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NUEVOS ESCENARIOS DE COREOGRAFÍAS DIDÁCTICAS 
CON TIC 

Padilha, Maria Auxiliadora. Universidade Federal de Pernambuco 
 

Resumen 
As coreografias didáticas referentes às ações de professores e alunos na produção de 
aprendizagens significativas e colaborativas estão cada vez mais permeadas pelas 
Tecnologias da Informação e Comunicação. Essas coreografias podem ocorrer tanto em 
situações de ensino presenciais como virtuais e os cenários podem ir do mais 
minimalista possível ao mais elaborado, no que se refere às estratégias e recursos 
didático-tecnológicos. Contudo, uma coreografia muito elaborada e cheia de recursos 
não significa uma coreografia rica. A integração de TIC nas coreografias didáticas pode 
ajudar o ensino e a aprendizagem sim, mas não basta por si mesmo; deve vir 
acompanhado de estratégias docentes efetivas, como a aprendizagem colaborativa, a 
gestão compartilhada do processo educativo e a possibilidade de que os estudantes 
assumam a responsabilidade por sua própria aprendizagem. 
Palabras clave: Cenários de aprendizagem; Tecnologias da Informação e Comunicação; 
Colaboração; Gestão compartilhada do processo educativo. 
 
Introducción 
O objetivo deste artigo é discutir sobre novos cenários de coreografias didáticas com 

TIC no ensino superior. A partir da integração de tecnologias como recursos didático-

tecnológicos em atividades de ensino e aprendizagem, seja na sala de aula ou em 

outros espaços, seja presencialmente ou virtualmente, alunos e professores 

inauguram um cenário que não se limita ao espaço de sala de aula. Aliás, o espaço de 

ensinar e aprender não tem mais fronteiras e limites. Ele é composto por cenários 

diversos, justamente pelas possibilidades que as TIC proporcionam às experiências 

vividas por professores e alunos. A analogia das coreografias didáticas nos permite 

compreender melhor como esses cenários se compõem e se integram na busca de 

atingir aprendizagens profundas e significativas. 

 

Marco teórico 
O cenário é o espaço, presencial ou virtual, onde a coreografia acontece. No palco, o 

cenário pode ser classificado no que tange à disposição do público e sua relação com a 

cena apresentada. Para escrever a coreografia o coreógrafo precisa pensar os passos 

da dança, mas também o cenário e como a dança irá ocorrer nesse espaço, físico ou 

virtual. Ele é composto por cores, texturas, móveis e artefatos de um modo geral que 

são dispostos de maneira estratégica para dar sentido à cena e também aos 

personagens. 

Da mesma forma, na coreografia didática o professor precisa pensar sobre os passos 

que seus alunos irão desenvolver, mas também no cenário da aprendizagem, de 
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maneira estratégica. O cenário de aprendizagem atualmente está muito mais variado e 

os alunos influenciam muito mais na escolha dos componentes desse espaço do que 

em outros tempos. Diversos fatores influenciam na organização de um cenário ou 

ambiente de aprendizagem, seja ele presencial ou virtual. Partindo da compreensão de 

como o aluno irá aprender, o professor planeja como seus alunos irão se mover nesse 

cenário. Também procura prever as relações que se estabelecem entre alunos-alunos, 

alunos-professor e as atividades definidas e desenvolvidas a partir dessas relações. 

Nesse cenário o professor observa o processo, orienta, facilita, investiga, regula, ou 

seja, programa um ambiente propício para a produção das operações cognitivas 

necessárias e, consequentemente, a construção de aprendizagens. 

Segundo Zabalza (2009) numa coreografia o professor deve "organizar um processo 

complexo de oportunidades diferenciadas de aprendizagem profunda e acompanhar o 

itinerário pessoal que cada um dos estudantes segue nesse processo" (p. 76). Nesse 

sentido, os cenários vão compor esse processo complexo, auxiliando os passos e as 

estratégias propostas pelo coreógrafo e dançarinos. 

Com o desenvolvimento das TIC e a introdução destas no ambiente educacional, os 

cenários educativos estão modificando. De um cenário mínimo, com a presença 

apenas de professor, alunos, cadernos, lápis, lousa e giz, passamos a conviver, cada vez 

mais, com cenários mais complexos e recheados de tecnologias das mais variadas. 

Contudo, a introdução desses recursos no ambiente educativo não significa uma 

aprendizagem mais profunda e duradoura. 

Segundo Cabero et al (2007) os cenários de aprendizagem atuais possuem as seguintes 

características: são baseados em recursos, são multimídias e apresentam uma 

estrutura não linear. Ainda segundo este autor, as TIC atuais favorecem a criação de 

cenários flexíveis, considerando essa flexibilidade como: flexibilidade temporal e 

espacial para interação e recepção de informação, flexibilidade para interação em 

diferentes códigos, flexibilidade para escolha de itinerários formativos, e flexibilidade 

para escolha do tipo de comunicação. Assim, com a diversidade de materiais à 

disposição dos professores atualmente, tanto em relação à quantidade como à 

qualidade, é possível criar um verdadeiro ecossistema virtual para a aprendizagem, ou 

seja, novas e potentes cenografias de comunicação síncronas e assíncronas em 

diferentes suportes (Cabero, 2015). 

 

Metodología 
Este estudo ocorreu no período de agosto a dezembro de 2015, numa disciplina de 

mestrado e doutorado intitulada "Integração de TIC na docência universitária", no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da Universidade 

Federal de Pernambuco. Considerando o objetivo de analisar o cenário proposto com a 

introdução de TIC na coreografia de uma disciplina do ensino superior, este é um 

estudo descritivo. Os sujeitos do estudo foram 1 professora e seus alunos. A disciplina 

foi acompanhada durante todo o período e os dados utilizados para análise foram 

coletados do grupo do Facebook da turma e por observação participante. A análise 

utilizada foi a Análise Textual Discursiva. Segundo Morais e Galiazzi (2011) essa técnica 



 

 

841 

de análise permite criar um novo texto através de um processo auto-organizado de 

construção de compreensão do emergente que existe no texto dito. 

 

Resultados 
A disciplina contou com 12 alunos e foi promovida numa carga horária de 30h. Foram 

15 encontros, sendo o primeiro utilizado para introdução da temática geral (TIC no 

ensino superior) e início do planejamento com os alunos e, o último, para avaliação da 

disciplina e das aprendizagens. Portanto, foram utilizados 13 encontros para discussão 

de temáticas específicas, relacionadas ao tema. 

Para definição da coreografia a ser desenvolvida inicialmente, a professora discutiu 

com os alunos sobre inovação pedagógica no ensino superior. Em um estudo sobre 

experiências inovadoras Cunha (2008) propõe 7 condições e características que 

correspondem à práticas inovadoras: (1) ruptura paradigmática com a forma 

tradicional de ensinar e aprender; (2) gestão participativa dos sujeitos do processo de 

aprendizagem, desde sua concepção até sua análise de resultados; (3) reconfiguração 

de saberes, relacionada ao abandono das estratificações dualistas entre saber 

científico/saber popular, teoria/prática, corpo/alma, razão, emoção, 

objetividade/subjetividade; (4) reorganização da relação teoria/prática; (5) perspectiva 

orgânica do processo de concepção, desenvolvimento e avaliação da experiência 

desenvolvida, com a busca da coerência constante entre objetivos, desenvolvimento e 

avaliação; (6) inclusão das relações sócio-afetivas como condição da aprendizagem 

significativa; (7) protagonismo dos alunos como responsáveis por sua própria 

aprendizagem. 

O desafio proposto à turma foi desenvolver a disciplina considerando os critérios de 

inovação pedagógica, proposto por Cunha (2008), na introdução das TIC em sala de 

aula. A proposta foi feita, considerando que grande parte dos gestores e professores 

universitários acreditam que a simples introdução de qualquer tecnologia em sala de 

aula seja uma inovação pedagógica. Contudo, o que conduz à inovação é a mudança de 

atitude do professor para mobilizar as operações de pensamento necessárias para 

produzir a aprendizagem prevista. Promover um processo de ensino-aprendizagem 

que rompa com uma didática memorística, mecânica e pouco significativa requer 

muito mais que a presença de tecnologias de ponta na sala de aula. 

Assim, a coreografia didática proposta teve como objetivo promover um ambiente 

educativo inovador, baseado no compartilhamento e na produção colaborativa de 

aprendizagens. O plano da disciplina foi apresentado com apenas metade das 

atividades previstas. As demais atividades deveriam ser discutidas e definidas com os 

alunos e por eles, numa tentativa de romper com a prática tradicional em que o 

professor define todo o programa e também para o exercício da gestão compartilhada 

e, por fim, posibilitando maior protagonismo e autonomia dos alunos. 

As temáticas a serem definidas pelos alunos deveriam estar diretamente relacionadas 

à ementa da disciplina e poderiam ser discutidas com toda a turma. Dos 13 encontros, 

a professora ficou responsável por 8 e os alunos por 5. Esse número não foi definido 

previamente, mas discutido a cada encontro com a turma. Algumas vezes os temas 

foram trocados, porque a turma sugeria outro que mais interessava. A metodologia foi 
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diversificada, mas sempre contava com a participação dos alunos, tanto na aula, 

propriamente dita, como em um grupo criado no Facebook, por sugestão dos próprios 

alunos. Estes se dividiram em grupos para planejar, organizar e ministrar as 5 aulas 

previstas, com apoio da professora. Em vários momentos da disciplina os alunos foram 

convidados à refletir sobre suas aprendizagens e a forma como estava ocorrendo. A 

professora os incitava à tomar as rédeas de suas aprendizagens e, tanto professora 

como alunos admitiram o quanto era difícil essa gestão compartilhada. Pois, a 

professora sentia falta do controle completo do processo e os alunos se sentiam 

incomodados por terem que sair de sua postura passiva e confortável e se tornarem 

co-responsáveis por seus processos de aprendizagem. Contudo, para eles, isso era um 

desafio que deveria ser enfrentado. 

O cenário tecnológico foi composto por notebook e smartphones, dos próprios alunos 

e professora, e diversos aplicativos e softwares. O mais utilizado foi o grupo no 

Facebook, pois este possibilitou que tanto professora quanto alunos disponibilizassem 

arquivos, vídeos e atividades, além de permitir a construção coletiva de documentos. 

O plano da disciplina foi o documento que todos puderam construir 

colaborativamente, sugerindo, comentando e incluindo temas e atividades a serem 

trabalhadas durante a disciplina. Outros recursos utilizados foram o blog e o Evernote, 

um aplicativo que permite a produção colaborativa de cadernos, com a possibilidade 

de inserir textos, vídeos, áudios etc. A cada aula, os alunos promoviam a utilização de 

recursos que eles tinham interesse, aliados ao conteúdo da disciplina. Dessa forma, 

temas como gamificação, metodologias ágeis, tendencias tecnológicas, entre outros, 

estimulavam o debate sobre o ensino superior na atualidade e a integração das TIC no 

processo de aprendizagem, que era o mote da disciplina. O desenvolvimento das 

atividades em sala de aula era sempre precedido de um movimento intenso de 

atividades na internet. Vídeos, textos, hiperlinks, eram disponibilizados no grupo do 

Facebook e o debate sempre foi bastante participativo. 

A condição tecnológica proporcionada pela universidade foi muito ruim. Apesar de ter 

um laboratório de informática com 20 computadores, apenas 8 estavam funcionando 

e, mesmo assim, sem nenhum acesso à internet, nem mesmo para os equipamentos 

dos alunos. A sala muito suja, com um ar-condicionado que fazia bastante barulho. 

Assim, observamos que a coreografia institucional não foi muito propícia à coreografia 

da professor e alunos, ocorrendo o que chamamos de ‘arranjo inovador’, quando o 

professor consegue inovar em sala de aula, mesmo sem nenhum apoio institucional, 

apenas com o interesse e apoio de seus próprios recursos e de seus alunos. 

Na avaliação da disciplina os alunos consideraram que conseguiram inovar. Na 

avaliação da disciplina disseram que quebraram várias barreiras da abordagem 

tradicional, passaram a se preocupar mais com a reflexão sobre suas próprias 

aprendizagens e admitiram que a tecnologia possibilitou maior participação de todos 

nas atividades e, consequentemente, na gestão das mesmas. Outro ponto bastante 

evidenciado nas falas dos alunos é que cada um construiu seu percurso e, portanto, o 

uso das TIC, nas atividades a distância, permitiu que cada um seguisse seu estilo e seu 

ritmo, ocorrendo o que Cabero et al (2007) defendem como a flexibilidade 

proporcionada pelas tecnologias. Diante disso, podemos pensar que as coreografias 

construídas individualmente, a partir dos diversos artefatos dos cenários 
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disponibilizados, contribui para uma maior consciência de suas próprias 

aprendizagens. 

 

Conclusiones 
Durante a disciplina observamos que o que mais se destacou durante o processo de 

ensino e aprendizagem, muito mais que as próprias tecnologias, foi o cenário que elas 

possibilitam, que é um cenário de mais autonomia para o aluno e de autogestão. Os 

recursos didático-tecnológicos utilizados, aliados à uma perspectiva de inovação 

pedagógica (Cunha, 2008) possibilitou a participação ativa e criativa dos alunos, que 

organizaram coreografias didáticas a partir de seus interesses no conteúdo e também 

de suas experiências tecnológicas. Os alunos tiveram o oportunidade de escolher os 

conteúdos e recursos que mais lhes interessavam e puderam compor o cenário de 

aprendizagem em colaboração entre si e com a professora. Dessa forma, concluímos 

que o cenário de aprendizagem com TIC, muito mais do que motivador, é um 

estimulante para aprendizagens mais conscientes e colaborativas. 
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