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Resumo: 

A inovação pedagógica das práticas docentes tem sido foco das políticas educacionais dos últimos 

tempos, uma vez que as mudanças nas diferentes esferas da sociedade têm perspectivado um novo 

tipo de formação para atender às atuais necessidades, implicando maior exigência e procura da 

educação formal. Neste sentido, repensa-se os conteúdos ministrados pelas instituições de ensino 

superior e a utilização de novos métodos de ensino-aprendizagem. Essas mudanças requerem do 

sujeito novas formas de ser e estar na sociedade, como por exemplo: i) inserir-se em processos de 

educação contínua; ii) ser empregável com uma formação adequada aos processos de trabalho 

flexíveis e mutáveis, iii) ter iniciativa, ser criativo e solidário, compromissado com seu 

desenvolvimento pessoal e da sociedade. Nesse contexto, os Estados e a sociedade propugnam 

diferentes ajustes dos sistemas educacionais, exigindo dos professores e das instituições de ensino 

superior a reorganização das práxis acadêmicas, designadamente em termos de oferta de cursos e de 

adequação do trabalho pedagógico que correspondam às novas exigências de qualificação dos 

sujeitos. Nesta perspectiva, este simpósio visa contribuir para o repensar do ensino superior nos 

âmbitos institucional e profissional, a partir das vivências dos professores em Cabo Verde, Espanha, 

Portugal e Brasil. No que se refere a Cabo Verde, aborda-se as práticas e tendências de evolução do 

trabalho pedagógico na universidade pública e, no concernente à Espanha, discute-se a opinião dos 

estudantes em relação à implementação e ao uso das novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação, além da criação de materiais audiovisuais no ensino superior. Quanto à experiência de 

Portugal, focaliza-se o ensino superior em regime de e-learning e os seus impactos ao nível do 

trabalho docente. Por fim, no Brasil, discute-se questões relativas à integração curricular e à 

formação integral, considerando a diversidade e diferença no contexto da prática docente e uma 

experiência pedagógica envolvendo a tríade ensino, pesquisa e extensão no curso de formação de 

professores. Portanto, as subtemáticas que constituem as contribuições parcelares deste simpósio 

encontram-se articuladas, complementando-se no âmbito da temática transversal: diferentes modos 

da prática docente no ensino superior. 

Palavras-chave: 

 Ensino superior, experiências e práticas pedagógicas, inovação. 
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8.7.1. 

Título: 

Práticas e tendências de evolução do trabalho pedagógico no ensino superior: o caso da 

universidade de Cabo Verde 

Autor/a (es/as):  

Varela, Bartolomeu [Universidade de Cabo Verde] 

Resumo: 

Se, na actualidade, a investigação sobre a problemática do currículo e do desenvolvimento curricular 

no ensino superior conhece uma dimensão crescente, por motivos que nem sempre se desassociam 

das tendências para a instrumentalização da academia para a oferta de cursos e serviços que 

satisfaçam as necessidades de curto prazo do mercado, em detrimento do cumprimento das suas 

funções essenciais, certo é que a excelência académica, tão propalada nos discursos oficiais, nem 

sempre é traduzida em políticas e práxis que promovam a qualidade do trabalho pedagógico no 

ensino universitário. No contexto universitário, e tal como acontece ainda na Universidade de Cabo 

Verde (Uni-CV), não obstante as suas opções estatutárias, o critério predominante na consideração do 

que vem a ser o docente qualificado é, ainda, o grau académico, sobrevalorizando-se, assim, o saber 

específico do campo disciplinar, com menor relevância atribuída, de facto, à formação pedagógica 

como uma das dimensões constitutivas da profissionalidade docente, reflectindo-se esta postura, 

nomeadamente, nas práticas de recrutamento do pessoal docente. Não obstante, os resultados da 

investigação levada a efeito permitem constatar que, a nível da Uni-CV, tem vindo a assumir-se, 

progressivamente, o princípio da centralidade do estudante na construção da sua aprendizagem e o 

desafio de os docentes articularem adequadamente os aspectos epistemológicos e pedagógicos da 

formação universitária, superando, gradativamente, os métodos tradicionais de ensino baseados na 

transmissão docente-alunos. Assim, cabe salientar a existência, na Uni-CV, de experiências 

pedagógicas no sentido da mudança progressiva dos modos de encarar o trabalho pedagógico e os 

meios de aprendizagem dos estudantes, de que são exemplos, a nível dos cursos de graduação, a 

iniciação à investigação e outras formas de aprendizagem por pesquisa, a importância concedida às 

aulas práticas e experiências de trabalho colaborativo, como o estudo por pares.    

Palavras-chave: 

Currículo, aprendizagem, pedagogia, ensino superior. 

 

Introdução 

Ainda que não atinja a mesma dimensão que nos demais níveis de ensino, a investigação sobre a 

questão curricular no ensino superior vem merecendo uma atenção crescente, em virtude quer 

do reconhecimento da centralidade do currículo na vida académica, quer do potencial de 
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utilidades que a Universidade encerra para a satisfação das necessidades imediatas da economia 

e do mercado, nomeadamente através da oferta de cursos e serviços que configuram utilidades 

de curto prazo (Santos, 1994), nem sempre compagináveis com a missão e os fins essenciais da 

instituição universitária. 

A excelência académica, tão propalada nos discursos oficiais, com ênfase na eficácia das 

aprendizagens, na abordagem por competências associadas ao desenvolvimento dos perfis 

necessários à inserção competitiva no mundo do trabalho e na prestação de contas, tende a ser 

encarada segundo a lógica inerente às políticas de accountability, com oscilações mais ou 

menos acentuadas em função dos regimes políticos, da natureza dos governos e dos dinamismos 

emergentes das sociedades nacionais e transnacionais (Afonso, 2010).    

 Não estando incólume às mudanças que se operam no mundo global, a Universidade 

deve afirmar a sua especificidade institucional no novo contexto (Santos, 1994, 2008), 

sem descurar a necessidade de assegurar a ligação indissociável entre o ensino, a 

investigação e a extensão nem as estreitas correlações que devem estar presentes nas 

reformas curriculares, de entre as quais a articulação entre os aspectos 

epistemológicos e pedagógicos (Cunha, 2003). 

 

Daí que, tal como defende Moreira (2005), se advogue a necessidade de aprofundamento das 

investigações que permitam compreender melhor a especificidade e a complexidade envolvidas 

no processo de planear e desenvolver currículos no ensino superior, contribuindo, assim, para a 

identificação, promoção e disseminação das boas práticas docentes, tanto no campo do saber 

disciplinar como nos modos de realização do trabalho pedagógico. 

É neste sentido que se enquadra este texto, no qual se faz uma resenha da perspectiva de 

diversos autores sobre a relevância da pedagogia no ensino superior e se dá conta de algumas 

práticas e tendências da evolução do trabalho pedagógico no caso da Universidade de Cabo 

Verde (Uni-CV). 

 

A relevância da pedagogia no contexto do ensino superior52  

Num mundo caracterizado por profundas mutações, a que as instituições de ensino superior não 

podem ficar imunes, assiste-se a um processo de transformação dessas instituições de modo a 

corresponderem à necessidade de um novo paradigma de formação, que deve fundamentar-se 

“na compreensão da alteração da relação conhecimento, sociedade e Universidade, ocorrida em 

finais do século XX” (Leite & Ramos, 2010, p.29).  
                                                      
52 Este ponto segue de perto o item “O Currículo e a Pedagogia na Universidade dos tempos actuais”, 
que é parte integrante da Tese de Doutoramento em Ciências da Educação, apresentada pelo autor à 
Universidade do Minho (Outubro de 2011, pp. 34-39). 
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Essa mudança paradigmática não pode dissociar-se da atenção dispensada à problemática do 

currículo, enquanto referencial do conhecimento que, por ser válido ou essencial (Silva, 2000), 

deve ser produzido, aprendido e ou disseminado na sociedade, à luz do entendimento sobre o 

que se quer que os alunos se devem tornar (Ibid., 2000) e sobre o tipo de sociedade que se 

pretende construir.  

Porém, a questão curricular transcende o mero rearranjo do conhecimento disciplinar, pelo que 

não basta reformular os currículos do ensino superior mediante a diminuição ou o acréscimo de 

carga horária das disciplinas (Cunha, 2003).  

Para que possa corresponder às demandas sociais, a Universidade é levada a reconsiderar o 

modo como desenvolve o processo de formação e, especial, o exercício da actividade docente. 

Assim, a docência universitária deve, ao arrepio da lógica tradicional, possibilitar as relações 

necessárias ao desenvolvimento de “um ensino centrado na aprendizagem e no desenvolvimento 

da autonomia e de competências dos estudantes” (Leite & Ramos, 2010, p.29), desiderato que 

reforça a pertinência das reflexões sobre a profissionalidade docente e, designadamente, sobre 

os papéis que os docentes devem desempenhar no processo de configuração e desenvolvimento 

dos currículos (Leite & Ramos, 2010, p.29).  

Ora, a profissionalidade docente, a nível do ensino superior, implica não apenas o domínio dos 

saberes científicos disciplinares mas também o reconhecimento de outros saberes, em especial, 

o saber pedagógico, de modo a permitir ao professor a assunção do papel de “responsável pela 

mediação entre o saber e o aluno” (Roldão, 2005, p. 117), no contexto da implementação do 

currículo, bem como a valorização do seu próprio conhecimento profissional, mediante a 

superação das “formas clássicas de pensar e fazer a ciência” na Universidade (Lopes, 2007, p. 

99, apud Leite & Ramos, 2010, p.32).  

Não obstante diversos autores terem chamado a atenção para a sua importância, a “componente 

pedagógica na formação dos professores do ensino universitário” tem sido relegada, 

predominantemente, a uma “actividade individual na base da experiência”, o que é de todo 

insuficiente para se lograr uma qualificação orientada pelos “princípios da reflexibilidade e da 

construção colectiva do conhecimento” (Fernandes, 2010, pp. 100-101). Neste contexto, o 

critério predominante na consideração do que vem a ser o docente qualificado tem sido o grau 

académico, em especial o saber específico do campo disciplinar (Leite & Ramos, 2010) 

Daí a necessidade, nos tempos actuais, e no âmbito da implementação dos currículos, de se fazer 

uma aposta consequente na “pedagógica universitária”, encarada como um “processo dinâmico 

de transmissão e de inovação, por um lado, e o conjunto dos saberes gerados e a gerar, por 

outro”, no contexto da Universidade, tal como referem Melo, Silva e Vieira (2000, p. 132). No 

seu estudo, estes autores (Ibid., pp.134-135) propugnam uma “visão da educação como espaço 
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de emancipação e transformação”, que pressupõe “uma regulação (planificação, monitorização e 

avaliação) sistemática das práticas de ensino e de aprendizagem”, na qual as perspectivas dos 

alunos podem assumir um papel fundamental”, e releva um conjunto de oito princípios 

reguladores da acção pedagógica a decorrer prioritariamente em contexto de sala de aula, a 

saber: a intencionalidade, a transparência, a coerência, a relevância, a reflexividade, a 

democraticidade, a autodirecção e a criatividade/inovação.   

Para Esteves (2008, p. 103), falar da pedagogia do ensino superior é “falar de ciência a ensinar e 

aprender e de ciência sobre o ensino e o aprender”, salientando, assim, dois esteios 

característicos da pedagogia, a saber: a preocupação com o saber disponível para ser ensinado e 

aprendido; a preocupação com o modo de ensinar e aprender. 

Sendo certo que, como refere Bireaud (1995, p. 19), “os docentes do ensino superior praticam 

muitas vezes pedagogia sem o saberem”, constata-se que uma preocupação genuína com a 

pedagogia universitária é relativamente recente e está longe de se traduzir num investimento 

forte na elevação do nível de desempenho pedagógico dos docentes universitários.  

Com efeito, “a investigação focada na pedagogia do ensino superior tardou em desenvolver-se” 

(Esteves, Ibid., p. 103), e a própria Universidade, embora reconheça a importância do saber 

pedagógico, na prática, “aceita, no seu interior, a condição não profissional da docência 

universitária ao exigir, para o seu exercício, apenas saberes específicos do campo disciplinar” 

(Leite & Ramos, Ibid., p.33). 

No que concerne à prática pedagógica, na maioria das vezes, o saber disponibilizado aos 

estudantes é o “saber feito, consagrado, contido nos manuais”, em vez do “saber a fazer”, 

construído em torno de questões pertinentes, no âmbito da interacção que se estabelece entre os 

docentes e os estudantes, no seio das “comunidades de aprendizagem” que as instituições do 

ensino superior devem ser, de facto (Esteves, 2008, p. 103). Importa, pois, que estas instituições 

assumam plenamente a sua responsabilidade pelo “aumento da qualidade pedagógica”, que 

passa pela melhoria dos currículos e dos inerentes processos de aprendizagem e formação que 

os docentes e estudantes protagonizam, sem esperar que sejam os factores exógenos, 

designadamente “constrangimentos políticos e sociais gerais” a determinar a adopção de tais 

medidas (Ibid., p. 104). 

Nessa perspectiva, impõe-se a recusa do paradigma da instrução, enquanto modelo de formação 

que enfatiza as funções de “dar lições”, “informar” e “advertir”, ou seja, e respectivamente: 

ministrar a ciência ou conhecimento; veicular conteúdos sob a forma de regras ou factos; 

prevenir ou fazer valer a posição do mestre (Matos, 1999, apud Trindade, 2010, p. 82). 

De natureza eminentemente prescritiva e circunscrevendo-se ao acto de transmitir o 

conhecimento “válido”, o paradigma da instrução valoriza mais as respostas dos estudantes que 
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as questões que possam suscitar, coisificando o saber que, pretensamente, permitiria “desvendar 

a realidade tal-qual-ela-é”, concebida “como entidade pré-existente às leituras que produzimos 

sobre a mesma” (Trindade, 2010, pp. 83-84).  

Em alternativa ao modelo tyleriano ou de instrução, em que se evidencia a centralidade do 

docente enquanto transmissor do conhecimento, Fernandes (2010), Trindade (2010) e Esteves 

(2008), entre outros, propugnam o paradigma (ou modelo dialéctico) de aprendizagem, que 

parte da premissa de que se deve “centrar a aprendizagem/formação no estudante/formando” 

(Esteves, 2008, p. 104), ou seja, “entender os alunos como o centro de gravidade dos projectos 

de educação escolar (Trindade, 2010, p. 84), como “parte activa na construção comprometida 

das suas aprendizagens”, o  que impõe, consequentemente, a necessidade de o professor “se 

reformar pedagogicamente” (Fernandes (2010, p. 101). 

A centralidade do aluno no processo de aprendizagem não é uma abordagem nova nos termos 

utilizados, mas apresenta-se actualmente de forma mais complexa e não isenta de obstáculos, de 

entre os quais Esteves (2008, p. 104) destaca: o conflito entre a “cultura académica dominante” 

e as diferentes concepções que os docentes e estudantes têm sobre o que é “ensinar e aprender 

no ensino superior”; o trabalho do docente universitário com grupos excessivamente numerosos 

de alunos. 

Por seu turno, Trindade (2010, p. 84) salienta alguns dos traços do paradigma de aprendizagem, 

em contraposição ao da instrução. Assim, se, no primeiro caso, é dado relevo à “interacção entre 

os alunos e o saber”, na perspectiva do “desenvolvimento de competências cognitivas e 

relacionais”, no segundo caso, a ênfase é colocada na “relação privilegiada” entre o professor e 

o saber, com a inerente consideração da aprendizagem como acto de reprodução pelo aluno “de 

informação, exercícios e gestos”. No paradigma da aprendizagem, a acção do professor deve, 

em consequência, concretizar-se, essencialmente, através da criação das “condições para que os 

alunos procurem as soluções para os problemas” que terão de enfrentar e se envolvam “na 

construção de teorias que lhes permitam abordar a realidade que os cerca”, a par da 

disponibilização dos recursos que lhes permitam “utilizar da forma mais autónoma possível para 

realizar aquelas actividades” (Trindade, Ibid., pp. 84-85). 

De entre as questões que carecem de aprofundamento com vista à centralização da 

aprendizagem nos alunos, destacam-se três aspectos cruciais: o modo como os jovens e adultos 

do ensino superior aprendem e se formam; o que passa a significar “ensinar” nos tempos 

actuais; a abordagem curricular por competências e suas implicações (Esteves, 2008). 

Relativamente ao modo como se aprende e se forma no ensino universitário, a resposta não é 

fácil, conforme assinala Esteves (2008, p. 105), que se refere, nomeadamente, à 

“heterogeneidade crescente dos estudantes do ensino universitário”, facto que não permite 
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generalizar certas características que habitualmente se associam aos adultos aprendentes, e à 

“grande diversidade de concepções” dos estudantes sobre o que é a aprendizagem, havendo os 

que a encaram como uma “prática de memorização e reprodução” e outros que a vêem como 

“transformação do seu conhecimento e experiência em função da informação e das ideias novas 

que lhes são apresentadas”  

Em relação ao que passa a ser “ensinar” no actual contexto do ensino superior, e tal como 

advertia Bieraud, há mais de década e meia, importa acautelar-se em relação às práticas 

pedagógicas que são apresentadas como “novos” métodos pedagógicos. Segundo o autor 

(Bieraud, 1995, p. 135), para que uma prática pedagógica possa qualificar-se de método 

pedagógico, é necessário que estejam presentes no “processo de ensinar/aprender”, um conjunto 

de elementos (modo de determinação dos conteúdos, organização das situações de 

aprendizagem e modalidades de avaliação), “organizados de maneira coerente e global”, e que, 

no seu conjunto, sejam “definidos em relação com os objectivos gerais da formação” e 

escolhidos de modo a contribuir para a sua consecução ou, ao menos, para a aproximação aos 

mesmos. 

Por seu turno, e referindo-se à mesma questão, Esteves (Ibid., p. 106) sustenta que, por um lado, 

a resposta não pode consistir na mera “comunicação de informação” e, por outro lado, a 

introdução de técnicas e dispositivos tidos por inovadores, como a utilização de portfolios, de 

espaços de formação tutorial e do e-learning, pode não trazer melhorias significativas à 

qualidade do ensino/formação se não se basear numa “visão de conjunto da formação” e em 

“concepções claras sobre as metas de aprendizagem dos estudantes e acerca do papel e da 

influência do professor”.  

Outrossim, há abordagens que, sendo inquestionáveis no plano das intenções, colocam 

problemas ao nível da sua concretização, como é o propósito de “facilitar e sustentar a 

emergência de capacidades dos estudantes para pensarem criticamente”, desenvolver 

capacidades de autodomínio e de “continuar a sua aprendizagem ao longo da vida” (Esteves, 

Ibid., p. 106), 

Efectivamente, não basta a invocação de determinados “modelos” pedagógicos para que se 

tenha a devida percepção do alcance e dos objectivos da acção pedagógica que se propugna para 

a educação, em geral, e para o ensino superior, em particular, tal como acontece, verbi gratia, 

com “a pedagogia por competências”, que tem sido percebida e utilizada de forma equivocada, 

“como una tentativa para reproduzir, a nível dos sistemas educativos, a ideologia que domina 

actualmente no mundo económico” (Roegiers (2010, p. 24).  

Como propugna Esteves (2008, p.106), é mister que se clarifique o conceito de competências 

adoptado, pois estas “tanto podem definir-se como saberes-em-uso exclusivamente úteis para a 
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produção económica” (concepção muito criticada, por se traduzir numa mera atrelagem da 

formação universitária à perspectiva do mercado), “como podem, em alternativa, definir-se 

simultaneamente nas dimensões cultural, humanística e económica do uso dos saberes”, dando 

origem a “percursos académicos orientados para/por competências a manifestar desejavelmente 

pelos estudantes”. 

Do quanto antecede resulta a necessidade de a pedagogia ocupar maior centralidade na docência 

universitária, como pressuposto para a consecução da qualidade da formação. Nessa 

perspectiva, afigura-se de interesse o código pedagógico proposto por Miguel Zabalza, citado 

por Chaves (2010, p.p123-146), que enfatiza dez dimensões, “ou seja, um conjunto de reptos 

para uma docência universitária de qualidade”, a saber: a planificação da docência; a 

organização do contexto de aprendizagem; a selecção e a apresentação de conteúdos; a 

orientação da aprendizagem e a disponibilização de materiais de apoio; a metodologia didáctica; 

a adopção de novas ferramentas tecnológicas; a atenção às interacções pessoais e às formas de 

apoio aos estudantes; a adequação dos sistemas de avaliação; a estratégia de coordenação com 

os pares; a adopção de mecanismos de revisão do processo pedagógico.   

 

A Pedagogia na Universidade de Cabo Verde: limitações, potencialidades e perspectivas 

A Universidade de Cabo Verde, criada em Novembro de 2006, consagra, na alínea d) do artigo 

4º dos seus Estatutos, a relevância dos processos pedagógicos na construção das capacidades do 

aprendente, enquanto dimensão constitutiva da qualidade académica. Outrossim, no âmbito da 

sua autonomia pedagógica, a Universidade tem as prerrogativas de “definição dos métodos de 

ensino e aprendizagem, escolha dos processos de avaliação de conhecimentos e ensaio de novas 

experiências pedagógicas” (nº 2 do artigo 6º dos Estatutos). 

Por outro lado, o Estatuto do Pessoal Docente da Uni-CV (2008) traduz a importância da 

formação pedagógica no contexto universitário, consagrando, como direito dos docentes 

“beneficiar de acções de formação científica, tecnológica e pedagógica, promovidas pela Uni-

CV” (alínea k) do nº 1 do artigo 3º), e como deveres específicos dos mesmos: 

“a) Desenvolver permanentemente uma pedagogia dinâmica e actualizada; 

b) Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico, inventivo e criador dos estudantes, 

apoiando-os na sua formação cultural, científica, profissional e humana e estimulando-os no 

interesse pela cultura e pela ciência; 

c) Orientar e contribuir activamente para a formação científica e pedagógica do pessoal 

docente que consigo colabore, apoiando a sua formação naqueles domínios” (alíneas a) a c) 

do nº 3 do artigo 4º). 
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Além de “elaborar lições e outros materiais didácticos e coligir elementos de estudo”, figuram, 

outrossim, como funções gerais dos docentes da Uni-CV: 

       “f) Organizar e realizar actividades de atendimento e orientação científica, pedagógica e 

metodológica dos estudantes; 

        g) Contribuir para a orientação científica e pedagógica da Uni-CV e das suas unidades 

orgânicas”. 

  

Não obstante, o critério predominante na definição do perfil de docente qualificado para o 

exercício de funções na Uni-CV ter sido o saber científico disciplinar, como o evidenciam os 

concursos de recrutamento publicados anualmente, se bem que a formação pedagógica não 

tenha sido negligenciada, sobretudo no último concurso. Assim, no regulamento do concurso de 

recrutamento de docentes para o ano lectivos 2011/12, na Uni-CV, o saber científico disciplinar 

é valorado em 60%, sendo 40% para o critério “grau académico na área cientifica de 

candidatura,” e 20% para o critério “relevância do trabalho científico publicado na área 

disciplinar”. À “formação pedagógica” é atribuído o peso de 20%, distribuindo-se as demais 

ponderações para a “experiencia de gestão no ensino superior” (10%) e “experiencia de gestão, 

coordenação e avaliação de projectos de investigação científica” (10%). 

Em todo o caso, da investigação levada a efeito no seio dos docentes a tempo inteiro e dos 

estudantes de licenciatura da Uni-CV, no ano de 2011, designadamente através de inquéritos por 

questionário, em que tomaram parte 37 docentes e 162 alunos, resulta que, a despeito de 

limitações ao nível da formação e do desempenho pedagógicos, têm vindo a realizar-se 

experiências pedagógicas que vão no sentido de uma mudança positiva no modo de encarar o 

trabalho pedagógico. 

No que concerne às limitações, cabe referir que, dos 38 docentes inquiridos, apenas 10% 

referem possuir formação pedagógica em cursos de doutoramento. Dos restantes, 17% afirmam 

possuir cursos de mestrado com componente pedagógica, 50% assinalam que obtiveram 

formação pedagógica em cursos de graduação, ou seja, de bacharelato e de licenciatura, no ramo 

ensino, sendo ainda de se assinalar que 23% adquiriram preparação pedagógica em acções de 

formação de curta duração. 

A representação que os docentes fazem da importância do trabalho pedagógico está bem patente 

no facto de que, dos 37 inquiridos, 27 (73%) assinalam que o nível de desempenho docente 

depende da combinação do grau académico com a formação pedagógica e a experiência 

profissional. Apenas 6 inquiridos (16%) consideram que o nível do desempenho docente 
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depende do grau académico, sendo de igual número os que entendem que o nível desse 

desempenho resulta da experiência profissional. 

Assim se entende que uma das sugestões dos inquiridos para a melhoria do processo de 

desenvolvimento curricular consiste numa maior “aposta na formação científica e pedagógica 

dos docentes” (Varela, 2011, p. 420). 

Passamos a ilustrar parte dos resultados da investigação acima referida no seio dos docentes e 

estudantes da Uni-CV, destacando quatro itens, a saber: a participação do estudante na 

construção da sua aprendizagem; a ligação teoria-prática; a ligação ensino-investigação; a 

predominância dos meios de aprendizagem utilizados pelos estudantes. 

 

Participação do estudante na construção da sua própria aprendizagem 

Com relação à aplicação efectiva do princípio da participação do estudante na construção da 

sua própria aprendizagem, 20 inquiridos (61%) entendem que essa participação é globalmente 

positiva, enquanto 26 (79% do total) consideram que o grau de observância deste princípio 

encontra-se abaixo do nível bom.  

Questionados sobre o mesmo item, 158 respondentes (85% do total) consideram que a 

participação dos alunos no processo da sua própria aprendizagem é assegurada, de forma 

globalmente positiva, sendo de salientar, contudo, que para 90 inquiridos (57% do total) essa 

participação situa-se abaixo do nível bom. 

Da correlação das respostas dos docentes e alunos resulta a convergência no sentido de que a 

centralidade do aluno no processo de aprendizagem não é assegurada ao nível da excelência 

preconizada nos Estatutos da Uni-CV. 

 

Ligação efectiva entre a teoria e a prática 

Inquiridos sobre a ligação efectiva entre o conhecimento teórico e a prática, 23 docentes (70% 

dos respondentes) fazem a respeito uma apreciação globalmente positiva, cabendo, contudo, 

referir que apenas 5 respondentes (14% dos inquiridos) consideram que o grau de observância 

deste princípio está acima do nível regular (bom ou excelente). 

Na perspetiva dos estudantes, 62 respondentes (38%) consideram que o grau de aplicação do 

princípio da ligação entre a teoria e a prática é razoável (ponto 3, na escala de 1 a 5). Se a este 

número de respostas ao nível do razoável acrescermos as respostas negativas (valores 1 e 2 da 

escala), concluiremos, entretanto, que 111 respondentes (69% do total) consideram que a 

ligação teoria-prática não atinge o nível bom. 
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Do mesmo modo que no item anterior, o grau de ligação entre a teoria e a prática caracteriza-se 

pela mediania, convergindo as perceções da maioria dos docentes e estudantes inquiridos no 

sentido de que a aplicação, na prática, deste princípio, ainda não alcançou o nível bom, 

resultando, assim, que se impõe um esforço considerável para reforçar as componentes teórica e 

prática do processo de ensino-aprendizagem.  

 

Ligação ensino-investigação  

Referindo-se à observância do princípio da ligação harmónica e sistémica das actividades de 

ensino, investigação e extensão, 31 docentes (89% dos inquiridos) entendem que essa 

correlação fica abaixo do nível bom, ou seja, é regular, insuficiente ou nula. 

Questionados sobre matéria similar, mais precisamente, acerca da realização, com regularidade, 

de actividades de investigação, com o envolvimento dos alunos, 130 estudantes (80% dos 

inquiridos) consideram que o grau de sua consecução não atinge o nível bom. 

Tendo em conta que a missão da universidade não pode concretizar-se apenas pela transmissão 

do conhecimento, assumindo grande relevância as funções de criação e difusão do 

conhecimento, resulta da correlação das perspectivas dos docentes e estudantes da Uni-CV que 

esta deve investir mais fortemente na investigação e na sua integração harmónica com as 

actividades de ensino e de extensão. 

 

Predominância dos meios de aprendizagem 

Os resultados da investigação levada a efeito permitem constatar, que a nível da Uni-CV, tem 

vindo a assumir-se, progressivamente, os princípios da centralidade do estudante na construção 

da sua aprendizagem e da articularem dos aspectos epistemológicos e pedagógicos da formação 

ministrada, superando-se, gradativamente, os métodos tradicionais de ensino baseados na 

transmissão docente-alunos.  

Esta constatação, que ilustraremos, a seguir, não significa que as aulas e outras actividades de 

ensino perdem a sua relevância. Na verdade, dos 162 alunos inquiridos, 116 respondentes (72% 

do total) consideram que as aulas e outras actividades de ensino têm uma importância positiva 

na consecução dos objectivos de aprendizagem. 

Porém, a investigação levada a efeito permite dar conta de experiências que vêm contribuindo 

para a mudança do processo pedagógico na Uni-CV, a nível dos cursos de graduação, 

augurando novas perspectivas para os próximos anos. 
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 Assim, ao serem questionados sobre o grau de preponderância dos meios de aprendizagem 

utilizados no processo pedagógico, designadamente as aulas teóricas e práticas, a pesquisa na 

Internet, o estudo individual e o estudo com os pares (colegas), as respostas dos alunos 

inquiridos foram no sentido da valoração positiva de todos estes meios de aprendizagem, 

colhendo, entretanto, as melhores valorações, em termos globais, por ordem decrescente: a 

pesquisa na Internet (93%), o estudo individual (91%), as aulas teóricas (89%), o estudo com os 

pares (88%) e as aulas práticas (79%).  

Vejamos, entretanto, a seguir, com mais detalhe, a apreciação dos alunos acerca da 

preponderância destes meios de aprendizagem:  

a) Apenas 18 estudantes (11%) consideram de forma negativa (insuficiente e nula) a 

importância das aulas teóricas na sua aprendizagem, contra 144 (89%) que fazem 

uma apreciação globalmente positiva. De referir ainda que, para 95 alunos (59%), o 

grau de importância das aulas teóricas esta acima do nível regular, ou seja, é bom ou 

excelente.  

b) Se, na perspectiva de 34 alunos (21%), a importância das aulas práticas na sua 

aprendizagem tem sido, em termos globais, negativa, contra 127 inquiridos (79%) que 

fazem uma avaliação positiva, acontece, entretanto, que 98 alunos (61% dos 

respondentes) atribuem a estas aulas boa ou muito boa importância, o que, em termos 

comparativos, supera o índice de boa ou excelente valoração das aulas teóricas. 

c) O peso atribuído pelos alunos à pesquisa na Internet para a consecução dos seus 

objectivos de aprendizagem, quer em termos de apreciação globalmente positiva, quer 

em termos de valoração da sua importância acima do nível regular, é um indicador 

positivo da mudança paradigmática que se verifica no processo de aprendizagem dos 

alunos, propiciada pelo acesso dos alunos às tecnologias de informação e comunicação, 

conferindo particular realce a uma das modalidades de estudo autónomo. Assim, em 

termos gerais, 149 alunos (93% dos inquiridos) consideram que a pesquisa na Internet 

tem uma importância positiva na sua aprendizagem, sendo de realçar que 95 (59% dos 

inquiridos) consideram que essa importância tem uma graduação superior a regular. 

d) A leitura individual, outra das modalidades de estudo autónomo, recolhe 147 respostas 

nos índices positivos da escala considerada, ou seja 91% do total, sendo de realçar que 

41 dos alunos inquiridos (61%) dão-lhe uma relevância que se situa acima do nível 

regular. 

e) A importância do estudo com os pares na aprendizagem dos alunos é valorada de 

forma globalmente positiva por 143 alunos (88% dos inquiridos), sendo ainda de 

salientar o facto de 103 respondentes (64%) considerarem a sua importância acima do 
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nível regular, sendo este último indicador o mais elevado em relação aos meios de 

aprendizagem anteriormente referidos. 

Na Uni-CV, o reconhecimento da componente pedagógica na actuação docente é patenteado, 

nomeadamente, pelo facto de os Conselhos Pedagógicos, após uma fase inicial de insipiente 

actuação (Varela, 2011), estarem, actualmente, em funcionamento nas diferentes unidades 

orgânicas, o que permite alimentar expectativas de que assumirão efectivamente as suas funções 

de acompanhamento, formação e orientação do trabalho pedagógico dos docentes em domínios 

relevantes, com o contributo de outros órgãos da Uni-CV, nomeadamente do Núcleo de Apoio 

ao Ensino a Distância (NaEaD), que tem desenvolvido, recentemente, cursos de formação de 

docentes em Recursos Multimédia e de formação de E-Formadores53.O arranque do próximo 

ano lectivo na Uni-CV deverá ser marcado pela realização de cursos de formação e actualização 

pedagógica dos docentes (Uni-CV, 2012). 

  

À laia de conclusão 

Sendo evidente a complexidade das questões que se colocam em torno da problemática da 

realização do currículo no ensino superior, este texto vem enfatizar a necessidade de a 

Universidade dos tempos actuais apostar na melhoria da acção pedagógica, quer através de 

subsídios advenientes de investigações, quer, em especial, mediante o aprimoramento da 

formação do seu corpo docente, posto que a qualificação pedagógica, enquanto parte integrante 

da profissionalidade docente (Leite e Ramos, 2010), não deve ser relegada à mera iniciativa 

pessoal ou a uma construção baseada na experiência isolada dos docentes (Fernandes (2010). 

Não obstante as limitações existentes, a nível da qualificação e da prática pedagógicas, 

registam-se na Uni-CV experiências de acção pedagógica que, envolvendo docentes e alunos, 

devem ser aprofundadas, em prol da afirmação de um paradigma de formação mais à altura das 

exigências actuais de desenvolvimento do ensino superior. 

Num contexto internacional marcado pela transição do modelo de formação baseado na 

transmissão do conhecimento pelo docente para um paradigma de aprendizagem, a experiência 

da Uni-CV permite evidenciar as potencialidades existentes ao nível da cultura de aprendizagem 

emergente e, em consequência, a viabilidade da aposta no sistema de créditos, previsto no 

Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade (2009) e a ser implementado após a 

entrada em vigor do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior em Cabo Verde 

(2012).  

 
 
                                                      
53 Veja-se o site do NaEaD: http://unicvnaed.wordpress.com/ 
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Título: 

As tecnologias da informação e da comunicação e o trabalho colaborativo no curso de 

engenharia civil 

Autor/a (es/as):  

Vergara, Diego [Universidade de Salamanca, Departamento de Engenharia Cartográfica y del 

Terreno] 

Lorenzo, Miguel [Universidade de Salamanca, Departamento de Engenharia Mecânica] 

Resumo: 

Nesta comunicação apresenta-se um estudo estatístico da opinião dos estudantes em relação ao uso 

de recursos virtuais pelo professor na disciplina de Materiais de Construção. Os recursos 

implementados na sala de aula foram os seguintes: i) Plataforma Virtual Interativa (PVI), ii) Vídeos 
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Didáticos e iii) Vídeos Tutoriais. Estes recursos foram construídos devido à ausência de laboratórios 

de materiais de construção. Esta carência, no entanto, pode ser solucionada com a utilização de 

modernas ferramentas virtuais que ajudam ao professor no seu trabalho docente e que suscitam o 

trabalho pedagógico na perspectiva colaborativa, com a participação dos estudantes para aperfeiçoá-

las, assim como, para criação de novos recursos. Conclui-se, que existe a aceitação e satisfação dos 

alunos do curso de Engenharia Civil na implementação desta tecnologia em sala de aula. 

Palavras-chave: 

Ferramentas virtuais, prática docente, trabalho colaborativo. 

 

1. Introdução 

O impacto da aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na sociedade de 

hoje é evidente. Assim, a incorporação destas tecnologias na educação tem feito os professores 

repensarem seus procedimentos didáticos para conseguir uma adequada atualização do ensino. 

Neste sentido, ocorre a necessidade de harmonizar os ensinos universitários de acordo com o 

Espaço Europeu de Educação Superior (EEES), que requer implantação de recursos 

computacionais nas metodologias de ensino de qualquer natureza, especialmente, àquelas 

relacionadas às carreiras técnicas. Esta comunicação, portanto, expõe a experiência com 

aplicação de diferentes recursos virtuais na disciplina de Materiais de Construção, no curso de 

Engenharia Civil. Os recursos implementados na sala de aula, analisados neste trabalho e 

apresentados anteriormente em outros fóruns de inovação pedagógica, foram os seguintes: 

Plataforma Virtual Interativa, PVI (Vergara, Rubio e Ferrero, 2011), Vídeos Tutoriais (Rubio et 

al, 2006) e Vídeos Didáticos com duração de aproximadamente 5 a 10 minutos.  

Os laboratórios virtuais e as PVIs são aplicações das TICs mais implementadas nas disciplinas 

de Engenharia (Candelas et al, 2004; Heradio et al, 2011; Ruschel, Harris e Bernardi, 2011; 

Koretsky, Kelly e Gummer, 2011; Vergara, Rubio e Ferrero, 2011; Vergara, Rubio e Lorenzo, 

2006; Vergara et al 2011; Vergara et al 2012). Estes recursos virtuais permitem ao professor 

resolver vários problemas que se apresentam frequentemente nas aulas práticas, tais como: (i) 

com os grupos excessivamente numerosos, alguns alunos não conseguem ver como funciona a 

máquina usada durante a explicação do professor – com estas simulações todos os alunos vêem 

os detalhes de funcionamento no monitor do computador –; (ii) alguns detalhes de 

funcionamento não são perceptíveis pelos alunos devido à rapidez de execução das ações que 

são desenvolvidas pela máquina numa pequena zona – com estas simulações não só se pode 

ampliar as ações numa determinada zona no monitor do computador, como também mostrar 

numa velocidade mais lenta. Concretamente, a PVI exposta nesta comunicação (Fig. 1) simula o 

funcionamento de uma máquina de ensaios de compressão do betão (Vergara, Rubio e Ferrero, 
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2011), bastante útil nos diversos cursos de caráter técnico (Engenharia Civil, Engenharia de 

Edificações, cursos de Materiais, cursos de Minas, etc), onde se aplicam conhecimentos de 

materiais empregados na construção. Este tipo de ensaio, rotura por compressão do betão, tem 

como objetivo a determinação da resistência à compressão do betão. 

    

Fig. 1. Plataforma Virtual Interativa que simula o funcionamento de uma máquina de ensaios de 

compressão do betão (Vergara, Rubio e Ferrero, 2011). 

Por outro lado, os vídeos tutoriais analisados nesta comunicação se baseiam em trabalhos 

prévios (Rubio et al, 2006) que se realizam a partir de gravação em vídeos de diferentes ensaios 

usados habitualmente nas práticas da disciplina Materiais de Construção (Fig. 2), como por 

exemplo, ensaios de resistência ao impacto (Charpy), testes de tração dos aços, ensaios de 

compressão do betão, testes de consistência de betão, ensaios de dureza, entre outros.  

 

  

Fig. 2. Vídeos tutoriais de ensaios aplicados a material de construção (Rubio et al, 2006). 

Os vídeos tutoriais são gravados nas próprias instalações do laboratório da Universidade de 

Salamanca, com a finalidade de que o alunado possa vê-los frequentemente nas suas aulas 

práticas. Ademais, a plataforma desenvolvida apresenta em vídeo cada um dos passos a ser 

seguido na execução do ensaio por meio de texto explicativo, favorecendo o trabalho 

colaborativo na medida que os estudantes podem interagir entre eles e/ou com o professor no 
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processo de construção do conhecimento, além de contribuir com o processo de 

autoaprendizagem. 

Por último, também foi analisado a opinião dos alunos quanto ao uso em sala de aula de vídeos 

didáticos de curta duração (5-10 min), que são editados por algumas redes de televisão ou 

empresas privadas. Desta maneira, o estudo apresentado nesta comunicação foi desenvolvido a 

partir das opiniões dos alunos em relação ao uso destes recursos em sala de aula na disciplina de 

Materiais de Construção. Em geral, esta disciplina pode resultar em algo entediante para o 

alunado devido à grande quantidade de teorias envolvida na temática. Este aspecto o professor 

também tem dificuldades para enfocar, mas com o uso do recurso virtual pode tornasse 

interessante e de motivação para os estudantes. Por isto, este estudo servirá para conhecer de 

que maneira o alunado percebe a ferramenta didática e sua utilidade para compreender a 

disciplina. 

Vale destacar que a experiência didática com o uso dos recursos virtuais na disciplina de 

Materiais de Construção será analisada na perspectiva do trabalho colaborativo, compreendendo 

o ensino na óptica da Pedagogia Ativa que tem como precursor John Dewey (Gilda, 2006). 

Reconhece-se, entretanto, que desde o século XX as contribuições deste educador têm sido alvo 

de contundentes críticas, sendo enquadradas na corrente filosófica da educação denominada de 

pragmatismo. 

Neste trabalho, porém, com base na fundamentação do processo de reconstextualização 

(Bernstein, 1996), reconhece-se as contribuições de John Dewey à Pedagogia, quando este 

defende que a educação é um processo de vida e não uma preparação para a vida futura. 

Reconhece-se também as preocupações e denúncias de Jolibert (2000), em relação às políticas 

curriculares atuais com foco no aplicacionismo e no conducionismo das práticas pedagógicas 

das instituições de formação e de seus formadores, direcionado pela valorização dos aspectos 

quantitativos em detrimento dos qualitativos. 

Assim, para além do pragmatismo e dos processos educativos com foco no quantitativo, 

entendemos o trabalho colaborativo com grandes possibilidades de constituir-se processo 

formativo na perspectiva de uma auto-socio-construção (Jolibert, 2000). O trabalho colaborativo 

a partir deste ponto de vista exige reflexão e ação em contexto e uma nova postura dos alunos e 

dos professores, no que diz respeito ao processo de formação e de produção do conhecimento.  

Exige-se que o professor crie situações e disponibilize ferramentas que despertem no alunado a 

curiosidade, a participação e a colaboração. Assim, no contexto de trabalho colaborativo, os 

alunos deixam de ser passivos para assumir a co-participação e a co-responsabilidade dos 

processos e das atividades, resultando no auto-desenvolvimento que ocorre por meio da 

interação entre as pessoas envolvidas. Ultimamente, com o uso das tecnologias da 
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informatização e da comunicação em sala de aula, os recursos virtuais têm sido usados como 

instrumentos que promovem a interatividade dos alunos com o conhecimento e entre eles 

próprios. 

 

2. Metodologia docente 

A metodología seguida na disciplina de Materiais de Construção consiste em palestras, 

resolução de problemas e aplicação dos recursos virtuais, anteriormente comentados. A maioria 

dos alunos realiza trabalhos em grupos, com exposição de diferentes partes da temática 

conforme orientação do professor. A disciplina é ministrada na Licenciatura de Engenharia 

Civil da Escola Politécnica Superior de Ávila (EPSA) e tem nove créditos (ECTS). Esta escola 

não tem laboratório próprio para realização dos ensaios que a disciplina analisada requer e, por 

isto, os professores envolvidos estão incrementando e aplicando uma série de recursos virtuais 

para resolver este problema. Nesta comunicação abordamos somente os aspectos 

correspondentes aos recursos virtuais, deixando outros aspectos metodológicos para debate no 

Fórum. 

Neste sentido, em relação aos vídeos didáticos temos que esclarecer que cada vídeo se aplica 

logo após a palestra teórica correspondente, como por exemplo, depois de estudar a teoria de 

cimento os alunos viram um vídeo didático que explica a fabricação do cimento. Por outro lado, 

os vídeos tutoriais e as PVIs se aplicam durante cinco horas de aulas práticas. Nestas aulas os 

alunos trabalham de maneira autosuficiente com as ferramentas que o professor lhes facilita. 

Este tem uma aula para sanar as dúvidas dos alunos. Dentro de uma distribuição da carga 

horária da disciplina, essas cinco horas comportam 5.5% das horas presenciais do aluno. A 

EPSA dispõe de uma sala com computadores suficientes para que os alunos matriculados na 

disciplina, 24 alunos durante o curso 2011/2012, tenham acesso individual a estes recursos 

virtuais.  

 

3. Opinião dos estudantes 

A metolodologia seguida na disciplina de Materiais de Construção tem como base as palestras, 

resolução de problemas e aplicação dos três recursos virtuais. No final do período de ensino, o 

professor responsável do Studium (moodle plataforma da Universidade de Salamanca) abordou 

uma série de questões relacionadas com a metolodogia utilizada na disciplina Materiais de 

Construção, objetivando tomar conhecimento da opinião dos alunos sobre o uso dos recursos 

virtuais no ensino. 
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De acordo com a pesquisa, os estudantes valorizaram com um 8 sobre 10 o uso dos vídeos 

tutoriais que ajudam à compreensão dos ensaios e testes realizados em materiais de construção. 

Inclusive 9% dos alunos consideram que estes vídeos tutoriais são suficientes para 

entendimento dos testes sem ajuda adicional do professor. Assim em termos gerais, os alunos 

consideram que os vídeos tutoriais devem ser mais completos possíveis para que sejam 

realmente úteis na hora de estudar. Além disso, os alunos consideram que este tipo de recurso 

virtual pode ser importante na maioria das disciplinas do curso de Engenharia Civil. 

Na pesquisa, o uso das PVIs foi muito bem avaliado pelos estudantes, de maneira que 

classificaram em 8.3 de 10 a utilização deste recurso no ensino universitário. Por outro lado, 

100% dos alunos apreciam que a propriedade “interatividade” numa PVI ajuda a compreensão 

do aspecto pedagógico. Os alunos consideraram, ainda, que esta propriedade também tornou o 

aprendizado mais agradável do que anteriormente. A propriedade interatividade, peculiar aos 

recursos virtuais, pode constituir um elemento importante para ser repensadas as estratégias de 

formação e o lugar da prática e de sua articulação com a teoria, temática secular e atual no 

campo da produção científica. 

Neste texto, o trabalho colaborativo proposto para o contexto de sala de aula, com o uso dos 

recursos virtuais, fundamenta-se nas contribuições de Jolibert (2000, p.6), o qual defende que 

“se aprende a atuar atuando e refletindo sobre este atuar (evolução formadora e metacognição)”.  

Neste sentido, a formação consiste num desafio que pode ser enfrentado a partir da interação 

dos formandos com seus pares e com seus formadores, ou seja, num processo de construção por 

parte dos próprios estudantes e docentes em serviço, que tem por objectivo dar respostas aos 

problemas encontrados na prática.  

 

Desta maneria, o trabalho colaborativo com o uso das TIC na educação pode constituir-se em 

estratégia didático-metodológica que considere à formação na perspectiva da transformação e o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas e construtivas. A alta potencialidade de 

interatividade presente nos recursos virtuais aliada ao trabalho colaborativo representam uma 

metodologia de trabalho pedagógico, que parafraseando Hermández (1998), constitui uma nova 

postura pedagógica coerente com uma nova maneira de compreender e vivenciar o processo 

educativo de modo a responder a alguns desafios da sociedade atual.  

Quanto ao uso dos vídeos didáticos de curta duração, na opinião dos alunos estes são realmente 

positivos, porém, ressaltaram que deveria ser exibido um vídeo depois da cada exposição 

relacionada com um material de construção que servisse para entender tanto o processo de 

fabricação do material como as aplicações industriais deste no setor da construção. Entretanto, 
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há um problema porque não existem vídeos didáticos de todos os materiais de construção, pelo 

menos os que são facilmente acessíveis. 

 

4. Discussão 

Na Fig. 3 mostra-se a percentagem atribuída pelos estudantes às metodologías utilizadas na 

disciplina Materiais de Construção. Percebe-se que as palestras (P) ainda são consideradas a 

mais importante de todas as medotologias usadas no ensino universitário, ou seja, o papel do 

professor é relevante na sala de aula. De igual maneira, segundo o alunado, a resolução de 

problemas (R.P.) tem uma importância transcendental para compreender a disciplina. Em 

relação aos recursos virtuais, os alunos atribuem uma pequena importância quando comparados 

às aulas presenciais com o professor, apesar de reconhecerem o impacto e a valorização destes 

recursos. 

 

Fig. 3. Opinião dos alunos na distribuição percentual mais adequada da metodología de ensino 

na disciplina de Materiais de Construção: Palestra (P), Resolução de Problemas (R.P.), Videos 

didáticos (D.V.), Videos Tutorais (V.T.) e Plataforma Virtual Interativa (PVI). 

Destaca-se, segundo a pesquisa realizada com os alunos, que os recursos virtuais são melhor ou 

pior dependendo do que eles apresentam de moderno, isto é, como ferramenta sofisticada com 

aplicações interativas. Evidenciou-se este aspecto, quando a mesma pesquisa foi realizada em 

momentos distintos: Após os alunos usarem duas PVI´s diferentes mostrou-se que a valorização 

geral deste grupo em relação à aplicação destes recursos em sala de aula foi pior quando os 

alunos tinham usado uma PVI com menor grau de interatividade, conforme a Fig. 4.  
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Fig. 4. Valorização geral do alunado quanto ao uso de PVI´s na sala de aula, concebida em dois 

anos diferentes e, portanto, com diferentes graus de interatividade. 

A pesquisa foi aplicada em anos diferentes (2007 e 2010), empregando as mais avançadas 

opções de interatividade que estavam disponíveis naquele tempo. Portanto, se pode concluir que 

a demanda ou a utilização dos recursos virtuais naquela realidade foi importante, pois a maioria 

dos estudantes consideram as PVI´s atraentes para desenvolver projetos na disciplina de 

Materiais de construção e também interessantes para outras disciplinas como Mecânica, 

Elétrica, Tecnologia, Geologia, Resistência de materiais, Hidráulica, Física e assim por diante. 

 

5. Conclusões 

� Os recursos virtuais podem servir na parte prática da disciplina Materiais de 

Construção, no caso do campus universitário não dispor de laboratórios de máquinas de 

ensaios correspondentes.  

� Todos os recursos virtuais em geral, em especial, as Plataformas Virtuais Interativas 

(PVI), segundo os alunos são formas divertidas e interessantes de aprender um assunto. 

� De maneira geral para qualquer disciplina, os alunos demandam o uso de recursos 

virtuais mais modernos possíveis, usando as tecnologías da informação e comunicação 

de última geração. 

� Em relação à importância para o ensino da disciplina Materiais de construção, segue a 

sequinte escala: primeiro os Vídeos Didáticos, depois os Vídeos Tutoriais e as 

Plataformas Virtuais Interativas. 
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� Embora os alunos reconheçam a utilidade dos recursos virtuais na disciplina Materiais 

de construção, continuam a acreditar que o mais útil à aprendizagem é a Master Class, 

seguida pela resolução de problemas. 

 

Referências 

Bernstein, B. (1996). Pedagogía, control simbólico e identidad: Teoría, investigación y crítica. 

Madrid: Morata, S.L. 

Candelas, F. A., Torres, F., Gil, P., Ortiz, F. Puente, S. & Pomares, J. (2004). Laboratorio 

virtual remoto para robótica y evaluación de su impacto en la docencia. Revista 

Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, Vol. 1, n. 2, 49-57. 

Gilda, M. (2006). El papel del académico en la construcción de la democracia. Reflexiones a 

partir del pensamiento de John Dewey. Reencuentro – Análisis de problemas 

universitarios. Vol. 45, 1-17.  

Jolibert, J. (2000). ¿Mejorar o transformar “de veras” la formación docente? Aspectos críticos y 

ejes clave. Revista Latinoamericana de Lectura: Lectura y Vida, Vol. 21, n. 3, 1-11. 

Hernández, F. (1998). Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto 

Alegre: Artmed. 

Heradio, R., Torre, L., Sánchez, J., Dormido, S. & Vargas, H. (2011). An architecture for virtual 

and remote laboratories to support distance learning. Actas do Research in Engineering 

Education Symposium, 579-587. Madrid, Espanha. 

Rubio, M.P., González, J.L., Heres, F., Ruiz, A. & Pérez, J.L. (2006). Aplicación de la 

tecnología multimedia al autoaprendizaje en las enseñanzas técnicas, dos casos 

prácticos, Actas das I Jornadas de Innovación Educativa, I, 866-874. Zamora, Espanha. 

Ruschel, R., Harris, A.L. & Bernardi, N. (2011). Tecnologia e multisciplinaridade inovando o 

ensino de arquitetura e engenharia. Revista FAAC, Vol. 1, n. 1, 21-34. 

Koretsky, M., Kelly, C. & Gummer, E. (2011). Student perceptions of learning in the 

laboratory: comparison of industrially situated virtual laboratories to capstone physical 

laboratories. Journal of engineering education, Vol. 100, n.3, 540-573. 

Vergara, D., Rubio M.P. & Ferrero, R. (2011). Aplicación de plataformas virtuales interactivas 

en la docencia universitaria: materiales de construcción. Actas das I Jornadas de 

Innovación Docente, I, 310-315. Salamanca, Espanha. 



1141 
 

Vergara, D., Rubio M.P. & Lorenzo, M. (2007). Aplicación de las nuevas tecnologías para 

facilitar la visualización de los diagramas de equilibrio ternarios. Actas das II Jornadas 

de Innovación Educativa, II, 768-775. Zamora, Espanha. 

Vergara, D., Rubio M.P., Lorenzo, M. & Ramos, A. (2011). Nuevas herramientas docentes 

interdisciplinares: mecánica de medios continuos y expresión gráfica. Actas do Third 

International Symposium on Project Approaches in Engineering Education, III, 143-

150. Lisboa, Portugal. 

Vergara, D., Rubio M.P., Zurro M. & Espejo, F. (2012). Aplicación de plataformas virtuales 

interactivas en la docencia universitaria: radiología industrial. Actas das Jornadas de 

Innovación y TIC Educativas - JITICE'12, 69-72. Móstoles, Espanha. 

 

8.7.3. 

Título: 

Integração curricular e prática docente no ensino superior 

Autor/a (es/as):  

Guimarães, Edilene Rocha [Instituto Federal de Pernambuco – Brasil] 

Resumo: 

A comunicação aborda uma experiência de integração curricular desenvolvida em Pernambuco, 

Brasil,  numa perspectiva de integração entre ensino, pesquisa e extensão. Apresenta proposições que 

consideram o currículo integrado como composto por uma rede de relações complexas que envolve a 

formação integral e considera a diversidade e diferença. Propõe um caminho metodológico para a 

integração curricular que compreende o conhecimento como complexo e provisório, que se renova a 

partir do diálogo entre as diversas áreas do saber e cultiva o prazer cultural e a postura crítica, criativa 

e investigativa. O problema a ser estudado surge da realidade através da recolha de dados empíricos, 

que são inseridos no processo de reprodução e produção do conhecimento pelos alunos e professores, 

para análise científica em laboratórios e salas de aula. Os resultados desse diálogo voltam para a 

realidade concreta, através de ações de intervenção crítica na vida cotidiana das comunidades locais. 

O trabalho defende uma proposta de integração curricular que preserva as disciplinas e organiza o 

currículo por unidades didáticas integradas, que têm a prática profissional como eixo integrador da 

relação teoria e prática. Detalha a construção de currículo integrado por unidade didática integrada e 

relata o desenvolvimento de uma unidade didática integrada, na forma de projeto interdisciplinar, 

realizada em um Curso Superior de Tecnologia do Instituto Federal de Pernambuco – IFPE. Nas 

conclusões é destacado que a construção coletiva do projeto pedagógico de um curso superior de 

tecnológica pode partir desde sua origem do desenvolvimento de uma proposta de integração 
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curricular, como forma de priorizar a formação integral como princípio orientador do currículo, com 

a preocupação de formar para além do simples desenvolvimento das habilidades necessárias para 

uma ocupação, e de descobrir formas de fazer todos os alunos adquirirem aprendizagens 

significativas e potenciadoras de novas aprendizagens, comprometidas com uma prática profissional 

cidadã e inclusiva. 

Palavras-chave: 

Integração curricular, diversidade, diferença, formação integral. 

 

1. Introdução 

O currículo integrado vem sendo proposto como tentativa de contemplar uma compreensão 

global do conhecimento e de promover maiores parcelas de interdisciplinaridade na sua 

construção. A abordagem interdisciplinar do conhecimento surge relacionada à necessidade de 

superação da esterilidade acarretada pela ciência excessivamente compartimentada e sem 

comunicação entre os diversos campos. A interdisciplinaridade tem correspondido à interrelação 

de diferentes campos do conhecimento com a finalidade de pesquisa ou solução de problemas, 

sem que as estruturas de cada área do conhecimento sejam necessariamente afetadas em 

consequência dessa colaboração. Partindo da abordagem interdisciplinar, a integração curricular 

ressalta a unidade que deve existir entre as diferentes disciplinas e formas de conhecimento 

(Santomé, 1998). 

A organização e o desenvolvimento do projeto curricular integrado não eliminam a existência 

de áreas do conhecimento e experiência e das disciplinas. As diferentes áreas do conhecimento e 

experiências ou as disciplinas devem entrelaçar-se, complementar-se e reforçar-se mutuamente 

para propiciar o trabalho de construção e reconstrução do conhecimento da sociedade (Ibid.). 

Segundo Ramos (2005, p. 122), o currículo integrado organiza o conhecimento e desenvolve o 

processo de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como sistema 

de relações de uma totalidade concreta que se pretende explicar/compreender. No currículo 

integrado nenhum conhecimento é só geral, posto que estrutura os objetivos da produção, nem 

somente específico, pois nenhum conceito apropriado produtivamente pode ser formulado ou 

compreendido desarticuladamente da ciência básica. “A integração exige que a relação entre 

conhecimentos gerais e específicos seja construída continuamente ao longo da formação, sob os 

eixos do trabalho, da ciência e da cultura”. 

Com relação à organização dos conhecimentos no currículo integrado, Ramos (Ibid., p. 125) 

destaca que poderá ser em forma de disciplinas, projetos etc. Importa, entretanto, que não se 

percam os referenciais das ciências básicas, de modo que os conceitos possam ser relacionados 

de forma interdisciplinar, mas também no interior da cada disciplina, visando formar “pessoas 
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que compreendam a realidade e que possam também atuar como profissionais”, nas atividades 

econômicas, sociais e culturais dos arranjos produtivos locais. 

Sobre as interrelações entre integração curricular e desenvolvimento sustentável, 

Machado (2006, p. 59) argumenta que os desafios da integração curricular 

“convergem na mesma direção dos desafios colocados pelo desenvolvimento social: 

viver com dignidade; participar plenamente do desenvolvimento do País; melhorar a 

qualidade de vida; enriquecer a herança cultural; mobilizar os recursos locais; 

proteger o meio ambiente, etc”. 

Lück (1994, p. 39-40) corrobora com esse entendimento e afirma que a integração 

curricular tem por objetivo “formar cidadãos capazes de participar do processo de 

elaboração de novas idéias e conceitos, tão fundamental para o exercício da cidadania 

crítica e participação na sociedade moderna, onde tanto se valoriza o conhecimento”. 

 

Assim, a integração curricular enfatiza o envolvimento em experiências que promovam uma 

vivência democrática (Beane, 2003). 

Na formação para a cidadania ativa, numa concepção de educação em direitos humanos que visa 

o desenvolvimento social e emocional, o ser humano é concebido como um ser integral, o qual, 

no confronto com outros sujeitos, afirma a sua identidade social e política e reconhece a 

identidade de seus semelhantes, ambas construídas nos processos de desenvolvimento da 

individualização e da intersubjetividade que estão presentes na formação do ser coletivo. Essa 

concepção resulta em pensar um “eu” socialmente competente, um sujeito político, um cidadão 

capaz de atuar sobre a realidade e, dessa forma, ter participação ativa na história da sociedade da 

qual faz parte e na construção de sua própria história (Brasil, 2006). 

Os processos educativos elaborados a partir desse referencial são entendidos no sentido de 

contribuir para a formação de cidadãos capazes de participar politicamente na sociedade, 

atuando como sujeitos nas esferas pública, privada e no terceiro setor, espaços privilegiados da 

prática cidadã, em função de transformações que apontem na direção de uma sociedade justa e 

igualitária, numa visão de desenvolvimento humano sustentável. 

Com essa compreensão, Loureiro (2004, p. 61-62) argumenta que a formação integral toma 

como pressuposto que “a educação não pode ser apenas para tornar o indivíduo apto para o 

convívio social e o trabalho, segundo normas preestabelecidas e condizentes com os interesses” 

do mercado produtivo, e sim para formar o homem como cidadão ativo e “sujeito de se realizar 

em sua individualidade, conviver em sociedade e, mais do que isso, em suas expressões mais 

radical-democráticas, capaz de decidir sobre como deve ser a sociedade em que se quer viver”. 
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A formação integral pode se interrelacionar com a inclusão social, através de um projeto 

pedagógico que valorize a educação inclusiva.  

Segundo Loureiro (Ibid., p. 62-63), a educação inclusiva visa à concretização dos “ideais de 

sociedade, seja dentro do marco capitalista, seja objetivando superá-lo”. Como afirma o autor, 

“a educação implica e é implicada por processos teóricos e práticos políticos, culturais e sociais 

que redefinem os valores que são considerados, a uma dada sociedade, adequados a uma vida 

digna e sustentável (ou não) ”. 

A integração curricular, ao priorizar a formação integral para o exercício de uma cidadania 

ativa, a qual intervém no cotidiano, visa à transformação das condições socioambientais das 

comunidades locais, assume uma perspectiva de desenvolvimento local sustentável. 

Como formação da consciência crítica e emancipatória, a formação integral compreende o 

processo educativo como um ato político, ou seja, como prática social cuja finalidade é a 

formação de sujeitos políticos, capazes de agir criticamente na sociedade. Segundo Carvalho 

(2004, p. 186), “o destinatário da educação, nesse caso, são os sujeitos constituídos em redes 

culturais, cuja ação sempre resulta de um universo de valores construído social e 

historicamente”. Não se anula a “dimensão individual e subjetiva, mas ela é compreendida em 

sua intercessão com a cultura e com a história – ou seja, o indivíduo é sempre um ser social e 

cultural”. 

Considerar o contexto cultural na formação integral implica prioritariamente “pensar formas de 

valorizar e incorporar as identidades plurais em políticas e práticas curriculares” (Canen & 

Moreira (2001, p. 16). 

Nessa perspectiva, o currículo passa a ser pensado em sua polissemia, agregando conteúdos, 

valores, atitudes, experiências, como um projeto sempre em construção que se concretiza a 

partir de uma multiplicidade de práticas interdependentes, engendrada na coletividade, nos seus 

vieses social, cultural, político, ideológico e econômico.  

Apesar de seu caráter flexível, o currículo deve ser pensado como uma realidade 

mesmo em constante elaboração, e como tal, voltada para as grandes questões 

contemporâneas: identidade, diferença, sustentabilidade, meio ambiente, gênero, etnia, 

raça, multiculturalismo, sexualidade, inclusão, globalização das idéias, volatilidade 

das informações, saber/poder, entre outras. O currículo deve ser o “lugar” para 

aprender a pensar (Santos, 2002 apud Dias, Machado, & Nunes, 2009 p.16). 

 

O debate sobre a diversidade e diferença no currículo põe em questão políticas universalistas, 

que nos leva a considerar a cultura como área substantiva e não simplesmente como elemento 

de homogeneização da sociedade (Hall, 2003). 
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Entendendo a educação superior como locus privilegiado de construção e socialização do 

conhecimento e considerando os processos sociohistóricos contemporâneos e seus movimentos 

de luta e resistência pela afirmação dos direitos humanos, que geraram mudanças na educação 

para atender às demandas sociais (Dias, Machado, & Nunes, 2009), é possível compreender que 

os currículos, “são, presentemente, instados a lidar com as diferentes representações da 

diferença, reivindicadas por diferentes grupos sociais” (Silva, 2009, p. 85). 

Alerta-se que o trabalho pedagógico com a diferença deve ser temperado com o juízo 

intelectual, pensamento crítico, ética e autorreflexão. Conforme Pinar (2007, p. 30), “os 

professores não deviam ser somente especialistas de disciplinas escolares; sugiro que se tornem 

intelectuais privados-e-públicos que compreendam que a autorreflexão, a intelectualidade, a 

interdisciplinaridade e a erudição são tão inseparáveis quanto as esferas subjectivas e social elas 

próprias”. É com esse sentido que o autor defende a “conversação complexa” para ilustrar um 

currículo em que o conhecimento acadêmico, a subjetividade e a sociedade estão 

inextricavelmente unidos, requerendo criatividade, intelectualidade interdisciplinar, erudição, 

autorreflexão e/ou autoavaliação. 

Assim, o currículo integrado procura caminhos diferenciados daqueles que entende o aprender 

como resultado da relação estímulo-resposta e da aquisição de comportamentos, e assume um 

caminho que considera o aprender como um ato cultural sempre contextualizado na busca da 

formação integral. 

Para Fleuri (2006, p. 4), na formação integral as “dimensões tradicionalmente excluídas da 

prática profissional e científica, como a afetividade, a espiritualidade, ou mesmo a dimensão 

política e ecológica, são ressignificadas como inerentes ao cuidado com o ser humano” e com 

seu ambiente. 

A formação integral é concebida como processo que valoriza a dúvida e a incerteza, envolvendo 

uma concepção do ensino associado à pesquisa, que visa ao desenvolvimento do sujeito 

autônomo e à formação da consciência crítica e emancipatória (Cunha, 2002). 

Santos (1995) afirma que no paradigma da ciência denominado emergente, o conhecimento é 

processo, portanto, não é absoluto nem acabado, é elemento para ser superado. O desafio 

essencial é o de criar soluções e é nesse sentido que as aprendizagens devem caminhar. 

Aprender é aprender a criar e a pesquisa faz a aprendizagem ser criativa. A verdadeira 

aprendizagem é aquela construída com esforço próprio através da elaboração pessoal, no 

interior de um processo coletivo solidário e cooperativo. É nesse sentido que o currículo 

integrado concebe a pesquisa como instrumento de ensino e como atividade inerente ao ser 

humano, acessível a todos e a qualquer nível de ensino e entende a extensão como ponto de 
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partida e de chegada da apreensão da realidade, dialogando com os saberes do trabalho e da 

cultura, como forma de contextualizar o conhecimento acadêmico. 

Diante do exposto, esta comunicação tem por objetivo analisar uma experiência de integração 

curricular desenvolvida em Pernambuco, Brasil, numa perspectiva de integração entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

2. Materiais e método 

Esta comunicação apresenta proposições que consideram o currículo integrado como composto 

por uma rede de relações complexas que envolvem a formação integral e considera a 

diversidade e diferença. Propõe um caminho metodológico para a integração curricular que 

compreende o conhecimento como complexo e provisório (Morin, 2002), que se renova a partir 

do diálogo entre as diversas áreas do saber e cultiva o prazer cultural e a postura crítica, criativa 

e investigativa.  

O problema a ser estudado surge da realidade através da recolha de dados empíricos, que são 

inseridos no processo de reprodução e produção do conhecimento pelos alunos e professores, 

para análise científica em laboratórios e salas de aula. Os resultados desse diálogo voltam para a 

realidade concreta, através de ações de intervenção crítica na vida cotidiana das comunidades 

locais.   

Defendemos uma proposta de integração curricular que preserva as disciplinas e organiza o 

currículo por unidades didáticas integradas, que têm a prática profissional como eixo integrador 

da relação teoria e prática. Assim, a comunicação detalha a construção de um currículo 

integrado por unidade didática integrada e relata o desenvolvimento de uma unidade didática 

integrada, na forma de projeto interdisciplinar, realizada no Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Ambiental do Instituto Federal de Pernambuco – IFPE, Brasil.  

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Construção de currículo integrado por unidade didática integrada 

Apresentamos uma proposta de integração curricular que preserva as disciplinas e organiza o 

currículo por unidades didáticas integradas, desenvolvidas no período de um semestre letivo. 

Para um curso com duração de três anos, teremos seis unidades didáticas integradas que terão a 

prática profissional como eixo integrador da relação teoria e prática ao longo da formação. 

Assim, propõe-se que a prática profissional perpasse todo o desenvolvimento das unidades 

didáticas integradas, sob os eixos do trabalho, da ciência, da cultura e do meio ambiente, 

permitindo a contextualização dos saberes acadêmicos na articulação entre os saberes científicos 
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e os saberes empíricos cotidianos “comunitários”, “organizacionais” e da “produção material”. 

No Quadro I abaixo apresentamos o detalhamento do currículo integrado por unidade didática 

integrada, sustentado pelos princípios da formação integral. 

Quadro I. Currículo integrado estruturado por unidades didáticas integradas 

M
ód

ul
o 

Bá
sic

o 

1ª Unidade Didática Integrada – Concepções teóricas e estudos empíricos sobre trabalho, ciência, 
cultura e meio ambiente 

Esta unidade didática integrada visa desenvolver estudos teóricos contextualizados com dados empíricos 
sobre as inter-relações entre trabalho, ciência, cultura e meio ambiente, numa perspectiva socioambiental, 
abordando temas como: aquecimento global; resíduos sólidos; energias alternativas; economia solidária; 
poluição ambiental; saúde ambiental; educação ambiental; unidades de conservação; biodiversidade da 
fauna e flora regional; cultura popular; paisagens nordestinas; outros. Podem-se realizar aulas de campo 
para coleta de dados empíricos (ex: visita a uma unidade de conservação) e palestras de profissionais 
especialistas no tema abordado. O trabalho de conclusão da unidade didática integrada pode ser 
apresentado em forma de artigo científico. 

Ed
uc

aç
ão

 A
m

bi
en

ta
l 2ª Unidade Didática Integrada – Intervenção crítica no contexto comunitário local solidário 

Esta unidade didática integrada visa realizar uma intervenção crítica nas comunidades vizinhas ao 
ambiente acadêmico, através do desenvolvimento de programas de educação ambiental, como forma de 
contribuir com a melhoria da qualidade de vida das populações locais. Podem-se criar projetos de 
iniciação científica e criar atividades de extensão que visem a participação dos alunos em 
empreendimentos ou em projetos de interesse social ou cultural. O trabalho de conclusão da unidade 
didática integrada pode ser apresentado em forma de relato de experiência. 

Po
lít

ic
a 

A
m

bi
en

ta
l 3ª Unidade Didática Integrada – Intervenção crítica no contexto dos movimentos sociais e das 

organizações governamentais e não-governamentais 
Esta unidade didática integrada visa realizar uma intervenção crítica no contexto dos movimentos sociais 
e das organizações governamentais e não-governamentais, através do desenvolvimento de políticas de 
gestão ambiental, como forma de contribuir com processos internos desenvolvidos por essas 
organizações. Podem-se criar projetos de inovação tecnológica, que visem a otimização de processos 
organizacionais, e criar programas de estágio de contato com o mundo do trabalho. O trabalho de 
conclusão da unidade didática integrada pode ser apresentado em forma de relatório técnico-científico.  

Pr
ot

eç
ão

 
A

m
bi

en
ta

l 

4ª Unidade Didática Integrada – Intervenção crítica no contexto das unidades de conservação 
Esta unidade didática integrada visa a realização de atividades pedagógicas no contexto das unidades de 
conservação, através do desenvolvimento de programas de proteção ambiental, como forma de contribuir 
com processos internos desenvolvidos por essas organizações e com o desenvolvimento local sustentável. 
Podem-se criar projetos de projetos de inovação tecnológica que visem a conservação ambiental, e criar 
programas de estágio de prestação de serviço civil. O trabalho de conclusão da unidade didática integrada 
pode ser apresentado em forma de relatório técnico-científico. 

Q
ua

lid
ad

e 
A

m
bi

en
ta

l 5ª Unidade Didática Integrada – Apropriação de tecnologias específicas no contexto da produção 
material 

Esta unidade didática integrada visa a realização de atividades pedagógicas no contexto da produção 
material, através do desenvolvimento de programas de qualidade ambiental, para apropriação pelo aluno 
das tecnologias específicas das linhas de produção. Podem-se criar projetos de inovação tecnológica, que 
visem a otimização de processos produtivos, e criar programas de estágio profissional supervisionado. O 
trabalho de conclusão da unidade didática integrada pode ser apresentado em forma de relatório técnico-
científico.  

Tr
ab

al
ho

 c
on

cl
us

ão
 

de
 C

ur
so

 - 
TC

C
 6ª Unidade Didática Integrada – Projetos de pesquisa ambiental aplicada 

Esta unidade didática integrada visa a realização de atividades relacionadas ao trabalho de conclusão de 
curso – TCC, através do desenvolvimento de projetos de pesquisa ambiental aplicada, com estudos 
científicos em educação ambiental, política ambiental, proteção ambiental e qualidade ambiental, 
propiciando a integração entre os saberes acadêmicos, científicos e empíricos cotidianos “comunitários”, 
“organizacionais” e da “produção material”, com resultados apresentados na forma de relatórios 
monográficos. 
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3.2 Relato o Desenvolvimento de uma unidade didática integrada 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do IFPE foi criado em 2001, tem uma 

duração de três anos, e tem por objetivo formar gestores ambientais para assessorar, planejar, 

executar e gerir programas de gestão tecnológica sustentável em consonância com a legislação 

ambiental vigente, promovendo a conservação das áreas naturais e do ambiente construído 

quanto à utilização dos recursos e, consequentemente, o desenvolvimento humano sustentável.  

Especificamente, o Curso tem por objetivo: formar agentes ambientais para implantar e 

implementar Políticas Ambientais; elaborar, implantar e implementar Programas de Educação 

Ambiental, Proteção Ambiental e Qualidade Ambiental, e elaborar, implantar e implementar 

Projetos de Pesquisa Ambiental Aplicada. 

O egresso do Curso deverá ser capaz de: i) implantar e implementar Políticas Ambientais; ii) 

elaborar, implantar e implementar Programas de Educação Ambiental, Proteção Ambiental e 

Qualidade Ambiental; iii) elaborar, implantar e implementar Projetos de Pesquisa Ambiental 

Aplicada. 

O Curso está estruturado em seis módulos: Modulo I – Básico; Modulo II – Educação 

Ambiental; Módulo III – Política Ambiental; Módulo IV – Proteção Ambiental; Módulo V – 

Qualidade Ambiental; Módulo VI – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Durante o segundo semestre letivo de 2010, a proposta foi desenvolver uma unidade didática 

integrada sob o tema “conservação ambiental”. O Módulo IV do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão Ambiental do IFPE – Brasil foi o campo de desenvolvimento da unidade didática 

integrada. Este Módulo é composto pelos componentes curriculares (disciplinas): Gestão de 

Recursos Naturais; Gestão de Recursos Hídricos; Gestão de Áreas Urbanas; Gestão e 

Tratamento de Águas e Efluentes Líquidos; Gestão de Resíduos Sólidos; Gestão da Poluição 

Atmosférica; Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas; Preservação do Patrimônio Cultural; 

Projeto Interdisciplinar de Proteção Ambiental. 

A disciplina Projeto Interdisciplinar de Proteção Ambiental foi responsável em gerenciar o 

planejamento coletivo da unidade didática integrada, com a participação dos alunos, professores 

e comunidade local envolvida. A disciplina também foi responsável em aprofundar conceitos 

relacionados ao trabalho com o conhecimento complexo através da metodologia científica.  

Inicialmente, foram definidas as seguintes atividades: 

1. Reunião com os alunos para escolher a metodologia a ser utilizada na unidade didática 

integrada, com definição pelo desenvolvimento de um projeto interdisciplinar de conservação 

ambiental do Jardim Botânico do Recife, Pernambuco – Brasil. 
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2. Realização de entrevistas gravadas em áudio com os professores das disciplinas. Questão: 

como a disciplina contribui com a formação do gestor ambiental? 

3. Análise das ementas das disciplinas do Módulo IV. 

4. Construção coletiva e detalhamento do Projeto Interdisciplinar de Conservação Ambiental do 

Jardim Botânico do Recife, Pernambuco - Brasil, com seu respectivo mapa conceitual 

construído junto aos professores das disciplinas do IV Módulo. 

5. Apresentação do Projeto Interdisciplinar de Conservação Ambiental do Jardim Botânico do 

Recife à gerência e equipe técnica responsável pela administração do Jardim Botânico, em seu 

escritório administrativo. 

6. Analise das dificuldades encontradas para desenvolver o Projeto Interdisciplinar de 

Conservação Ambiental do Jardim Botânico do Recife, com desistência de realização do 

projeto, devido à falta de apoio da administração. 

7. Construção coletiva e detalhamento do Projeto Interdisciplinar de Conservação Ambiental da 

Reserva Ecológica Aparauá, Goiana, Pernambuco - Brasil. 

8. Apresentação em sala de aula do Projeto Interdisciplinar de Conservação Ambiental à 

proprietária da Reserva Ecológica Aparauá, localizada em Goiana, Pernambuco – Brasil, a qual 

disponibilizou documentos para análise e autorizou o início da recolha de dados empíricos no 

local. 

9. Visitas à Reserva Ecológica Aparauá para recolha de dados empíricos por equipe, sob 

orientação dos professores do IV Módulo, realizada na reserva de Mata Atlântica e açude, nas 

instalações de lazer e restaurante, e com a comunidade local envolvida. 

10. Análise e discussão dos dados nas aulas das disciplinas do módulo, para posterior redação 

do relatório técnico-científico. 

11. Redação do relatório técnico-científico por equipe, sob orientação dos professores do IV 

Módulo. 

12. Apresentação oral pelos alunos dos resultados para avaliação interdisciplinar. 

13. Formatação do relatório final pelos alunos da disciplina Projeto Interdisciplinar de Proteção 

Ambiental, para entrega à proprietária da Reserva Ecológica Aparauá. 

Destaca-se que para a construção dos projetos interdisciplinares foram utilizadas as seguintes 

questões: O que desenvolver como atividade? Por que desenvolver essa atividade? Quando, com 

quem e onde a atividade poderia ser desenvolvida? Como desenvolver essa atividade? Quais 

bases tecnológicas e saberes fundamentam essa atividade? Quais as condições necessárias para 

desenvolver a atividade? A atividade tem viabilidade de desenvolvimento? 
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Já no detalhamento dos projetos interdisciplinares construídos, definiram-se, a partir do objetivo 

geral, a justificativa, os objetivos específicos listados por disciplina, e os procedimentos 

metodológicos relativos aos objetivos específicos, além do cronograma de atividades e das 

equipes responsáveis (Quadro II). 

 

Quadro II. Detalhamento do Projeto Interdisciplinar de Conservação Ambiental da Reserva 

Ecológica Aparauá 

Projeto Interdisciplinar de Conservação Ambiental da Reserva Ecológica Aparauá 

OBJETIVO GERAL                 Avaliar o nível da conservação ambiental da Reserva Ecológica 
Aparauá. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivo 1 (Gestão de Recursos Naturais): Diagnosticar o nível de 
conservação dos recursos naturais da Reserva Ecológica Aparauá. 
Objetivo 2 (Gestão de Resíduos Sólidos): Levantar os resíduos sólidos 
produzidos e o modo de destinação final destes. 
Objetivo 3 (Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas): Levantar as 
áreas degradadas da Reserva Ecológica Aparauá. 
Objetivo 4 (Gestão de Recursos Hídricos): Identificar a existência de 
recursos hídricos. 
Objetivo 5 (Preservação do Patrimônio Cultural): Levantar o histórico 
da Reserva Ecológica Aparauá e identificar o valor atribuído pelos 
visitantes. 
Objetivo 6 (Gestão e Tratamento de Águas e Efluentes Líquidos): 
Avaliar a qualidade da água das nascentes e do açude da Reserva 
Ecológica Aparauá. 
Objetivo 6 (Projeto Interdisciplinar de Proteção Ambiental): Divulgar 
os resultados dos estudos realizados. 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

Objetivo 1 (Gestão de Recursos Naturais): 
� Mapeamento do uso e ocupação do solo das áreas da Reserva 

Ecológica Aparauá e do entorno através de imagens de satélites e de 
fotografias aéreas. 

� Observação de campo da flora e fauna. 
� Registro documental da flora e fauna. 
Objetivo 2 (Gestão de Resíduos Sólidos) 
� Observação in loco da disposição final dos resíduos sólidos 

produzidos; 
� Separação e qualificação dos resíduos gerados pelas atividades da 

Reserva Ecológica Aparauá; 
� Propor um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos.  
Objetivo 3 (Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas) 
� Levantamento das áreas degradadas através de imagens de satélites e 

de fotografias aéreas. 
� Observação de campo para conferência dos dados levantados pelas 

imagens. 
� Análise documental das atuais ações de manejo realizadas pela 

administração da Reserva Ecológica Aparauá 
� Levantamento dos fatores de perturbação das áreas degradadas. 
� Propor técnicas de manejo para recuperação das áreas degradadas. 
Objetivo 4 (Gestão de Recursos Hídricos) 
� Levantamento dos recursos hídricos através de imagens de satélites e 

de fotografias aéreas. 
� Observação de campo para conferência dos dados levantados pelas 

imagens. 
� Identificação dos tipos de recursos hídricos (nascentes, charcos, 

outros). 
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Objetivo 5 (Preservação do Patrimônio Cultural) 
� Análise documental e fotográfica para levantamento do histórico da 

Reserva Ecológica Aparauá.  
� Aplicação de questionário com a população visitante para 

identificação do valor. 
Objetivo 6 (Gestão e Tratamento de Águas e Efluentes Líquidos) 
� Realização de análise físico-química e microbiológica de amostra dos 

recursos hídricos para avaliação preliminar do grau de poluição 
existente.  

CRONOGRAMA GERAL 

Outubro 2010 – Elaboração de projeto 
Novembro 2010 – Recolha de dados 
Novembro 2010 – Análise dos dados 
Dezembro 2010 – Elaboração do relatório 

 

Após detalhamento do Projeto Interdisciplinar de Conservação Ambiental da Reserva Ecológica 

Aparauá, cada professor regente das disciplinas ficou responsável em conduzir uma equipe de 

alunos nas atividades de recolha, análise e discussão dos dados, além de orientar na redação do 

relatório técnico-científico. 

Para a redação do relatório técnico-científico definiu-se a seguinte estrutura: apresentação; 

justificativa; objetivos; revisão bibliográfica; materiais e métodos; resultados e discussão; 

propostas e sugestões; conclusões. Cada equipe ficou responsável de entregar o relatório 

impresso correspondente às suas atividades e apresentar oralmente os resultados, por ocasião da 

avaliação interdisciplinar. 

Após o processo de avaliação interdisciplinar, as equipes incorporaram as observações dos 

professores e entregaram as versões finais dos relatórios com as modificações necessárias. O 

relatório final foi formatado pelos professores da disciplina Projeto de Proteção Ambiental para 

entregar à proprietária da Reserva Ecológica Aparauá. 

 

4. Considerações finais 

Durante os onze anos de existência do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do 

IFPE - Brasil, as experiências interdisciplinares desenvolvidas permitem concluir que a 

construção coletiva do projeto pedagógico de um curso superior de tecnológica pode partir 

desde sua origem do desenvolvimento de uma proposta de integração curricular, como forma de 

priorizar a formação integral como princípio orientador do currículo, com a preocupação de 

formar para além do simples desenvolvimento das habilidades necessárias para uma ocupação, e 

de descobrir formas de fazer todos os alunos adquirirem aprendizagens significativas e 

potenciadoras de novas aprendizagens, comprometidas com uma prática profissional cidadã e 

inclusiva. 
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Resumo: 

O processo de Bolonha tem trazido ao debate e à pratica no ensino superior questões como o foco no 

e-learning, a aplicação de novas metodologias de ensino e aprendizagem, designadamente a 

aprendizagem a distância, a aprendizagem ativa, a aprendizagem cooperativa, a aprendizagem 

baseada na solução de problemas entre outras que configuram um novo paradigma centrado no 

estudante e a dimensão social do ensino superior, que, em Portugal, se debruça em particular sobre os 

adultos e os estudantes de baixo estatuto socioeconómico como públicos sub-representados 

(Eurydice, 2010). De forma plenamente integrada neste contexto traçado, o ensino a distância em 

modalidade e-learning tem vindo a ganhar expressão no panorama Português, onde se destaca a 

Universidade Aberta. Esta tem como público alvo claramente demarcado os cidadãos falantes de 

língua portuguesa maiores de 23 anos e/ou trabalhadores. A especificidade da modalidade de ensino e 

do público alvo determinaram a elaboração de um modelo pedagógico virtual (Pereira, Quintas-

Mendes, Morgado, Amante & Bidarra, 2007) informado por quatro eixos fundamentais: a 

aprendizagem centrada no estudante, o primado da flexibilidade, o primado da interação e o primado 

da inclusão digital (Despacho n.º 8119/2010, p. 25170). Estas características, de entre as quais 

destacamos a flexibilidade inerente ao processo de ensino-aprendizagem têm impactos ao nível do 

espaço e tempo em que se desenvolve o trabalho docente, e consequentemente ao nível da gestão do 

tempo levada a cabo pelos professores. Propomo-nos, neste simpósio, e recorrendo a um 

levantamento exploratório e qualitativo das experiências e formas de trabalho docente de professores 

da Universidade Aberta, questionar-nos sobre estes impactos.  

 

Introdução:  

Partimos de uma reflexão acerca da função de professor, para depois nos determos sobre os 

aspetos específicos do ensino superior, e, por fim, sobre os reptos que são lançados ao docente 

de ensino superior pela modalidade de e-learning. 

Diz-nos Roldão (2007) que, muito embora a profissão docente seja uma construção histórica e 

como tal sujeita a diferentes construções e elaborações, o “caracterizador distintivo do docente, 

relativamente permanente ao longo do tempo, embora contextualizado de diferentes formas, é a 

acção de ensinar”. As próprias formas de entender o ensino e a aprendizagem têm sido sujeitas 

a uma profunda alteração, deixando de fazer sentido a ideia de ensinar apenas como um 

processo de transmissão, e emergindo a ideia de mediação entre um conhecimento/currículo e 

um aprendente.  

A afirmação da profissionalidade docente, tem vindo a ocorrer por duas vias: uma extrínseca, a 

que se associa a institucionalização da escola que permitiu a identificação social do professor 

como um profissional com um perfil determinado; outra intrínseca, associado ao 
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desenvolvimento de um conhecimento profissional próprio e, consequentemente, a um percurso 

formativo específico; o caminho da profissionalidade associa-se à ideia de autonomia e ao 

percurso da sua progressiva construção. Este processo, ao invés de linear, tem sido caracterizado 

por lutas e conflitos (Nóvoa, 1995 in Roldão, 2007).  

Roldão (Idem) reforça a importância do conhecimento específico associado à profissão para 

fundamentar o seu estatuto. O Decreto-lei n.º 205/2009, através do qual se fez a revisão do 

estatuto da carreira docente do ensino universitário, teve como uma das suas implicações a 

exigência do grau de Doutor como requisito de admissão à referida carreira, elevando assim o 

nível de conhecimento científico tido como essencial ao cumprimento desta função. O 

conhecimento profissional associado ao ato de ensinar, enquanto constitutivo da função de 

professor, continua, no entanto, quando associado a este grau, relevado para um plano 

secundário. De facto, nenhuma especialização em termos pedagógicos é exigida ao docente do 

ensino superior ou politécnico, parecendo assumir-se que a especialização em termos científicos 

substitui essa especialização.  

De resto, o forte paralelismo entre as carreiras docente e de investigação ao nível superior revela 

uma vez mais este pendor para a investigação e o conhecimento científico, em detrimento de um 

conhecimento profissional docente especializado. O período experimental com que se inicia esta 

função cumprirá, eventualmente, a função de selecção daqueles que menos se adeqúem à 

docência neste contexto, muito embora não contemple um lado formativo ou de prática 

supervisionada.  

São consideradas funções do docente universitário “a) Realizar actividades de investigação 

científica, de criação cultural ou de desenvolvimento tecnológico; b) Prestar o serviço docente 

que lhes for distribuído e acompanhar e orientar os estudantes; c) Participar em tarefas de 

extensão universitária, de divulgação científica e de valorização económica e social do 

conhecimento; d) Participar na gestão das respectivas instituições universitárias; e) Participar 

em outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes e que se incluam no âmbito 

da actividade de docente universitário” (Decreto-Lei n.º 205/2009, Artigo 4.º) – a precedência 

conferida às actividades de investigação poderá ser sugerida pela ordem de redacção das alíneas 

supracitadas.  

Pinto (2008: 113) salienta esta dualidade, quando afirma que “Da coexistência de actividades de 

investigação e de ensino, com sobrevalorização das primeiras, emerge uma nova tensão que 

condiciona a progressão na carreira docente. A atribuição de pesos diferentes às duas principais 

funções do professor de ensino superior (investigar e ensinar) implica que o prestígio 

profissional dos docentes decorra, quase exclusivamente, da actividade de investigação e de 

produção científica e que a dedicação à investigação determine o acesso à estabilidade 
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profissional, muitas vezes em detrimento da actividade docente”. Não negamos, evidentemente, 

as virtualidades deste modelo, que associa a construção de conhecimento ao seu ensino, e 

possibilita o envolvimento dos estudantes, eles mesmos, em processos de investigação desde os 

primeiros anos do seu percurso académico, muito embora reconheçamos que contribuiu para 

favorecer uma identidade profissional mais associada à investigação do que ao ensino.  

O processo de Bolonha tem trazido ao debate e à pratica no ensino superior questões como o 

foco no e-learning, a aplicação de novas metodologias de ensino e aprendizagem, 

designadamente a aprendizagem a distância, a aprendizagem ativa, a aprendizagem cooperativa, 

a aprendizagem baseada na solução de problemas entre outras que configuram um novo 

paradigma centrado no estudante, e a dimensão social do ensino superior, que, em Portugal, se 

debruça em particular sobre os adultos e os estudantes de baixo estatuto socioeconómico como 

públicos sub-representados (Eurydice, 2010). 

No contexto de um conjunto de mudanças que têm atravessado o ensino superior, 

designadamente em resposta à massificação dos públicos que a ele acedem, a par da necessidade 

de viabilização económica destas instituições, as competências pedagógicas dos docentes 

universitários têm assumido uma relevância crescente, a qual é ainda acentuada pela autonomia 

científica e pedagógica dos docentes do ensino superior (Idem), que os leva a tomar de forma 

relativamente independente um conjunto alargado de decisões não apenas pedagógicas, como 

também curriculares. 

É assim que defendemos que a docência no ensino superior requer tanto – ou mais – que a 

docência a outros níveis de ensino, o domínio de um conjunto de competências profissionais 

associadas a um saber pedagógico. Este enfoque no ensino e a tensão já referida entre ensino e 

investigação, poderão levantar constrangimentos a nível da gestão do tempo por parte destes 

profissionais. Bazzo (2008) numa investigação realizada no Brasil, encontrou evidências da 

valorização da investigação, e de um sentimento de publish or perish, que levaram em alguns 

casos a dificuldades e dúvidas no que concerne à gestão do tempo entre estas atividades.  

 

A docência no ensino superior em modalidade de e-learning - o caso da Universidade 

Aberta 

A atividade docente no contexto do ensino a distância tem sido caracterizada, na sequência de 

modelos industriais que a pautaram, pela difusão de responsabilidades entre “o autor dos 

conteúdos científicos, o tecnólogo educativo, os designers e o tutor, que no final de toda esta 

cadeia, interage com o estudante” (Morgado, 2003: 77). Uma das críticas à docência a distância, 

radicada nesta mesma visão, relaciona-se com a ideia de que a interação entre professor e aluno 

é mínima, sendo o material que verdadeiramente ensina e a presença de um tutor relativamente 
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redundante. O ensino a distância online permite mitigar essa crítica, na medida em que a 

mediação tecnológica possibilita um conjunto de interacções sociais.  

Garrisson, Anderson e Archer (2000, in Anderson, 2004) propuseram um modelo de 

aprendizagem online, designado como modelo de comunidade de aprendizagem, que se suporta 

em 3 pilares – a presença de conteúdo, a presença social e a presença de ensino. Relativamente à 

presença de ensino, existem três papéis fundamentais que devem ser desempenhados por um 

professor eficaz, nesta modalidade; são eles a) o design e organização da experiência de 

aprendizagem, b) a dinamização de atividades que promovem a interação entre os estudantes, 

estes e o professor e estes e o conteúdo; c) a moderação e intervenção direta e d) a avaliação e 

creditação da aprendizagem (Anderson, 2004). Entende-se assim que “a aprendizagem e o 

ensino num ambiente online, em muitos aspetos, sejam semelhantes ao ensino e à aprendizagem 

em outros contextos formais (…) No entanto, o efeito de um meio online dá origem a um 

ambiente único de ensino e aprendizagem. O aspeto mais saliente deste contexto é a capacidade 

de mudar o tempo e o espaço da interação educacional”54 (Idem, 273).  

No ensino a distância um dos papéis mais relevantes que o professor é chamado a desempenhar 

é o de “ajudar os estudantes a desenvolver-se enquanto aprendentes capazes de gerir o seu 

processo de aprendizagem” (Pereira, 2006: 50), no entanto, tem ainda funções de motivação, 

clarificação, definição do percurso de aprendizagem, instrução, treino, apoio, feedback, 

moderação e facilitação das interações, entre outras. O apoio ao estudante passa não apenas por 

um apoio cognitivo, mas também por um apoio numa vertente mais organizacional, que se 

relaciona com o aconselhamento e a gestão do tempo por parte do estudante, que é um dos 

aspetos críticos para o seu sucesso (Idem). Deste modo, “as competências necessárias ao 

professor alteram-se: em vez de se basearem na capacidade de organizar matérias e conteúdos, 

como na sala de aula tradicional, baseiam-se na capacidade de organizar o processo de 

aprendizagem de indivíduos ou grupos que terão que trabalhar autonomamente” (Petersen & 

Guldbrandt, 2006: 55). O professor/tutor online, tem ainda, nos modelos centrados na 

aprendizagem colaborativa, a responsabilidade de “facilitar a criação de uma comunidade de 

aprendentes, assumindo um papel activo na dinamização das discussões, na manutenção de um 

espaço de interacção informal, tornando-se visível sem dominar as interacções, incentivando a 

participação dos alunos de modo contínuo e fornecendo apoio em casos de dificuldade ou 

confusão” (Pereira, Quintas-Mendes, Mota, Morgado e Lebres Aires, 2004: 202). 

Para tal, os professores em contexto de e-learning necessitam de dominar um conjunto de 

competências, de entre as quais Petersen e Guldbrandt (2006) destacam: a) a capacidade de 

desenvolver um currículo adequado e organizar os processos de aprendizagem; b) competências 

relativas aos diferentes papéis de ensino (dar feedback, motivar, treinar); e c) competências 
                                                      
54 Tradução da autora. 
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relativas à avaliação e à reflexão. Concretizam ainda, dentro do apoio prestado ao estudante, a 

necessidade de orientar o seu estudo, designadamente ajudando-o a estruturar um horário de 

estudo, negociar tempos de trabalho sem interrupções familiares, e estabelecer prazos para 

diferentes tarefas, a par da necessidade acompanhar o progresso do estudante e conatctá-lo em 

casos de inatividade mais prolongada. 

Os vários contributos mobilizados sublinham a relevância do papel do professor na modalidade 

de e-learning, bem como a sua complexidade. De igual modo, quando Pereira (2006) ou 

Petersen e Guldbrandt (2006) alertam para o papel fulcral que a gestão do tempo representa para 

o estudante em e-learning, podem talvez sugerir a necessidade de igual gestão da parte do 

docente online.  

De forma plenamente integrada neste contexto traçado, o ensino a distância em modalidade e-

learning tem vindo a ganhar expressão no panorama Português, onde se destaca a Universidade 

Aberta. Esta tem como público-alvo claramente demarcado os cidadãos falantes de língua 

portuguesa maiores de 23 anos e/ou trabalhadores. A especificidade da modalidade de ensino e 

do público alvo determinaram a elaboração de um modelo pedagógico virtual (Pereira, Quintas-

Mendes, Morgado, Amante & Bidarra, 2007) informado por quatro eixos fundamentais: a 

aprendizagem centrada no estudante, o primado da flexibilidade, o primado da interação e o 

primado da inclusão digital (Despacho n.º 8119/2010, p. 25170). 

Estas características, de entre as quais destacamos a flexibilidade inerente ao processo de 

ensino-aprendizagem, na sequência do que referia Anderson (2004) sobre a alteração do espaço 

e do tempo do processo de ensino e aprendizagem, têm impactos ao nível do espaço e tempo em 

que se desenvolve o trabalho docente, e consequentemente ao nível da gestão do tempo levada a 

cabo pelos professores.  

Marco Silva, numa comunicação realizada no mais recente Congresso Internacional Galego-

Portugués de Psicopedagoxía (Setembro de 2011) referiu-se a um efeito de prolongamento do 

tempo letivo que acontecia em virtude desta flexibilidade de tempo e espaço. A nossa 

experiência, enquanto docentes do ensino superior em modalidade de e-learning reflete essa 

realidade – sente-se uma relativa difusão das fronteiras do tempo profissional e pessoal, e do 

espaço profissional e pessoal. O trabalho docente – acessível onde quer que haja uma ligação à 

internet – acompanha-nos facilmente pelos serões, fins de semana e até férias, não existindo 

demarcações tão claras de tempo quanto no ensino presencial. Os próprios estudantes continuam 

na sala de aula virtual, muitas vezes com intensidade superior, durante os fins de semana. Só 

com algum esforço ativo se torna possível demarcar mais claramente esses tempos – aspeto para 

o qual a redação e planificação cuidadosas do Contrato de Aprendizagem e do Plano de Unidade 

Curricular, dois instrumentos que informam o trabalho docente no Modelo Pedagógico Virtual 
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desta Universidade (Pereira, et al, 2007) respetivamente, no 2.º e no 1.º ciclos de estudos são 

contributos determinantes. 

A questão da gestão do tempo docente em e-learning, e os seus corolários que se relacionam 

com a valorização do investimento do tempo docente no ensino online, bem como do cálculo do 

serviço docente, têm sido questões debatidas, mas ainda deixadas em aberto. Referimo-nos, a 

este nível, a alguns dos debates ocorridos no 1.º Encontro de Instituições e Unidades de e-

learning no Ensino Superior (El@IES) que decorreu em Dezembro de 2011.  

Trata-se, assim, de uma questão com implicações relevantes, quer ao nível da gestão das 

instituições de ensino superior, quer ao nível da promoção, em contextos em que o e-learning é 

um complemento do ensino presencial, do recurso a esta modalidade, na medida em que 

dificilmente será expectável um maior investimento por parte dos docentes na adoção deste tipo 

de trabalho enquanto este não for contabilizado e valorizado.  

Ainda que não pretendamos de forma alguma encerrar esta questão, pretendemos recolher 

alguns dados empíricos que pudessem dar subsídios para sustentar a continuidade deste debate. 

 

Metodologia:  

Dada a importância que a gestão do tempo no ensino a distância e modalidade de e-learning, e a 

tensão entre os diversos papéis que compõem a docência universitária, delineámos os seguintes 

objetivos para o nosso trabalho de investigação:  

a) Identificar, de entre os vários papéis que integram a docência no ensino superior, e em 

particular, no ensino superior em e-learning, quais aqueles em que os professores da 

Universidade Aberta investem maior parte do seu tempo.  

b) Conhecer as perspetivas de professores de ensino superior em modalidade de e-learning 

sobre a gestão do tempo no exercício desta profissão, designadamente quanto às 

vantagens e limitações que a flexibilidade temporal que lhe está inerente comporta.  

Com vista à sua prossecução, levámos a cabo um estudo exploratório, com base numa 

metodologia mista (Serapioni, 2000; Seabra, Mota & Castro, 2009). Recorremos, como técnica 

de recolha de dados ao inquérito por questionário (Almeida & Freire, 2000; Poeschl, 2006).  

Para tal, delineámos um questionário que integra questões de caracterização da amostra, 

questões fechadas (de escolha múltipla, escala de likert e ordenação) e abertas (elaboração de 

texto breve ou mais desenvolvido), que divulgámos entre os docentes dos Departamentos de 

Educação e Ensino a Distância e de Humanidades da Universidade Aberta, por via eletrónica.  
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As questões de caracterização referem-se ao departamento de pertença, ao desempenho de 

cargos de direção e gestão, e à experiência apenas sob a vigência do Modelo Pedagógico Virtual 

(Pereira, et al, 2007) ou anterior à mesma.  

Quanto às questões relacionadas com a organização do tempo, pediu-se a identificação da 

função em que o inquirido despende mais tempo, tendo como possibilidades a docência, a 

investigação, a extensão universitária e outras. Inquirimos sobre o número de horas diárias 

médias dedicadas ao exercício da docência, e a 3 inquire sobre aquelas que são dedicadas à 

investigação. Noutra questão deu-se ao inquirido a possibilidade de ordenar o tempo nelas 

despendido as seguintes tarefas: a) Docência – planificação e preparação de unidades 

curriculares; b) Docência – acompanhamento das unidades curriculares e dos estudantes; c) 

Docência – avaliação; d) Orientação de dissertações e teses; e) Investigação; f) Extensão 

universitária; g) Coordenação e direção de órgãos (se aplicável) e h) Outras. Quais? As tarefas 

foram escolhidas atendendo ao atual estatuto da carreira docente universitária, bem como à 

caracterização das tarefas do docente online eficaz (Anderson, 2004). 

Pediu-se ainda ao inquirido que identificasse o número médio de unidades curriculares que 

leciona por semestre. Outra questão coloca a opção dentre os 5 pontos de uma escala likert que 

vai de 1 – muito desafiadora, a 5 – muito simples, qual aquela que melhor descreve a 

organização do tempo enquanto docente do ensino superior em e-learning. 

Inquiriu-se sobre a existência de épocas mais pesadas em termos de trabalho, e em caso 

afirmativo, quais. Por fim, as questões de resposta aberta, pedem ao inquirido que se posicione 

sobre as vantagens e as limitações que a flexibilidade deste modelo lhes colocam à gestão do 

seu tempo de trabalho, pessoal e familiar. 

O inquérito foi submetido a aprovação por parte da diretora de departamento. Foi garantido o 

anonimato aos participantes, e houve cuidado em evitar questões que possibilitassem uma 

identificação secundária (Lima, 2006; AERA, 2011).  

Os dados quantitativos resultantes da aplicação do inquérito por questionário foram sujeitos a 

uma análise estatística (Moreira, 2006), e os resultados qualitativos foram sujeitos a análise de 

conteúdo (Esteves, 2006).  

 

Resultados:  

Obtivemos 12 respostas, das quais 6 correspondem a docentes do Departamento de 

Humanidades (DH) e 6 a docentes do Departamento de Educação e Ensino a Distância (DEED). 

Quanto à experiência, 7 respondentes iniciaram funções na Universidade antes da introdução do 

Modelo Pedagógico Virtual (Pereira et al, 2007), ao passo que 5 respondentes iniciaram funções 
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já depois da aplicação desse modelo. Igual número de respondentes (n=6) indicaram assumir 

responsabilidades de coordenação ou direção e não assumir cargos dessa natureza.  

Dos 12 inquiridos, apenas 1 considerou ser a coordenação/direção de órgãos a tarefa a que 

dedicava mais tempo. Os restantes, incluindo 5 respondentes que ocupam cargos de 

coordenação ou direção, responderam ser a docência a atividade em que despendem maior parte 

do seu tempo. Nenhum respondente indicou ser a investigação a atividade que lhes ocupa mais 

tempo (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1: Função em que os respondentes despendem mais tempo.  

 

Relativamente ao número de horas médias por dia despendidas em funções docentes, 5 

respondentes indicaram dedicar-lhes «mais de 3 mas menos de 5 horas»; 3 respondentes 

«3horas ou menos»; 3 respondentes «de 6 a 8 horas»; e um respondente «8 horas ou mais» 

(Gráfico 2).  

 
Gráfico 2: Número de horas diárias dedicadas em média à docência.  

 

Já quanto ao número de horas por dia despendidas em média em atividades de investigação, a 

grande maioria dos professores refere dedicar até 3 horas diárias a essa função (Gráfico 3).  

 
Gráfico 3: Número de horas diárias dedicadas em média à investigação  
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Foi solicitado aos professores que ordenassem 8 funções, da mais consumidora de tempo, 

àquela em que menos tempo gastavam (1 corresponde ao tempo máximo e 8 ao mínimo) 

(quadro 1): 

Quadro 1 – Ordenação das funções  

Funções   Valor 

mínimo  

Valor máximo Respostas 

válidas 

b) Docência: acompanhamento 

das unidades curriculares e dos 

estudantes 

1,75 1 6 12 

c) Docência: avaliação 2,42 1 5 12 

a) Docência: Planificação e 

preparação de unidades 

curriculares 

2,7 1 4 10 

g) Coordenação ou direção de 

órgãos 

3,5 1 5 6 

d) Orientação  3,9 1 6 11 

e) Investigação 4,25 2 6 11 

f) Extensão universitária 6,14 5 7 7 

h) Outras 7    

No que diz respeito ao número de unidades curriculares lecionadas por semestre, em média, 7 

respondentes indicaram lecionar 3 unidades curriculares, e 4 professores referiram lecionar 4 

unidades curriculares (um inquirido não respondeu).  

Quando questionados sobre o grau de desafio que a organização do seu tempo enquanto 

docentes do ensino superior em modalidade de e-learning lhes colocava, 7 respondentes 

optaram pelo ponto da escala que indicava maior grau de desafio (1); 4 pelo ponto 2, e apenas 

um pelo ponto 3. Nenhum respondente optou pelos pontos na escala que indicavam maior 

facilidade na gestão do tempo ( = 1,5; mín = 1 e máx = 3; 12 respostas válidas).  

Todos os professores que responderam ao inquérito consideraram haver épocas mais pesadas em 

termos de trabalho, que identificaram como sendo os períodos de avaliação, seja esta final 

(exames, trabalhos finais) ou durante o período letivo (correção de e-fólios e trabalhos 

intermédios) – aspeto referido de alguma forma por 11 dos 12 respondentes; as épocas de início 
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e fim de semestre, que correspondem à preparação de unidades curriculares e instrumentos de 

avaliação – aspeto referido por 7 respondentes, e o período de acompanhamento dos fóruns (1 

respondente).  

Relativamente às vantagens proporcionadas pela flexibilidade do ensino em modalidade de e-

learning para a gestão do tempo profissional e pessoal, foram obtidas 10 respostas. Destas, 

contam-se por um lado as que realçam apenas os aspetos positivos desta flexibilidade, por 

exemplo: “Todas as vantagens, o facto de podermos estar a trabalhar onde e quando 

quisermos” (R4, DEED, Sem Cargos de direção); ou “Tal flexibilidade é, evidentemente, muito 

vantajosa; permite-me organizar o meu tempo de acordo com as minhas prioridades. 

Frequentemente trabalho de manhã e ao fim da tarde/noite; de modo que disponho de algum 

tempo durante a tarde para dedicar à família (acompanhar as filhas, ir buscá-las à escola, 

etc.)” (R8, DH, Com cargos de coordenação), mas por outro lado, existem algumas respostas 

que comportam alguma ambiguidade quanto a essas vantagens. Por exemplo, o respondente 5 

(DEED, com cargos de coordenação) indicou simultaneamente como vantagem e como desafio 

a mesma resposta: “Agenda variada sem rotina rígida.”; outro professor (R10, DH, Sem cargos) 

responde “Tem vantagens por permitir um maior apoio em situações de apoio a familiares 

idosos que requerem cuidados especiais e por tal apoio poder der feito a várias horas do dia e 

fora de Lisboa. Tem desvantagens porque, o trabalho se prolonga frequentemente pela noite 

dentro e, como é demasiado absorvente, não permite uma gestão efectiva do tempo... As 

correcções e comentários aos trabalhos demoram muito mais do que o que previ inicialmente, 

conduzindo muitas vezes a situações de impaciência e stress... com consequências 

desagradáveis na vida familiar...”; ou ainda outro (R11, DEED, Sem cargos) “A realização das 

tarefas sem existência de um horário rígido, permitindo ajustá-las em certa medida à vida 

pessoal e familiar, ainda que sejam sempre tantas que geralmente é a vida pessoal e familiar 

que se adapta à profissional”. As respostas ambíguas apontam assim, de forma geral, para as 

vantagens da flexibilidade serem mitigadas pela elevada exigência temporal das tarefas 

desempenhadas.  

Por fim, em resposta aos desafios e limitações proporcionados pela flexibilidade do 

ensino online, foram apontados o isolamento no desempenho da tarefa (R4, DEED, Sem 

cargos); a indefinição de fronteiras entre espaços [de trabalho e pessoal] (R7, DEED, 

Sem cargos) e tempos, com a tendência para transportar o trabalho para tempos 

supostamente dedicados à família e a atividades pessoais fazendo com que 

“…dificilmente se faça um corte entre o tempo destinado a estas atividades e o tempo 

relativo a atividades pessoais e familiares. Ou seja, mesmo em momentos supostamente 

destinados a outras atividades há a tendência para não desligar das profissionais, 

designadamente da docência.” (R11, DEED, Sem cargos); a dificuldade em cumprir 

prazos e em ser “organizado, disciplinado e metódico” para conseguir cumprir todas 
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as funções (R8, DH, Com cargos); “a quantidade de tempo online” (R9, DH, com 

cargos corroborado por R13, DH, sem cargos, que acrescenta as consequências 

negativas em termos de visão); a pressão causada pela comunicação constante e a 

necessidade de aprender a dominar novas ferramentas informáticas, para além da 

conciliação entre várias tarefas (R12). O respondente 6 (DEED, com cargos) refere-se 

também, à exigência por parte dos estudantes de respostas constantes e a dificuldade 

de definir limites claros entre a vida pessoal e profissional, indicando ainda a 

dificuldade em encontrar tempo para a investigação: “O principal desafio é o de criar 

uma disciplina de trabalho e de horário que seja clara para os estudantes - ex. tem 

havido 'reclamações' porque o docente não responde de imediato ou ao fim de semana. 

O facto de se trabalhar sobretudo em casa e sem horário definido também dificulta a 

criação desta disciplina e a definição dos limites entre o trabalho e as restantes 

dimensões da vida. Destaco ainda a exigência associada a este regime de ensino que, 

associada à carga letiva (pesada, na minha perspetiva), dificultam a realização de 

outras tarefas complementares e essenciais à qualidade da docência - concretamente, a 

investigação e publicação.” 

O professor R10 (DH, sem cargos) apresenta uma resposta em que reflete tanto aspetos 

positivos quanto negativos e que pela sua complexidade optamos por transcrever na 

íntegra: “A docência beneficia da distância pois esta permite criar um espaço de 

reflexão e aprendizagem mais tranquilo e seguro dentro do qual é possível ir mais 

longe tanto na capacidade de apresentar respostas mais pormenorizadas, exactas e 

contextualizadas do que no ensino presencial. Desde que não sejamos 'apanhados' nas 

garras da ansiedade, é possível construir um conhecimento bastante sólido, interagir 

positivamente com os estudantes, sociabilizando-nos com eles e criando um excelente 

ambiente de trabalho, sem sobreposições ou 'conversas cruzadas'. Há também 

vantagens na conciliação entre trabalho e vida pessoal uma vez que os horários podem 

ser muito flexibilizados. No entanto, não é fácil fazer uma boa gestão temporal sempre 

que há muitas questões a responder ao mesmo tempo, em fóruns diferentes, de UCs 

diferentes.” 

 

Discussão:  

A caracterização da nossa amostra revela-nos que esta, embora de reduzidas dimensões, está 

equilibrada no que se refere aos departamentos de pertença dos inquiridos, o desempenho ou 

não de cargos de gestão/direção por parte dos mesmos, e a experiência apenas no Modelo 

Pedagógico Virtual ou anterior ao mesmo, o que contribui para que esta espelhe mais 

adequadamente as opiniões de diferentes setores. 

Procurando responder ao objetivo a), «Identificar, de entre os vários papéis que integram a 

docência no ensino superior, e em particular, no ensino superior em e-learning, quais aqueles 
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em que os professores da Universidade Aberta investem maior parte do seu tempo”, os 

resultados obtidos são inequívocos quanto à preponderância da docência, na medida em que 11 

dos 12 respondentes indicaram ser esta a atividade em que despendem mais tempo, mas também 

a análise mais detalhadas das tarefas desempenhadas possibilitada pela ordenação dessas tarefas, 

em resposta à pergunta 4, revela serem as 3 tarefas relacionadas com a docência – o 

acompanhamento das unidades curriculares e dos estudantes, a avaliação, e a planificação e 

preparação de unidades curriculares, por esta ordem – as que mais ocupam, em média, os 

professores inquiridos. Este relevo do ensino, e em particular do acompanhamento aos 

estudantes corrobora na prática do Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta (Pereira, 

et al, 2007) a relevância dos papéis apontados por Anderson (2004) para o professor eficaz, 

especialmente a dinamização de atividades e a intervenção e moderação diretas do professor, 

que subsumimos sob o acompanhamento das unidades curriculares e dos estudantes. O número 

de horas dedicado à docência é também elevado, como seria expectável, dadas as respostas 

anteriores e a média de 3 a 4 unidades curriculares por semestre lecionadas pelos inquiridos, 

com 8 dos respondentes a referir dedicar mais de 3 horas diárias a esta função, dos quais, 4 lhe 

dedicam mais de 6 horas diárias. O grande relevo da função do professor online (Pereira et al, 

2004; Pereira, 2006; Petersen & Guldbrandt, 2006) parece refletir-se nos resultados 

encontrados. 

Correlativamente à relevância da docência, a investigação surge representada como uma fatia 

menos relevante do tempo de trabalho dos docentes. De facto, apenas 3 professores referem 

dedicar uma média de 3 horas diárias ou mais ao seu exercício, e nenhum refere dedicar-lhe 

mais de 6 horas. A grande maioria, referem dedicar-lhes menos de 3 horas diárias – o intervalo 

de tempo mais baixo disponível. Um estudo subsequente poderá afinar mais estes intervalos, 

para aferir se o tempo despendido com a investigação por estes professores se aproxima mais de 

um ou outro extremos do intervalo considerado. No que concerne à posição que foi atribuída à 

investigação, quando os professores ordenaram as funções a que dedicavam mais tempo, esta 

surgiu em 6.º lugar, atrás das já referidas 3 funções docentes consideradas, mas também da 

coordenação de órgãos e da orientação de dissertações e teses. Apenas as atividades de extensão 

universitária lhe ficaram atrás. Nenhum dos inquiridos colocou esta atividade em primeiro lugar. 

Dado o relevo consagrado pela lei das atividades de investigação para a profissão docente 

universitária (Decreto-Lei n.º 205/2009), é muito provável que estes resultados se reflitam em 

tensões entre o investimento na docência, e o investimento na investigação, mais a mais quando 

é a segunda que mais determina o prestígio profissional e o acesso à estabilidade na carreira 

(Pinto, 2008), e a breve trecho, poderá vir a ser agudizado, se vier a ser implementado na 

Universidade Aberta, como já está a sê-lo em muitas instituições de ensino superior nacionais, 

um regime de avaliação docente que espelhe essa discrepância de valorização. Um dos 



1166 
 

inquiridos (R6, DEED, Com cargos), aliás, refere-se já à dificuldade que a pesada carga letiva 

acarreta com vista à realização de atividades de investigação e à publicação, aludindo talvez, 

indiretamente, à pressão crescente para publicar (Bazzo, 2008).  

Já no que concerne à resposta ao segundo objetivo «Conhecer as perspetivas de professores de 

ensino superior em modalidade de e-learning sobre a gestão do tempo no exercício desta 

profissão, designadamente quanto às vantagens e limitações que a flexibilidade temporal que lhe 

está inerente comporta», os dados salientam a importância de desenvolver e aprofundar o estudo 

destas perspetivas e da gestão do tempo na docência no ensino superior em e-learning. Desde 

logo, apenas um dos inquiridos se colocou no ponto médio da escala likert quanto ao grau de 

desafio que essa gestão de tempo lhe exigia, posicionando-se os restantes 11 entre os pontos 1 e 

2, com média de 1,5, o que salienta o elevado grau de desafio que essa gestão significa para os 

respondentes. As épocas mais pesadas de trabalho situam-se muito dispersas – não apenas no 

final e início dos semestres, mas em todos os momentos de avaliação, que na licenciatura 

ocorrem pelo menos duas vezes por unidade curricular (logo, seis vezes, por exemplo, no caso 

dos docentes que tenham três unidades curriculares de licenciatura em simultâneo) no decurso 

das atividades letivas e da necessidade de acompanhar as mesmas, e nos segundo e terceiro 

ciclos de estudos são praticamente constantes. Tal abundância de «épocas pesadas» leva 

inclusivamente R13 (DH, Sem cargos) a considerar a “Quase impossibilidade de marcar férias 

no verão por causa da correcção dos exames”.  

Os respondentes apontam vantagens pedagógicas mas também de gestão de tempo decorrentes 

da flexibilidade – a possibilidade de gerir o tempo de forma mais livre, alguma flexibilidade que 

poderá facilitar o acompanhamento de familiares, sobretudo. Por outro lado, indicam também 

muitos desafios – a disciplina necessária a organizar-se «sem horários», a fronteira pouco clara 

entre tempos e espaços de trabalho e pessoais, a carga letiva pesada, que leva o tempo de 

trabalho a expandir-se pelas noites, fins de semana e até férias, levando alguns inquiridos a 

referir consequências negativas para as relações familiares, a pressão – da parte dos estudantes – 

para uma resposta rápida e constante. Esta ambivalência face à flexibilidade e os desafios que 

ela representa para a organização do tempo por parte dos respondentes levam-nos a propor a 

necessidade de ir mais longe, investigando mais concretamente as estratégias levadas a cabo 

pelos professores, com vista à eventual divulgação de boas práticas a esse nível.  

 

Conclusões:  

Os nossos resultados salientam a relevância do tempo dedicado a funções docentes, em especial 

do acompanhamento prestado aos estudantes, na prática do ensino em modalidade de e-learning 

na Universidade Aberta, a par de uma correlativa limitação do tempo para a investigação por 
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parte destes profissionais. As implicações dessas circunstâncias, tendo em conta a valorização 

de que a investigação se reveste, não apenas como elemento fundamental para a qualidade das 

práticas docentes sobretudo após a implementação do Processo de Bolonha, mas também como 

pedra angular da profissionalidade docente universitária e para a progressão na carreira, são 

múltiplas, e carecem de maior investigação.  

Por outro lado, a gestão do tempo docente em regime de e-learning, designadamente dada a 

flexibilidade (de tempo e de espaço) que é um dos primados do Modelo Pedagógico Virtual da 

Universidade Aberta (Pereira, et al, 2007) é sentida pelos respondentes como muito desafiante. 

São-lhe atribuídas vantagens, mas também muitos desafios e limitações no que concerne à 

gestão do tempo profissional, pessoal e familiar. Perante estes resultados, urge conhecer mais 

profundamente os contornos desta organização, bem como as estratégias concretas empregues 

para a sua implementação, a par das consequências pessoais e profissionais dos desafios que 

acarreta. 
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Resumo: 

Actualmente son indudables las extraordinarias potencialidades de la imagen para expresar  y 

comunicar ideas. Y es por tal motivo que se ha transformado en unos de los más importantes 

vehículos para la transmisión de información, conocimiento, y valores culturales. Aspectos todos 

ellos que se ven acrecentados si dotamos a las imágenes de movimiento, expresividad y dinamismo, 

llegando a su máximo exponente al combinarlo con sonido. (Del Moral, 2009). Pero los medios 

audiovisuales no son sólo una forma de recibir información, sino que estos recursos, como señala 

Aguaded y Salanova, (1998) nos “ofrecen una nueva forma de creación y de expresión, un nuevo 

instrumento para detectar, descubrir y entender la realidad a través de un canal de información, 

donde los alumnos se convierten en protagonistas”. Así pues, podemos utilizar los medios 

audiovisuales como estrategia educativa en la que el responsable de creación de la elaboración de 

material audiovisual sea el alumno, convirtiéndose así, como señala Aguaded y Salanova (1998), “en 

un elemento dinamizador de las actividades formativas, un medio de autorresponsabilización y de 

protagonismo discente, una técnica de cooperativismo y trabajo en grupo, un recurso para la 

reflexión personal y la investigación”. En el presente trabajo se describe una práctica educativa 

llevada a cabo con estudiantes universitarios con el objetivo de aprender un concepto social mediante 

la creación de un audiovisual basado en imágenes simples y con una duración de un minuto, llamados 

“micropíldoras audiovisuales” y que tienen un gran potencial comunicativo y pedagógico. Hemos 

podido comprobar que la elaboración de micropíldoras por parte de los estudiantes permite: fomentar 

la transmisión libre de conocimiento al colgar los videos en la red, promover la cooperación al 

trabajar en equipo para la realización de la micropíldora, y el aprendizaje significativo de los 

contenidos tratados debido al proceso llevado a cabo en el tratamiento de los conceptos manejados.  

Palavras-chave: 

Medios audiovisuales, aprendizaje significativo, pratica del educador. 
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Introducción 

La figura del educador social en la actualidad debe estar abierta a nuevos contextos 

profesionales donde debe de mostrar especial dominio de los procedimientos formativos 

apoyado por las tecnologías y a la vez ser un analista de sus contenidos (Fombona, 2008). 

Entendiendo tecnologías no sólo los equipos informáticos, sino también a los medios 

audiovisuales como la televisión, los videojuegos, el cine entre otros, y que son la verdadera 

tecnología revolucionaria que influye y modifica la cultura actual al antojo de los creadores de 

tales medios audiovisuales. Efectos que se amplían con la aparición de Internet y la posibilidad 

de crear, compartir y difundir todo tipo de contenidos, incluidos los audiovisuales, por cualquier 

usuario, incluso de aquellos que no tengan muchos conocimientos sobre cómo crear un material 

de este tipo. Por tanto, consideramos que Internet es la herramienta de comunicación más 

potente jamás conocida, que permite a la vez la transmisión y elaboración de contenidos, 

aspecto que determina nuestra experiencia didáctica. 

Además, Internet favorece la aparición de innumerables instrumentos de comunicación dentro 

de la red, como las distintas herramientas de la web 2.0 y redes sociales, entre otras y que el 

educador social debe conocer, y usar en su labor como profesional para conseguir una 

intervención más eficaz. Una de estas nuevas herramientas son las llamadas “micropíldoras 

audiovisuales” fruto de la evolución de los materiales multimedia, que permite transmitir 

contenidos a través de videos audiovisuales de corta duración basados básicamente en imágenes 

y texto. 

 

1.1 Los Materiales Audiovisuales en la Educación 

Como ya hemos señalado, actualmente son indudables las extraordinarias potencialidades de la 

imagen para expresar  y comunicar ideas. Y es por tal motivo que se ha transformado en unos de 

los más importantes vehículos para la transmisión de información, conocimiento, y valores 

culturales. Aspectos todos ellos que se ven acrecentados si dotamos a las imágenes de 

movimiento, expresividad y dinamismo, llegando a su máximo exponente al combinarlo con 

sonido. (Del Moral, 2009). 

Así pues, desde la aparición los medios audiovisuales han constituido un fenómeno de gran 

envergadura social por la repercusión que supone en la sociedad tanto a nivel económico, social, 

político, y cultural (Del Moral, 2009). Constituyéndose una sociedad en la que el cine, la 

televisión, la radio e Internet son elementos cotidianos y consustanciales a las formas de 

comunicación contemporáneas (Area, 2004). Pero a pesar, de la influencia de los medios 

audiovisuales en la sociedad de la información actual, su presencia aún es escasa en el campo de 
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la formación aun conociendo las fórmulas de explotación didáctica en los diversos contextos 

educativos. (Del Moral, 2009) 

En todos aquellos recursos tecnológicos que posibilitan la transmisión de  información y de 

comunicación, con la combinación del texto, la música, la imagen, la voz, y la animación, 

encontramos unas herramientas de indudable valor que nos permiten desarrollar habilidades y 

destrezas y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son recursos que mejoran tanto el 

proceso educativo como la motivación del alumno hacia los contenidos (Cabezas, 2007). 

Pero los medios audiovisuales no son sólo una forma de recibir información, sino que estos 

recursos, como señala Aguaded y Salanova, (1998) nos “ofrecen una nueva forma de creación y 

de expresión, un nuevo instrumento para detectar, descubrir y entender la realidad a través de 

un canal de información, donde los alumnos se convierten en protagonistas”. Así pues, 

podemos utilizar los medios audiovisuales como estrategia educativa en la que el responsable de 

creación de la elaboración de material audiovisual sea el alumno, convirtiéndose así, como 

señala Aguaded y Salanova (1998), “en un elemento dinamizador de las actividades formativas, 

un medio de autorresponsabilización y de protagonismo discente, una técnica de 

cooperativismo y trabajo en grupo, un recurso para la reflexión personal y la investigación”. 

Además, este tipo de actividad permite al alumno: conocer el proceso de producción de vídeos a 

través de la planificación, guionización literaria y técnica, realización y grabación, montaje, 

visión y revisión crítica de las fases (Aguaded y Salanova: 1998); analizar, sintetizar y 

transformar datos, información e ideas;  y adquirir la importancia de la transmisión y difusión 

del conocimiento de forma libre a otras personas (Moirand y Beacco: 1995). 

Para la difusión del conocimiento la herramienta más potente actualmente es Internet. A través 

de ella se permite realizar un modelo de comunicación no sólo unidireccional sino también 

bidireccional, en él la ciudadanía es protagonista de su propia construcción de contenidos y en 

generar conocimiento. Así pues, los materiales multimedia creados por el alumnado encuentran 

en internet el máximo exponente para la difusión de su creación lo que provoca en el alumno un 

esfuerzo y motivación para el aprendizaje y la realización de la actividad, además de un orgullo 

por ver su producto creado y visible a todo el mundo. 

Podemos hablar de diferentes tipologías de medios audiovisuales, desde el diaporama, pasando 

por la radio, el cine o la televisión, llegando a nuevos medios audiovisuales de expresión y 

comunicación como LipDub, o Micropíldoras, y que desde distintas organizaciones e 

instituciones ya se están empleando tanto para darle publicidad a sus productos como para la 

transmisión de contenidos. 

Pero ¿cómo podemos definir estos nuevos medios audiovisuales? Cuando hablamos de 

Micropíldoras, tenemos que remitirnos al concepto acuñado en primer lugar por el proyecto 



1172 
 

Micropedia.tv, una novedosa plataforma web para compartir y transmitir conocimientos 

audiovisuales a través de Internet. Esta plataforma es una forma de comunicación cooperativa 

basada en los principios del conocimiento libre (usa licencias creative commons) y establece el 

concepto de micropíldora como unidad que encierra un conocimiento en un minuto, utilizando 

para ello un lenguaje que se basa en tres elementos esenciales: rapidez, cercanía y concepto: 

� Rapidez: como micro, 59 segundos, 1 minuto. 

� Cercanía: lenguaje desenfadado, cercano, sencillo, ameno y directo. 

� Conceptual: conocimiento que va a la definición misma de la esencia de la idea con 

pocos matices. 

Así pues, podemos definir Micropíldora como recurso audiovisual con duración de no más de 

un minuto, que combina animación de imágenes simples y algún texto, con un lenguaje sencillo, 

y que tiene como objeto la transmisión y difusión del conocimiento a través de la explicación de 

un concepto, idea o información de marera sintética. 

 

1.2 Cambio educativo y nuevas competencias  

Actualmente la Sociedad de la Información, caracterizada principalmente por el uso y la 

onmipresencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), al igual que está 

transformando otros ámbitos, lo educativo está sufriendo cambios significativos en su 

planteamiento y ejecución. Aunque estas transformaciones en el ámbito educativo son lentos, 

puesto que históricamente las instituciones educativas han sido bastante tradicionales, cerradas, 

e inflexibles en sus modelos y paradigmas educativos, podemos observar como poco a poco las 

TIC están ayudando a hacer de los centros educativos instituciones mucho más abiertas, 

innovadoras y flexibles.  

Con la aparición y el uso de las TIC, indica Brunner (2000, p. 17-22) que “la palabra del 

docente y el texto escrito dejan de ser los únicos soportes de la comunicación educacional”, el 

profesor ya no es el gran depositario de los conocimientos relevantes de la materia (Majó y 

Marquès, 2001) puesto que cualquier persona puede acceder a grandes cantidades de 

información de una forma rápida y relativamente fácil, como señala Adell (1997) “un estudiante 

universitario, utilizando Internet, puede conseguir más información de la que su profesor 

tardará meses en disponer por los canales tradicionales”. Este aspecto tiene principalmente dos 

efectos en la enseñanza, por un lado, como señala Majó y Marquès, (2001) “el docente debe 

cambiar la metodología de los trabajos académicos convencionales para que estos no sean 

directamente copiados y pegados desde la red”, y por otro lado, nace la necesidad que desde el 

ámbito académico se desarrollen habilidades y competencias para la búsqueda, selección y 
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gestión de la información. Finalmente estos aspectos conllevan el cambio de roles del 

profesorado y alumnado. El profesor deja de ser omnisapiente y mero transmisor del 

conocimiento para convertirse en un orientador, guía o consejero del aprendizaje y el alumno 

adopta un papel mucho más importante en su formación, deja de ser un mero receptor pasivo de 

informaciones y opiniones para llevar a cabo un aprendizaje mucho más activo (Adell, 1997) y 

con más autonomía que evoluciona de postulados mucho más constructivistas y que favorecen 

el aprendizaje significativo. Además, los docentes tienen a su servicio numerosas herramientas 

2.0 para fomentar el trabajo colaborativo entre su alumnado, los cuales pueden elaborar trabajos 

conjuntos fuera del centro sin la necesidad de compartir el mismo tiempo y espacio (Majó y 

Marquès, 2001).  

Así pues los estudiantes deben aprender múltiples habilidades y competencias 

fundamentales.  Collis (2003) ofrece una lista de las nuevas habilidades y competencias 

requeridas y que deberían tenerse en cuenta en la formación continuada así como en la 

enseñanza universitaria. 

� Capacidad de concentrarse en la consecución de los principales objetivos de 

aprendizaje. 

� Trabajar en equipo y comprensión de las necesidades de los otros y cultivo de las 

relaciones positivas. 

� Creatividad e imaginación en la busqueda de soluciones alternativas 

� Habilidades de comunicación tanto orales, escritas como verbales, además de capacidad 

de escuchar. 

� Conciencia de sí mismo, y de los cambios para tener la capacidad para adaptarse a 

nuevas circunstancias 

� Recuperar, analizar y sintetizar datos de información. 

� Capacidad de pensamiento y aplicación del conocimiento a tareas prácticas 

� Habilidades de aprendizaje, y aprender a aprender 

� Valores personales y visión personal de las cosas 

Por tanto, podemos considerar que estamos en un momento histórico en el que la educación 

cuenta con una gran diversidad de medios para su utilización en los procesos educativos y que 

tanto profesores y  los alumnos deben aprovechar para llevar a cabo un proceso de enseñanza-

aprendizaje mucho más eficiente. 

En el presente trabajo se describe una práctica educativa llevada a cabo con estudiantes de la 

Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad de Extremadura. En ella, alumnos y 
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alumnas descubren la herramienta “micropíldoras audiovisuales” y su potencial comunicativo y 

pedagógico. En el proceso de la experiencia se formaron grupos, se eligió un contenido de 

temática social, que desarrollaron de manera breve y concisa en micropíldoras. Hemos podido 

comprobar que la elaboración de micropíldoras por parte de los estudiantes permite: fomentar la 

transmisión libre de conocimiento al colgar los videos en la red, promover la cooperación al 

trabajar en equipo para la realización de la micropíldora, y el aprendizaje significativo de los 

contenidos tratados debido al proceso llevado a cabo en el tratamiento de los conceptos 

manejados. 

 

Desarrollo de la experiencia 

El presente trabajo trata de explicar el desarrollo de una experiencia educativa llevada a cabo en 

la asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación Social del título de Educación 

Social. En ella se lleva a cabo la creación de micropíldoras por parte del alumnado con los 

objetivos: 

� Aprender a construir material didáctico, a través del proceso de producción de vídeos a 

través de la planificación, guionización literaria y técnica, realización y grabación y el 

montaje. 

� Aprender a analizar, sintetizar y transformar datos, información e ideas. 

� Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo. 

� Adquirir la importancia de la transmisión y difusión del conocimiento de forma libre a 

otras personas. 

� Desarrollar la creatividad 

Para el buen desarrollo de la práctica, y debido a que el grupo-clase era muy numeroso  fue 

necesaria la división del grupo de clase en tres, por lo que  el trabajo se realizó a través de 

seminarios de 20 estudiantes cada uno. 

La experiencia se desarrolla en las siguientes fases: 

1. Elección del tema y comienzo de la transmisión del proceso 

2. Elaboración del Guión Gráfico y Story-board de la Micropíldora 

3. Creación de Recursos y grabaciones de las escenas. 

4. Edición y publicación de las Micropíldoras 

A continuación pasamos a desarrollar cada una de estas fases describiendo detenidamente cada 

uno de los pasos seguidos para una adecuada comprensión de estos. 
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1. Elección del tema y comienzo de la transmisión del proceso. (SEMINARIO 1) 

En el desarrollo de este primer seminario, la actividad principal es la creación de un blog diario 

de clase, que debe de ser mantenido durante todo el desarrollo de la asignatura. En el iremos 

transmitiendo el proceso que seguimos para la realización de la micropíldoras. 

En primer lugar, se estableció que el trabajo debía realizarse en grupos de 4 o 5 personas y que 

era imprescindible la cooperación entre todos para el buen desarrollo de la experiencia. 

Seguidamente, se procedió al reparto de concepto que será el nexo de unión de todos los 

seminarios y el cual más adelante debían definir a través de la elaboración de la Micropíldora. 

Los conceptos propuestos fueron los que se expresan a continuación: 

Tabla 1: Conceptos a desarrollar en el seminario I 

 En tercer lugar,  la primera consigna que se establecía era pensar el nombre de nuestro grupo, 

que debía tener relación con el concepto y que daría nombre al blog. 

 

 

Ilustración 1: Ejemplo de Blog 

SEMINARIO A SEMINARIO B SEMINARIO C 

Migración Desarrollo sostenible Tolerancia 

Exclusión social Cambio Climático Interculturalidad 

Pobreza Consumismo Igualdad 

Refugiados Comercio Justo Derechos Humanos 

Racismo y xenofobia Desarrollo humano Solidaridad 

Explotación infantil Violencia de género Participación ciudadana 



1176 
 

Además, se estableció que para una valoración adecuada del blog creado por cada grupo era 

necesario el cumplimiento de algunos requisitos que a continuación pasamos a enumerar: 

� En la descripción del blog, debemos señalar que es una práctica educativa desarrollada 

en la Asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación Social, en la 

titulación de 3º de Educación Social en la Universidad de Extremadura. 

� Las entradas deben realizarse de manera conjunta entre todos los componentes del 

grupo. Así pues, deben registrarse todos los componentes para poder realizar entradas 

en el Blog. Una vez registrados, las tareas de edición y modificación se realizará entre 

todos, al igual que las entradas y las actividades. 

� Se realizarán entradas libres que expliquen el desarrollo del proceso. 

� Contener  todas las entradas obligatorias que se exponen a continuación en la siguiente 

tabla:   

 CONTENIDO DE LA ENTRADA 

1º 

Entrada: 
Nombres y Apellidos del componentes del Grupo. 

2º 

Entrada: 

Se establecerá el concepto a desarrollar, acompañado de alguna imagen que la 

caracterice. 

3º 

Entrada: 

Se buscará en la red información sobre el concepto elegido y que nos permitan 

tener las ideas claras sobre en qué consiste el concepto y las características que 

tiene. Todas esas definiciones y características del concepto, así como las 

páginas utilizadas serán identificadas en esta entrada. 

4º 

Entrada: 

Basándose en el contenido encontrado en la red y publicado en la anterior 

entrada del blog, el grupo se realizará una lluvia de ideas sobre el concepto 

elegido, e intentará crear su propia definición del concepto, y aquellos datos que 

crean que son relevantes para explicarlos en la micropíldora. 

5º 

Entrada: 
Publicación del guión y Story-Board 

6º 

Entrada: 
Publicación de la URL del video de la micropíldora 

Tabla 2: Contenido de entradas obligatorias al blog 

 

2. Elaboración del Guión Gráfico y Story-board de la Micropíldora. (SEMINARIO 2) 

Este seminario se abordó cómo hacer un guion y el Story-Board para el desarrollo de una 

micropíldora y la importancia que tiene este para ser posible para obtener el producto deseado. 
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¿Pero que es un guion y un Story-board? Por un lado, Wikipedia define un guion como un texto 

en que se expone, con los todos los detalles necesarios para su realización, el contenido de una 

película, historieta o de un programa de radio o televisión. Por otro lado, Wikipedia establece 

que el Story-board es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de 

servir de guía para entender una historia, previsualizar una 

anihttp://es.wikipedia.org/wiki/Animaciónmación o seguir la estructura de una película antes de 

realizarse o filmarse, y se utiliza como planificación previa a la filmación de escenas y 

secuencias 

La elaboración del guión y del Story-board se realizó a través de un programa de 

presentaciones, preferiblemente Open Office Write. Pues este programa permitía exponer de 

una forma sencilla y visual el contenido de estos dos documentos. 

Para la confección del guión de una micropíldora se debe de tener en cuenta que la duración no 

puede ser mayor de un minuto, por lo que hay que sintetizar las ideas que se quieren expresar, 

además de establecerlas de una forma clara y con un lenguaje sencillo  pues no debemos olvidar 

que el objetivo de la micropíldora es la transmisión de conocimiento a todas las personas tengan 

el nivel educativo que tengan. 

 

 

Ilustración 2: Ejemplo de guión 

En el guión también aparecerá el texto a desarrollar en la micropíldora dividido en escenas así 

como los minutos que ocupará cada una de ellas. 
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Ilustración 3: Ejemplo de división de escenas 

Para la creación del Story-board se utilizará una diapositiva para cada escena o viñeta. Así pues, 

cada escena debe ser explicada en una diapositiva cumpliendo la siguiente estructura:   

 

Nº El número de la escena 

Tiempo El tiempo en segundo que tarda cada escena 

Texto El texto que se va narrar en cada escena 

Descripción 
La descripción donde se cuenta detalladamente lo que sucederá en la 

grabación 

Idea Un sencillo dibujo donde se muestre como se quiere la escena 

Audio Son los efectos que se describen en esta escena 

Material Es todo lo físico que se va a necesitar en la escena 

Comentarios 
Es cualquier observación que se tenga con respecto a lo que va a suceder en la 

escena 

Tabla 3: Estructura básica de las viñetas del Story-Board 

 

Una vez terminado, el guión y el Story-Board, el alumno deberá publicar su trabajo en la 

plataforma de SCRIBD (http://es.scribd.com ) para darle la máxima difusión al contenido. 

http://es.scribd.com/
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Ilustración 4: Ejemplo de Story-Board 

 

3 Creación de recursos y grabaciones de las escenas. (SEMINARIO 3) 

Una etapa importante en el proceso de elaboración de micropíldoras es la preparación de los 

materiales. Se estableció la consigna de que los materiales en su mayoría deberían estar por 

dibujos sencillos y sin muchos detalles. Pues es primordial para darle importancia al discurso y 

hacer más entendible el concepto a explicar. Los dibujos, normalmente son elaborados en 

cartulina blanca y marcador negro, aunque se puede utilizar otros materiales como plastilina, 

tierra, semillas, palillos… o utilizar colores para resaltar algún aspecto concreto del discurso. 

Para la elaboración de los materiales se puso a disposición de los alumnos bancos de imágenes, 

y de audios, además de distintos utensilios como rotuladores, tijeras, cartulinas… para la 

creación propia de los dibujos. 

El último proceso en la realización de una micropíldora es la grabación del videoclip. Para 

realizar la grabación hay que realizar los siguientes pasos: 

1. Asegúrese de tener listo todos los materiales listos. 

2. Es necesario una cartulina de color blanco sobre la mesa de grabación y pégala, esta es 

el fondo de nuestras micropíldoras. 

3. Coloca la cámara de vídeo en la estructura (en este caso se colocó en un trípode) y 

enciéndala. 

4. Una vez encendida la cámara, úsela para medir tu espacio de trabajo de filmación, y así 

saber donde debes poner los materiales. 

5. Comenzar a grabar 

Para la grabación, se ofreció al alumnado los recursos tecnológicos como trípodes, cámaras de 

videos, y cartulinas, que eran necesarios para la grabación de la Micropíldora. La filmación 
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propiamente dicha dura entre unos 5 y 10 minutos, y es necesario señalar que la grabación se 

realiza al revés, aspecto que se subsanará en el momento de la edición. 

 

4 Edición y publicación de la Micropíldora (SEMINARIO 4) 

Se A puntos de terminar el proceso de creación de las Micropíldoras, en este seminario, está 

dedicado a la edición y publicación de la micropíldora creada por los alumnos. Así pues, en este 

seminario se les enseñó a utilizar programas de edición de video como: Windows Movie Maker 

y Adobe Premiere. Con estos programas se realizaron distintas actividades que eran necesarias 

para obtener el mejor resultado posible: 

� Se cortaron partes de las grabaciones para crear la animación de forma adecuada. 

� Se dieron efectos: de giro de 90º para que la imagen estuviera al derecho, ralentizar, 

acelerar, entre otras. 

� Se combinó las grabaciones y el audio también grabado en el anterior seminario. 

� Se publicó la micropíldora en el equipo informático. 

Una vez publicadas las micropíldoras seguidamente el alumnado subió las películas a Youtube y 

seguidamente al blog, para darle la mayor difusión posible. 

 

Trabajo colaborativo entre entidades a través de redes sociales y videoconferencias. 

En el desarrollo de todo este proceso de elaboración de micropíldoras, ha se ha tenido la 

colaboración especial de distintas organizaciones que trabajan para la cooperación internacional 

al desarrollo. Así pues, a través de la organización Red Iberoamericana para la Cooperación 

Tecnológica (IBERCOTEC), que  promueve la transferencia del conocimiento y las buenas 

prácticas en materia de alfabetización tecnológica y software libre para avanzar hacia el 

equilibrio óptimo e igualitario que merecen todos los países, nos pusimos en contacto con la 

Asociación de Desarrollo Social de Nicaragua (ASDENIC) puesto que ellos llevan a cabo un 

proyecto de creación de Micropíldoras para la transmisión de conocimiento y el desarrollo de su 

pueblo. Desde ASDENIC Y IBERCOTEC, nos cedieron el material necesario para que el 

desarrollo del proceso de creación de las micropíldoras fuese el más acertado posible. 

Así pues, se realizaron otras iniciativas de colaboración con nosotros: 

Videoconferencias con los responsables del proyecto de micropíldoras en Nicaragua donde nos 

explicaron con todo lujo de detalles que características tiene que tener una Micropíldora, y el 

proceso a seguir para la creación de éstas. 
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Se puso a nuestra disposición un grupo de facebook con el nombre IBERCOTEC, en el cual 

realizan el seguimiento y asistencia de distintos programas formativos en línea. Así pues, 

durante todo el desarrollo de la experiencia los estudiantes utilizaron este espacio para 

comunicar sus dudas, problemas y los avances realizados, a expertos en la materia de 

Micropíldoras. 

 

 

Ilustración 6: Ejemplo de utilización del grupo de Facebook IBERCOTEC 

 

                   Valoración de la Experiencia por parte de los alumnos 

Al terminar la experiencia se ha pasado un pequeño cuestionario sobre la valoración de la 

experiencia y lo aprendido durante el desarrollo de esta, que la mayoría de los alumnos han 

rellenado. El objetivo de este cuestionario es conocer el grado de satisfación que los alumnos 

tienen con la práctica realizada, además de saber que valoración sobre los aprendizajes 

realizados. 

 Como podemos observar en la siguiente tabla los alumnos hacen una alta valoración de la 

práctica realizada, con un 4,52 (sobre 5) de media. En cuanto a lo aprendido, los alumnos 

consideran haber alcanzado resultados significativos puesto que el alumno apunta que: han 

aprendido a trabajar en equipo con un 4,16 (sobre 5) de media; han comprendido la importancia 

de la transmisión y difusión de conocimiento de forma libre a otras personas con un 4,20 (sobre 

5) de media; han adquirido competencias para el análisis, síntesis y transformación de datos, 

información e ideas con 4,24 (sobre 5) de media; y han aprendido a construir material didáctico, 

a través del proceso de producción de vídeos con 4,12 (sobre 5).  
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  Valoración 

General 

Trabajo en 

Equipo 

Transmisión 

de 

Conocimiento 

Sintetizar 

información 

Elaborar 

Materiales 

Media 4,5200 4,1600 4,2000 4,2400 4,1200 

Desv. típ. ,71414 ,94340 ,76376 ,77889 ,72572 

Tabla 4: Resultados sobre la valoración de la experiencia por parte del alumnado 

 

 

Cuando se señala los tres aspectos más positivos de la experiencia los términos que se utilizan 

son: 

 

Ilustración 7: Nube sobre conceptos positivos de la experiencia 

 

Cuando se señala los tres aspectos negativos de la experiencia los términos que se utilizan son: 

 

Ilustración 8: Nube sobre conceptos negativos de la experiencia 
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Estamos ante una experiencia didáctica innovadora en el que el principal protagonista del 

aprendizaje es el alumno, dado el carácter eminentemente activo de las actividades propuestas. 

Con esta práctica educativa vemos cómo la metodología del aprendizaje cambia 

sustancialmente, preparando al alumnado para la adquisición autónoma del conocimiento. Así 

pues, se puede afirmar que el uso didáctico de la creación de Micropíldoras Audiovisuales ha 

conseguido en los estudiantes aprendizajes significativos. Por un lado, desde la elaboración de 

sus propios hallazgos el alumno ha adquirido competencias en la búsqueda, selección, 

tratamiento y síntesis de la información y en concreto de conceptos sociales y la importancia de 

la transmisión de todo conocimiento creado. Por otro lado, la adquisición de competencias de 

trabajo en equipo y el conocimiento del proceso de creación de materiales didácticos 

audiovisuales. 

 

Conclusiones 

A partir de los resultados, de los comentarios de los alumnos y del desarrollo de la experiencia 

en general, en este apartado se presentan las conclusiones del desarrollo de la práctica educativa 

que ha sido presentada. 

Pero lo más importante de la experiencia realizada, como señalan el alumnado en cuestión ha 

sido conseguir favorecer la creatividad, aspecto tan importante en la vida y más en el campo de 

la Educación. Además, por otro lado, y a pesar de las dificultades que han tenido respecto a los 

problemas técnicos, la cantidad de tiempo invertido, y la dificultad de la tarea, en general los 

estudiantes consideran la práctica educativa como una experiencia divertida, original e 

interesante. 

Otro aspecto muy positivo de la práctica realizada es la colaboración realizada con organismos 

que trabajan la Cooperación Internacional al Desarrollo, ha permitido al alumnado de Educación 

Social, descubrir un nuevo camino de aprendizaje, y de desarrollo profesional. Al ver palpable 

un proyecto real de Cooperación Internacional al Desarrollo y ser partícipe de ello, además de 

ser guiados por especialistas en la materia de las micropíldoras y ver las grandes posibilidades 

que establece los recursos tecnológicos para la comunicación entre personas de diferentes 

continentes. 

Debemos considerar también que la realización de la presente experiencia ha promovido es el 

descubrimiento de una nueva modalidad de material didáctico, que puede realizarlo una persona 

sin conocimientos técnicos, que transmite un contenido de forma es simple y sencilla de 

entender a través de imágenes y dibujos y las animaciones de estas, combinadas con un texto de 

lenguaje simple y directo. 
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En definitiva, el uso educativo de las nuevas medios de transmisión de información como son 

las Micropíldoras nos permite que los alumnos se conviertan en autónomos en su aprendizaje y 

sobre todo en constructores del conocimiento grupal, además de favorecer la creatividad y el 

trabajo en equipo. 
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