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Resumen 
Este texto discute desafios postos à docência universitária a partir da intensificação do 
uso de tecnologias digitais. Tal contexto é condição para o desenvolvimento de redes 
de aprendizagem, o que questiona o modo tradicional da prática pedagógica, centrada 
no professor. A perspectiva assumida considera a possibilidade de ampliação da 
compreensão da didática, tomando as coreografias didáticas como fator de 
reelaboração desta prática com os elementos postos pelas tecnologias da informação e 
comunicação. 
 
Introducción 
Estamos na era do conhecimento em rede, os professores se deparam com o desafio 

de formar pessoas que podem cada vez mais ser sujeitos das suas aprendizagens. 

Nesse contexto vivemos um momento tecnológico em que o acesso às redes digitais e 

as possibilidades de novas aprendizagens desenvolvem um papel relevante na 

educação do século XXI; há uma gigantesca velocidade na produção do conhecimento, 

o que, ao mesmo tempo, provoca grande impacto nos mais diversos aspectos dessa 

sociedade tão complexa (Oliveira, 2010, p. 25). Cada vez mais conectadas, as pessoas 

integram uma sociedade em redes (Castells, 2003) com suas múltiplas perspectivas de 

transformação das relações sociais, inclusive as direcionadas à construção de saberes 

para educar e educar-se permanentemente na cultura global. Esse cenário de 

inovações tem solicitado intervenções efetivas dos docentes na vivência pedagógica 

dessa cultura digital (Almeida; Dias; Silva, 2013). 

Historicamente as redes foram ferramentas capazes de centralizar metas, tarefas e 

comandos verticais; várias foram as redes construídas para o domínio da produção ou 

vida privada; “nas ciências sociais os estudos foram atravessados por duas concepções 

de redes: uma delas, hegemônica, define rede como sistemas funcionais e formais, a 

outra, a não hegemônica, busca articular as redes com movimentos socioculturais”. 

(Martins; Medeiros, 2009, p. 21). 

Com isso, reconhecemos que a formação de redes é uma prática humana muito antiga, 

mas elas ganham vida nova em nosso tempo, transformando-se em redes de 

informação e comunicação energizadas pela internet, adquirindo outras características 

como: flexibilidade, horizontalidade e adaptabilidade, elementos distintos que 

propiciam e realizam interações que são regidas por valores democráticos, 

possibilitando decisões mais descentralizadas. 

Percebemos, assim, que a docência em geral, e particularmente a docência 

universitária, passa a estar tensionada por duas questões de forte impacto: a 
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disseminação do uso de tecnologias no campo educacional e a constituição de redes 

com nova perspectiva para sua atuação, indo desde a parte organizacional da 

educação até mesmo na aprendizagem dos estudantes. 

Como fica, então, a questão didática a partir desses impactos? Quais as mudanças que 

se operam no âmbito da didática com este novo contexto educacional? 

Dentro desta problemática, vamos aqui apontar e discutir os desafios postos para a 

didática, em particular para as coreografias didáticas, que se anunciam neste novo 

contexto de forte presença tecnológica e vivência em redes. 

Não iremos nos ater às características específicas da didática ou seus componentes, 

mas sim, à sua compreensão como modo de organização do campo educacional. 

Portanto, a didática é aqui tomada na sua complexidade e proposta epistemológica, 

sem as particularidades da prática pedagógica. 

 

Marco teórico 
A educação, ao compreender o sujeito nos diferentes tempos históricos, considera que 

as culturas possuem seus movimentos e estão presentes nas teias e nos espaços de 

experiências diferenciadas, cujos indivíduos constroem seus saberes e suas 

identidades. Estar excluído dessas redes é uma das formas mais danosas de exclusão 

da nossa cultura. 

De acordo com Veiga (2004), o processo didático possui uma perspectiva relacional nas 

suas dimensões: aprender, ensinar, pesquisar e avaliar, assim, “o papel da Didática é ir 

além dos métodos e técnicas, procurando associar escola-sociedade, teoria-prática, 

conteúdo-forma, técnico-político, ensino-pesquisa, professor-aluno” (2004, p. 39). 

Trazendo para o contexto das redes, a “ação docente refere-se ao ensinar, ao aprender 

e ao apreender” (Anastasiou; Alves, 2006, p. 1).  

Nas redes, a tendência é a convergência das mídias, a partir da perspectiva ‘ecológica’, 

não apenas dos nossos relacionamentos uns com os outros e com as gerações futuras 

na teia (Capra, 1996), como também numa abordagem integradora que considera ao 

mesmo tempo estas duas dimensões: instrumental e conceitual, para dar conta da 

complexidade de uma apropriação ativa e criativa do professor de todas essas 

tecnologias (Jacquinot, 1996 apud Belloni, 2009).  

Para Lévy (1999), as redes reconfiguram espaços e tempos do saber em novos e 

diferenciados caminhos. Uma dessas novidades é a de que as tecnologias da 

inteligência inerentes ao ciberespaço ampliam e modificam várias funções cognitivas 

humanas. Dessa forma, a memória, por exemplo, passaria a existir não apenas como 

função do cérebro, mas também como rede de informações acessíveis em diferentes 

suportes tecnológicos. 

A conectividade dessa diversidade de ideias, de experiências, de pesquisadores, de 

instituições, na contemporaneidade, é potencializada pelas TDICs, aumentando o nível 

de interatividade. Contudo, a tecnologia por si só não pode determinar maior 

qualidade na educação, mas intensificar relações comunicacionais nessa direção e 

fortalecer as habilidades para as permanentes descobertas e novas aprendizagens nas 

redes abertas. 
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Segundo Castells (1999), as redes formam um novo sistema de comunicação que 

promove a integração da produção e distribuição de textos, sons, imagens da nossa 

cultura. Contudo, reconhecemos a necessidade de mediações que não são fruto 

apenas dos recursos tecnológicos, mas que exigem investigações mais detalhadas e 

significativas para identificarmos tipos e níveis de interatividade nas redes sociais e 

atuação dos seus integrantes.  

Definimos a atuação em redes trazendo o conceito de Lévy (1999, p. 44): “o 

ciberespaço é, portanto, espaço de comunicação navegável e transparente”, muito 

propícia às aprendizagens, um “imenso metamundo virtual heterogêneo, em 

transformação permanente, que conteria todos os mundos virtuais” (1999, p. 43), 

contudo são espaços compostos por pessoas reais, nos espaços virtuais e presenciais.  

Hine (2000) compreende alguns processos interativos ao considerar a internet como 

um artefato cultural, ou seja, espaço latente de significados que podem ser 

compartilhados, formando comunidades de múltiplas ideias. Essa concepção sinaliza 

para um conceito de rede que não se organiza a partir de um único centro, mas a 

partir de um movimento sociocultural multiforme (Lévy, 1999). É uma definição que 

vai além da intercomunicação de computadores. São muitas interfaces, com inúmeras 

linguagens distintas, abrindo possibilidades infinitas de distintos conhecimentos 

compartilhados ou mesmo produzidos cooperativamente. Desenvolve-se aí uma 

concepção cada vez mais participativa dos sujeitos. 

Nesta “arquitetura de participação”, as redes sociais não são construídas de forma 

simples; “trata-se de um processo emergente que mantém sua existência através de 

interações entre os envolvidos”. (Primo, 2007, p. 21). 

Pallof e Pratt (2002), ao discutirem os dispositivos midiáticos, com suas interfaces com 

intencionalidade educativa, enfatizam os blogs, além das diversas redes sociais, tais 

como: twitter e facebook. Tais interfaces podem gerar muitas reflexões a partir de 

diversas leituras, mas o seu forte é a grande possibilidade de realizar discussões de 

maneira hipertextual, agregando as várias mídias para produção colaborativa de 

conhecimento. 

O potencial dessas mídias, de acordo com Silva e Santos (2006), está na interatividade, 

focada em: participação colaborativa, bidirecionalidade e diálogo e conexões em teias 
abertas, sendo um conceito chave nos processos de aprendizagem em rede. 

Neste sentido, a didática fica questionada em sua forte tradição territorial da escola. O 

conhecimento é dinâmico e exige formação e ações para inclusão no mundo com suas 

novas características. Para Libâneo e Santos (2010), as tarefas mais viáveis para o agir 

pedagógico são elementos determinantes da condição de inclusão ou exclusão social e 

estão sintetizadas nos seguintes objetivos: 

• Provimento de mediações culturais para o desenvolvimento da razão crítica, 

isto é, conhecimento teórico-científico, capacidades cognitivas e modos de 

ação; 

• Desenvolvimento da subjetividade dos alunos e ajuda na construção da sua 

identidade pessoal e no acolhimento à diversidade social e cultural;  

• Formação para cidadania e preparação para atuação na realidade (p. 23). 
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A relação pedagógica nas redes digitais ocorre em várias dimensões: cognitiva, 

comunicativa e relacional: “Há uma vinculação de conhecimento com a prática social, 

que se caracteriza pela multiplicidade e complexidade de relações em meio das quais 

se criam e se trocam conhecimento entre sujeitos em interação.” (Libâneo, 2010, p. 

38).  

Sabemos que os espaços das aprendizagens são diversos, e a instituição educacional é 

um ambiente complexo e privilegiado: “A escola é um espaço/tempo de relações 

múltiplas, entre múltiplos sujeitos com saberes múltiplos, que aprendem ensinam o 

tempo todo, múltiplos conteúdos de múltiplas maneiras.” (Alves, 2001, p. 1). 

Fica, assim, evidenciado o desafio de transpor uma didática da mera transmissão e de 

considerar os estilos cognitivos dos estudantes. A didática, como organizadora da 

proposta educacional, deve contemplar um uso apropriado das tecnologias da 

informação e comunicação como elemento que repercute no desenvolvimento 

intelectual e socioafetivo dos sujeitos. As estratégias de mediação no contexto das 

redes de aprendizagens devem, portanto, considerar a cultura digital. 

Tal desafio se desdobra para a constituição de coreografias didáticas on-line, 

considerando as interfaces da web 2.0 (Lemos, 2013). As novas formas de interação 

através de ambientes, sistemas e plataformas, que possibilitam outras maneiras de 

pensar e agir, já estão no cotidiano das pessoas e o uso das tecnologias digitais 

ampliou as possibilidades de comunicação no processo de ensino e aprendizagem 

também, criando um cenário de inovações e suscitando o debate sobre currículo da 

cultura digital. 

Uma das grandes competências do professor levando em consideração esse quadro de 

inovações das aprendizagens é de planejar o ensino para que se visualize um cenário 

que incentive a aprendizagem autônoma que inclui “todas aquelas atividades de 

formação na qual a pessoa (individualmente ou em grupo) toma a iniciativa de 

planificar e desenvolver suas próprias atividades de aprendizagem” (Garcia, 1999, p. 

53). Os professores, como coreógrafos, colocam, pois, as diversas situações didáticas 

em cena, em movimento, para que os estudantes desafiados aprendam com posturas 

ativas, éticas e estéticas. 

No contexto das tecnologias digitais, as redes discutem temas diversos como meio 

ambiente, gênero, raça, sexualidade etc. (Moreira; Tadeu, 2011) que são temas 

relevantes para uma educação emancipatória, apontando assim para um desafio 

quanto à própria constituição do currículo a partir das redes de aprendizagem. 

 

Conclusiones 
Percebemos que a educação, de uma maneira geral, não tem acompanhado 

suficientemente as necessidades dessa sociedade da cultura digital ou sociedade em 

rede, inclusive a docência universitária. As instituições de ensino geralmente não 

levam em consideração as demandas dos estudantes quanto às suas formas e seus 

estilos de aprender no mundo contemporâneo.  

Os estudantes do século XXI não são mais seres passivos, eles têm uma nova prática 

social, mais autônoma, tecendo conexões em meio às suas redes de viver (Soares; 
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Alves, 2012, p. 39). Professores e estudantes durante as produções individuais e 

coletivas do conhecimento em trabalho colaborativo possuem níveis de interatividade.  

O grande desafio é ampliar os espaços de aprendizagem integrando as tecnologias 

digitais ao currículo, vivenciando a integração de mídias ao fazer científico e 

pedagógico. Dessa maneira, podemos entender a didática como espaço de criação e 

recriação onde professores e alunos, em processo contínuo de interação, constroem 

sua coreografia de ensinar e aprender. 
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