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Detailed Technical Program 

                FRIDAY 30 

8:30  Registration 

9:00  Opening Session [Salão Nobre] 
Conference Chair Prof. José A. Diniz 

9:30  Prof. François Marchessou Keynote 1 [Salão Nobre] 
Digital Exclusion/Inclusion and the New Educational Challenges 

10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parallel Session 1: Online Learning 
Environments and Knowledge Society 

[Salão Nobre] 
Chair: Patrick Doucet 

 
 

 
 

Sociedade Digital e Inclusão Social: 
Condições para uma Educação Digital 

Maria Auxiliadora Padilha,  
Flavia Santana 

 
 

A Rede TIC e Sociedade 
Fabio Ericsson  

Mortari 
 
 

Análisis de las Interacciones Sociales de  
los Conocedores Conectados y  

Desconectados en Entornos en Línea 
Karina Cela, Miguel‐Ángel Sicilia,  

Salvador Sánchez 
 
 

 
Hacia un Observatorio de Prácticas  
Pedagógicas Rurales con Uso de TIC 

Jean Lou Tissanié,  
Macarena Gárnica 

Parallel Session 2: Information & 
Communication Technologies (ICTs) and 

Sociocultural Aspects 
[Anfiteatro II]  

Chair: António Rodrigues 
 
 

Usos y Sentidos de las TIC en la  
Educación Rural. Estudio de Casos de la 
Escuela Rural de Caracol, Comuna de San 

Pablo, Osorno Chile 
Macarena Gárnica 

 
O Programa Nacional de Banda Larga do 

Brasil: Desafios e Perspectivas para 
Inclusão Digital 
Danila de Jesus 

 
Acesso às TIC com Base na Educação, 
Cidadania e Cultura: Comportamentos, 
Usos, Domínios e Formação dos Agentes 
Educativos do 1º CEB no Concelho de 

Matosinhos 
João Miguel, Eusébio Machado,  

Natércia Durão 
 

Factores Motivacionales y Expectativas en 
los Estudiantes del Módulo de 

Fortalecimiento de Competencias 
Transversales para el Aprendizaje  

a Distancia, en la Universidad de Los Lagos
Claudia Álvarez 

11:15  Coffee Break 

11:45  Prof. Leontios J. Hadjileontiadis Keynote 2 [Salão Nobre] 
The Emotional Brain and its Affective Learning Implications 
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12:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parallel Session 3: Learning 
Management Systems and  

Emergent Trends 
[Salão Nobre] 

Chair: Jacques Viens 
 

Adoção e Uso Continuado do Moodle:  
Análise de Factores e Processos numa  

Instituição de Ensino Superior 
Sofia Batista, Neuza Pedro 

 
Towards an effective A/B/C Teaching by 
Bridging LMS‐Based Affective‐, Blended‐ 
and Collaborative‐Learning Potentialities 

Sofia B. Dias, José A. Diniz,  
Leontios J. Hadjileontiadis 

 
Big Data: um Estudo sobre o Conceito 

Maria Irene da  
Fonseca e Sá 

Parallel Session 4: Online Teaching and 
Learning Resources 

[Anfiteatro II] 
Chair: Claudia Saldía Álvarez 

 
 

Measuring Student’s Motivation,  
Learning Resources and Styles 
Rui Moreira, Claudia Seabra,  
José Abrantes, Belmiro Rego 

 
The Impact of Motivation, Learning 
Resources and Styles in Student’s  

Learning Performance 
Rui Moreira, Claudia Seabra,  

José Abrantes 
 

Didática do Online: em Busca de  
Caminhos para Aprendizagem  
Mediada pelas Tecnologias 

Diene Eire de Mello,  
Daniela Melaré Barros 

13:15  Conference Lunch 

14:15  Prof. Juan de Pablos Pons Keynote 3 [Salão Nobre] 
Young People, Social Networks and Digital Exclusion 

14:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parallel Session 5: Interactive and  
Digital Spaces 
[Salão Nobre] 

Chair: Neuza Pedro  
 

Espaços Internet e Inclusão Digital 
Luísa Aires, Rita Santos,  

Catarina Lima 
 

Bibliotecas Digitais e a  
Arquitetura de Informação 

Maria da Fonseca e Sá, Rosali de Souza 
 
 

O Acesso à Informação Científica e as  
Tecnologias Emergentes em Meio 

Académico: O Projeto de Literacia de 
Informação das Bibliotecas  
da Universidade de Aveiro 

Susana Dias 
 

Parallel Session 6: Usability, Accessibility 
and Online Environments 

[Anfiteatro II] 
Chair: Cristiano Alberto Muniz 

 

Portugal Gestual: Design de Personagem 
para Interface de Tradução 

Tânia Marques 
 

Proyecto de Aprendizaje de las  
Pruebas Clínicas de una Asignatura  

del Grado en Fisioterapia  
Mediante Tecnología Audiovisual 

Mingo Gómez M.T., Bayona Marzo I., 
Adrada Rafael C., Muñoz Gascón A.M., 

Alvo Izaguirre M.P., Martínez Pérez M.N., 
Ortiz Miranda B., Izquierdo Peña J., 

Salvador Martín R. 
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How Easy it is to Perceive, Understand,  
Navigate, and Interact with the Web? 

Arminda Guerra Lopes, 
 Eurico Ribeiro Lopes 

 

 
 

Prosumers e a sua Influência  
no Setor Turístico 

Henrique Ribeiro, Claudia Seabra,  
José Luís Abrantes 

Professor em Ambiente Online:  
Reflexões e Desafios 

Ronaldo Nascimento, Oscar Fujita,  
Diene Eire de Mello 

 
 

Perceção de Competências de 
Aprendizagem em Ambientes Online por 

Estudantes do Ensino Superior 
Alexandra Mendes, J. António Moreira, 

Ana Cristina Almeida 
 

Instrucción de Pares y Tecleras: Hacia un 
Modelo de Enseñanza de Comprensión 
Lectora en Inglés para Estudiantes de 

Magíster en Educación en la Universidad 
de Los Lagos 

Jean Lou Tissanié, Macarena Gárnica,  
Carmen Gloria Sáez 

16:15  Coffee Break 

16:45  Dr. Ana Balula Keynote 4 [Salão Nobre] 
Massive Open Online Courses as Means of Improving Digital Inclusion 

17:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parallel Session 7:  Massive Open Online 
Courses (MOOCs) and Mobile 

Technologies 
[Salão Nobre] 

Chair: Leontios J. Hadjileontiadis 
 
 

MOOC: Towards a Discourse  
on Higher Education Change 

João José Leal,  
Luís Borges Gouveia 

 
iPads in EFL ‐ a Project  
with 8th Grade Students 

Sílvia Roda Couvaneiro, Neuza Pedro 
 
 
 

El primer MOOC de la Universidad de  
Coimbra: Evaluación de Satisfacción 

Teresa Pessoa, Celeste Vieira,  
João Silva, Graça Capinha 

 

Parallel Session 8: Virtual Labs, 
Gamification and Smart Technologies 

[Anfiteatro II] 
Chair: María Luz Cacheiro‐González 

 
 

 
Desenvolvimento de Desenhos Animados, 
Jogos Virtuais e Sequências Didáticas para 

Aprendizagem Matemática no Brasil 
Cristiano Alberto Muniz 

 
Exergames Virtual Laboratory: New 

Educational Tool for Physical  
Education Classes 

Mateus Finco, Eliseo Reategui,  
Milton Zaro 

 
Projetos de Gamificação em Educação:  

Relação entre Competência,  
Agência e Imersão 
Paula Carolei 
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Digital Open Education, Accessible and 
Inclusive Recourses: Development of a  

MOOC at the University of Lisbon 
Pedro Cabral, Magda Fonte,  

Neuza Pedro 
 
 

Estratégias Didáticas Aplicadas à 
Educação à Distância: um Estudo de Caso

Ronaldo Nascimento, Oscar Fujita,  
Diene Eire de Mello 

 
Publicidade e Tecnologias Móveis,  

Produção de Sentido e  
Práticas de Consumo 

Paulo Silva, Isabel Ferin, Cláudia Seabra 

Plataforma AV@LTEC: Ferramenta para o 
Compartilhamento de Experiências em 
Sala de Aula com o Uso das Tecnologias 
de Informação e Comunicação – TIC 

Eimard Nascimento, Jascqueson Oliveira,
 Maria José Loureiro 

 
PT MagicContact 

Daniel Freitas, Paulo Garcez, Ivo Gomes, 
Luis Figueiredo, Nuno Pinto 

Enactment as a Central Category  
of Cybertherapy: An Exploratory Inquiry 

Cláudio  Carvalho 

19:00  Free Time 

20:30  Conference Dinner 

SATURDAY 31 

9:00 
 
 
 

EUROMIME Session [Salão Nobre]  
Chair: Sofia B. Dias 

 

5 Minutes, 5 Slides, 1 Question 
Coralie Girard, Dorina Mosku, Faviola Morales, Georgeta Gorea,  
Gisele Galafacci, José Tamayo, Maria Capristan, Roberta Salomao,  

Rogerio Fernandez, Sergio Estupinan, Stéphanie Brachène 

10:30  Coffee Break 

11:00  Prof. João Filipe de Matos Keynote 5 [Salão Nobre] 
Towards the Future Education with Digital Technologies 

11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session 9: Teacher Training and Digital Inclusion 
[Salão Nobre] 

Chair: Patricia Henriquez 
 
 

Tecnologias e Educação à Distância: Formação do Professor em Destaque 
Heliana da Silva, Anair Altoé, Aldevino Ribeiro, Luciano Gonsalves, Neusa Altoé 

 
Formação de Professores e Tecnologias: Trilhando Caminhos a partir  

dos Programas LIFE e OBEDUC 
Diene Eire de Mello, Dirce Moraes, Fabiele Broietti, Enio Stanzani 
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Inconsistências do Texto Alternativo nos Elementos Gráficos 
Norberto Sousa, Manuela Francisco 

 
Letramentos, Multiletramentos e Formação de Professores: Práticas de Inclusão  

de Mídias e Tecnologias Digitais na Universidade 
Terezinha Martins de Souza, Lucia Amante, Dulce Cruz 

Os mais Pobres, mais Velhos e com baixa Literacia Acedem à Internet? 
Cristina Vaz de Almeida 

 
IntersTICES, Intégrer la Recherche dans la Formation Initiale et Continue des  
Enseignants afin d’améliorer les usages Pédagogiques des Technologies 

Jacques Viens, Genny Villa, Alain Stockless 
 

13:15  Closing Session 
Conference Chair Prof. José A. Diniz 
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Communications & Authors 
 

A rede TIC e sociedade 

Fabio Ericsson Mortari 
FMH/UL - FCT, Portugal .................................................................................................................................. 14 

Acesso às TIC com base na educação, cidadania e cultura: 
comportamentos, usos, domínios e formação dos agentes educativos 
do 1º CEB no Concelho de Matosinhos 

João Paulo Da Silva Miguel, Eusébio André Machado, Natércia Felgueiras Seabra Durão 
Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Portugal .............................................................................. 15 

Adoção e uso continuado do Moodle: Análise de factores e processos 
numa instituição de ensino superior 
Sofia Batista, Neuza Pedro 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal ........................................................................... 16 

Análisis de las interacciones sociales de los conocedores conectados y 
desconectados en entornos en línea 

Karina Cela1, Miguel-Ángel Sicilia, Salvador Sánchez2 
1Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, Equador, 2Universidad de Alcalá, Espanha ........................ 18 

Assessing emotional responses of experiential immersive Virtual 
Reality environments 

Sergio Estupinan1, Francisco Rebelo2 
1Euromime, 2Universidade de Lisboa, Portugal .............................................................................................. 19 

Bibliotecas digitais e a arquitetura de informação 

Maria Irene da Fonseca e Sá1, Rosali Fernandez de Souza2 
1Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil, 2Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT), Brasil................................................................................................................................ 20 

Big Data: um estudo sobre o conceito 

Maria Irene da Fonseca e Sá 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil ................................................................................. 22 

Desenvolvimento de desenhos animados, jogos virtuais e sequências 
didáticas para aprendizagem matemática no Brasil 
Cristiano Alberto Muniz 
Universidade de Brasilia, Brasil ....................................................................................................................... 23 

Determinación y evaluación de características didácticas en el diseño 
de materiales educativos digitales para la enseñanza de matemáticas en 
educación primaria, basadas en el aprendizaje autónomo 

Faviola Lorena Morales Morales1, Larisa Enríquez Vázquez2 
1EUROMIME, 2UNAM, México ........................................................................................................................ 25 
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Didática do online: em busca de caminhos para aprendizagem mediada 
pelas tecnologias 

Diene Eire de Mello1, Daniela Melaré Vieira Barros2 
1Universidade Estadual de Londrina, Brasil, 2Universidade Aberta, Portugal ................................................. 25 

Digital exclusion/inclusion and the new educational challenges 

François Marchessou 
Université de Poitiers, France ......................................................................................................................... 27 

Digital open education, accessible and inclusive recourses: 
development of a MOCC at the University of Lisbon 

Pedro Cabral, Magda Fonte, Neuza Pedro 
Universidade de Lisboa, Portugal .................................................................................................................... 27 

Élaboration et mise à l’essai d’outils d’analyse de la culture eLearning 
basés sur le modèle IntersTICES 

Dorina Mosku1, Jacques Viens2 
1EUROMIME, 2Université de Montréal ............................................................................................................ 29 

Enactment as a central category of Cybertherapy. An exploratory 
inquiry 
Cláudio Alexandre Carvalho 
University of Coimbra, Portugal ....................................................................................................................... 30 

Espaços Internet e inclusão digital 
Luísa Aires1, Rita Santos2, Catarina Lima1 
1Universidade Aberta, Portugal, 2Universidade de Aveiro, Portugal ............................................................... 31 

Estratégias didáticas aplicadas à educação a distância: um estudo de 
caso 

Ronaldo Nascimento1, Oscar Massaru Fujita2, Diene Eire de Mello1 
1Universidade Estadual de Londrina, Brasil, 2Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil
 ......................................................................................................................................................................... 33 

Evaluation of educational software: development of a grid for 
mathematical software of discovering learning 

Stéphanie Coomans1, Gilberto Lacerda Santos2 
1EUROMIME, 2Universidade de Brasília, Brasil .............................................................................................. 34 

Exergames virtual laboratory: new educational tool for physical 
education classes 

Mateus David Finco, Eliseo Berni Reategui, Milton Antonio Zaro 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil ........................................................................................ 35 

Expectativas y factores motivacionales en los estudiantes del módulo 
de fortalecimiento de competencias transversales para el aprendizaje a 
distancia, en la Universidad de Los Lagos 

Claudia Inelda Saldía Álvarez 
Universidad de Los Lagos, Chile ..................................................................................................................... 36 
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Formação de professores e tecnologias: trilhando caminhos a partir 
dos programas LIFE e OBEDUC 

Diene Eire de Mello, Dirce Aparecida Foletto de Moraes, Fabiele Cristina Dias Broietti, 
Enio de Lorena Stanzani 
Universidade Estadual de Londrina, Brasil...................................................................................................... 38 

Hacia un observatorio de prácticas pedagógicas rurales con uso de TIC 

Jean Lou Tissanié, Macarena Gárnica 
Universidad de Los Lagos, Chile ..................................................................................................................... 39 

How easy it is to perceive, understand, navigate, and interact with the 
Web? 

Arminda Guerra Lopes, Eurico Ribeiro Lopes 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal ........................................................................................... 41 

Inconsistências do texto alternativo nos elementos gráficos 

Norberto Sousa1, Manuela Francisco2 
1comAcesso/ iACT, Portugal,  2IPLeiria/ iACT, Portugal ................................................................................. 42 

Introdução: Dada a variedade de materiais digitais é frequente 
encontrarmos diferentes formatos de conteúdos n 

Influencia de las estrategias pedagógicas y la experiencia de los 
profesores en el grado de desarrollo e implementación en los Cursos 
Masivos Abiertos en Línea (MOOC) 
María Capristán, Larisa Enríquez Vázquez 
EUROMIME, Peru ........................................................................................................................................... 44 

Instrucción de pares y tecleras: hacia un modelo de enseñanza de 
comprensión lectora en inglés para estudiantes de magíster en 
educación en la Universidad de Los Lagos 

Jean Lou Tissanié, Macarena Gárnica, Carmen Gloria Sáez 
Universidad de Los Lagos, Chile ..................................................................................................................... 45 

iPads in EFL - a project with 8th grade students 

Sílvia Roda Couvaneiro, Neuza Pedro 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal ........................................................................... 47 

Jóvenes, redes sociales y exclusión digital 
Juan de Pablos Pons 
Universidad de Sevilla, Spain .......................................................................................................................... 48 

La inclusión digital a través de la Educación Tecnológica. Un estudio de 
caso: el Plan 20/30 de San Luis, Argentina 

Coralie Girardi1, Selin Carrasco2 
1EUROMIME, 2Universidad La Punta, Argentina ............................................................................................ 49 

La démarche d'investigation collaborative à l'aide des technologies de 
l’information 

Georgeta Gorea1, Bruno Devauchelle1, Jean-François Cerisier2 
1EUROMIME, 2Université de Poitiers, France ................................................................................................. 50 
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Management Polytechnic Institute of Viseu, Portugal ..................................................................................... 57 

Metodologia e prática de ensino: a ação-docente no ambiente online 

Ronaldo Nascimento1, Oscar Massaru Fujita2, Diene Eire de Mello1 
1Universidade Estadual de Londrina, Brasil, 2Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil
 ......................................................................................................................................................................... 57 

MOOC: towards a discurse on Higher Education change 

João José Leal, Luís Borges Gouveia 
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Motores de juegos, entornos de desarrollo, ar y vr: experiencia de 
usuario y educación 

Jose Luis Rubio-Tamayo 
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O acesso à informação científica e as tecnologias emergentes em meio 
académico: o projeto de literacia de informação das Bibliotecas da 
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O primeiro MOOC da Universidade de Coimbra: participação e 
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Finalizamos o ano de 2014 com um dado 
importante para a Inclusão Digital em Portugal 
e a alcançar um dos objetivos estabelecidos na 
Agenda Portugal Digital (APD), publicada em 
31 de dezembro de 2012. Segundo dados do 
Eurostat, Portugal reduziu a percentagem das 
pessoas que nunca utilizou a Internet, que era 
de 33% em 2013 para 30% em 2014, 
igualando a meta estabelecida pela APD para 
o ano de 2016. Embora a redução desta 
percentagem deva ser comemorada, Portugal 
ainda é o país com a 5ª maior percentagem 
entre os países da EU28, ficando à frente 
apenas da Itália (32%), Grécia (33%), Bulgária 
(37%) e Roménia (39%) e longe da média 
comunitária de 18%. Estando a APD a ser 
revisada e adequada para o período 2015-
2020, seria de esperar que nesta revisão a 
meta a ser estipulada para a Inclusão Digital 
em Portugal ficasse abaixo da média 
comunitária informada em 2014. Ao olharmos 
as características da população portuguesa 
que já utiliza a Internet percebemos que seria 
improvável tal objetivo. Duas características 
marcam a utilização da Internet em Portugal, a 
idade e a escolaridade, sendo que para os 
escalões etários mais baixos e para aqueles 
com maiores níveis de escolaridade, quase 
que a totalidade desta população já utiliza a 
Internet e pouco resta dela para incluir. 
Segundo os dados do Eurostat existe uma 
redução da percentagem da população que 
nunca utilizou a Internet em Portugal (2009-
2014). Em particular, para o escalão etário 
mais novo (16-24 anos), estatisticamente não 
há mais pessoas que nunca utilizaram a 
Internet. Para o grande grupo dos escalões 
entre os 25 e os 54 anos, quase a totalidade 
desta população é composta por pessoas com 
baixa escolaridade. Para o grupo etário mais 
velho, composto pela população entre os 55 e 
os 74 anos, a maior parte das pessoas que 
nunca utilizaram a Internet também é de 
pessoas com baixa escolaridade. É de 
depreender desta informação que a Inclusão 
Digital em Portugal deve ser dirigida à 
população com baixa escolaridade e para 
aqueles já com mais idade – a partir dos 45 
anos. 

Neste sentido o Departamento Sociedade da 
Informação (DSI) da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, I.P (FCT) tem trabalhado, ao 
longo de 2014, no desenvolvimento de 
instrumentos que possam ser agregados num 
plano estratégico para a Inclusão e a Literacia 
Digitais em Portugal que deverá ser lançado no 
próximo ano. O principal instrumento já em 
ação é a Rede TIC e Sociedade 
(www.ticsociedade.pt) que agrega instituições 
e pessoas de todo o país (mais de 250 
membros) num esforço conjunto, para a 
inclusão e o aumento da literacia digital em 
Portugal. Esta Rede, criada e dinamizada pela 
FCT, designa 5 perfis de participantes com os 
quais as pessoas ou instituições podem se 
associar. São eles: 
-Facilitadores Digitais (institucionais ou 
pessoais) – são aqueles que podem oferecer, 
espaço físico para inclusão digital (acesso ao 
computador e a Internet) ou o seu tempo e 
tutoria em ações de formação;  
-Produtores de Materiais formativos – aqueles 
que produzem material que pode ser utilizado 
em ações de formação ou autoformação; 
-Divulgadores da Rede – todos aqueles que 
podem levar a palavra a outras pessoas e 
outras instituições, especialmente se já atuam 
em comunicação social; 
-Detentor de serviços online – todas as 
organizações (públicas ou privadas) que 
disponibilizem aplicações ou serviços pela 
Internet; 
-Mecenas da Rede TIC – são aqueles que 
podem oferecer, no âmbito da Rede, apoio 
financeiro ou em espécie para projetos 
desenvolvidos pelos membros da Rede. 
Numa lógica de trabalho colaborativo e num 
regime de voluntariado, a Rede tem trabalhado 
para oferecer aos seus membros condições 
para o desenvolvimento de ações que tenham 
a inclusão e o aumento da literacia digitais 
como finalidade. A FCT, que como membro da 
Rede tem, também, o papel de Mecenas, 
instituiu e atribuiu o prémio “Inclusão e 
Literacia Digitais” num valor total de 500.000€. 
Em 2014 premiou 17 membros que 
desenvolvem ações consideradas como boas 
práticas para a Inclusão e o aumento da 
literacia digital. Para o ano de 2015 este 
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prémio deverá ser novamente anunciado. 
Através do site da Rede a FCT tem 
disponibilizado material para a autoformação 
(ou material de apoio à formação presencial) e 

também um ambiente de aprendizagem virtual, 
no qual será desenvolvido o currículo formativo 
testado no projeto Trans e-facilitator (Home - 
Eurostat). 

  
Acesso às TIC com base na educação, cidadania e cultura: comportamentos, usos, domínios e 

formação dos agentes educativos do 1º CEB no Concelho de Matosinhos 
João Paulo Da Silva Miguel, Eusébio André Machado, Natércia Felgueiras Seabra Durão 

Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Portugal 
 

Keywords: TIC, Educação, Cidadania, Cultura, Acesso, Comportamentos, Uso, Domínio, 
Formação e Ensino-aprendizagem 
 
Partindo do princípio que o uso das TIC, em 
contexto educativo, é hoje uma mais-valia para 
todos os agentes educativos (alunos, 
professores e encarregados de educação), os 
desafios da mudança educativa, embora claros 
para alguns, parecem não ser fáceis de vencer 
para outros, sendo necessário avaliar de forma 
quantitativa as opiniões dos diferentes agentes 
relativas ao acesso, comportamentos, usos, 
domínios e formação relativos às TIC, tendo 
por base a educação, a cidadania e a cultura. 
Neste sentido, o principal objetivo deste 
trabalho é avaliar o acesso às TIC com base 
na educação, cidadania e cultura junto dos 
diferentes agentes educativos do 1º CEB no 
Concelho de Matosinhos, bem como os 
comportamentos, usos, domínios e formação 
dos mesmos relativos à sua utilização. No que 
respeita às opções metodológicas e seguindo 
a tipologia proposta por Bisquera Alzira et al. 
(2009), trata-se de um estudo do tipo ex post 
facto, predominantemente de natureza 
descritiva/quantitativa, recorrendo ao inquérito 
por questionário (n= 682), cujos dados 
resultantes dos inquéritos foram tratados e 
analisados com recurso ao SPSS. 
De um modo geral, os resultados obtidos neste 
estudo revelam que, por si só, o acesso a 
ambientes tecnológicos não é indutor de 
mudanças nos comportamentos, usos, 
domínios e formação nas práticas de ensino-
aprendizagem; é necessário também que a 
escola forme alunos autónomos, críticos e 
criativos, dotados de capacidades para o 
acesso e uso das TIC como forma de 
conhecimento e de emancipação social. Por 
outro lado, este estudo permitiu avaliar e 
identificar as diferenças/semelhanças entre os 
diferentes agentes educativos no que respeita 
ao acesso, comportamentos, usos, domínios e 
formação relativos às práticas e riscos 
inerentes ao uso das TIC, tendo por base a 
educação, a cidadania e a cultura como 

premissa básica para a edificação do processo 
de ensino-aprendizagem nos diferentes 
agentes educativos. 
Introdução: Atualmente, a vida das pessoas 
desenrola-se em torno das TIC. Desta forma, 
os órgãos responsáveis pela educação das 
crianças e jovens devem garantir a todos 
iguais oportunidades e condições para 
usufruírem dos recursos tecnológicos. O 
paradigma digital vai tornar-se rapidamente um 
factor de integração transversal da maior parte 
das técnicas de comunicação e assumir um 
papel crescente na produção, manipulação e 
conservação da informação (Furtado, 2012). É 
consensual a necessidade de incluir as novas 
tecnologias, no mundo escolar e em todos os 
espaços educativos, assim como, na 
sociedade em geral. A cidadania constitui-se, 
então, como uma novo paradigma educativo 
na sociedade tecnológica digital, norteando as 
práticas de ensino e de aprendizagem, um vez 
que, face à facilidade de acesso a todos os 
tempos e espaços a partir de ferramentas 
tecnológicas, as respostas a exigências 
cognitivas, éticas e relacionais apoiadas pela 
educação cruzam-se, constantemente, em 
todos os momentos do dia-a-dia. Assim, a 
articulação da problemática da educação com 
a da cidadania, na sociedade tecnológica 
digital, é um objetivo importante que se reveste 
de grande complexidade.  
Metodologia  
Descrição: Para avaliar e identificar as 
diferenças e semelhanças entre os diferentes 
agentes educativos, foram criados três 
questionários: um dirigido aos alunos (3º/4º 
ano), outro dirigido aos encarregados de 
educação (EE) e um terceiro dirigido aos 
professores do 1º CEB (inquéritos submetidos 
e aprovados pela DGE). 
Objetivos: - determinar e compreender o que 
pensam os alunos, os professores e os EE, 
acerca do acesso às TIC com base na 
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educação, cidadania e cultura; e - identificar os 
comportamentos, usos, domínios e formação 
que estes agentes detêm sobre as TIC. 
Problema/questão de investigação: Será que o 
acesso às TIC veio aproximar alunos, 
professores e encarregados de educação no 
processo educativo, promovendo a educação, 
a cidadania e a cultura nestes agentes 
educativos? 
Caracterização da amostra: A amostra deste 
estudo ficou constituída por 400 alunos, 181 
EE e 101 professores do Concelho de 
Matosinhos  
Resultados: 
- A maioria dos agentes educativos afirmou ter 
computador em casa (99,5% dos alunos, 
95,6% dos EE e 96% dos professores);  
- Existência/frequência e uso da internet em 
casa: 91,8% dos alunos afirmou ter acesso à 
internet (62,8% utiliza-a muito); 70,7% dos EE 
e 66,3% dos professores referem que a 
utilizam e usam diariamente; 
- Internet sala-de-aula: 92,2% dos alunos e 
63,4% dos professores referem a sua 
inexistência; 
- 55,2% dos professores não têm 
conhecimento sobre as atividades dos seus 
alunos e 95% dos EE dizem ter conhecimento; 
- 64% dos alunos garantiram que os seus EE 
não costumam consultar o histórico das suas 
atividades e 79,3% proferiram não estarem 
sujeitos a bloqueios/filtros na utilização da 
internet. Mais, 62,3% dos alunos dizem estar 
online sem os adultos e apenas 23,5% 
garantem ser controlados; 
- Quase 80% dos EE afirmaram impor regras 
quanto ao comportamento dos educandos na 
internet e metade deles diz ter algum tipo de 
controlo de acesso instalado nos seus 
computadores; 

- O que os alunos mais procuram na rede: 
jogos online (87,3%), pesquisas para fazer 
trabalhos (85,3 %), videoclips (73,8%), 
músicas, filmes, jogos (66,0%), criar avatares 
(53%), pôr fotos ou vídeos (53,8%), usar a 
webcam (49,8%) e enviar ou receber e-mails 
(47,8%); 
- 57,0% dos alunos afirmam utilizar sites de 
redes sociais; 
- A maioria dos alunos (80,8%) diz que nunca 
visitaram páginas na internet com conteúdos 
violentos e/ou sexuais e 19,3% já o fez. 
Conclusão: Da presente investigação é 
possível objetivar: nas escolas do concelho de 
Matosinhos, não se respira, plenamente, o 
desenvolvimento tecnológico e digital. 
Contudo, há indicadores, como o uso de 
computadores e outros dispositivos 
tecnológicos, que evidenciam o surgimento de 
uma dinâmica que sustenta a criação 
progressiva de uma massa crítica fundamental 
para a inovação. Os resultados obtidos, neste 
estudo, revelaram que não é suficiente, por si 
só, ter acesso a ambientes tecnológicos, é 
necessário formar agentes educativos 
autónomos, críticos e criativos com 
capacidades para usarem as tecnologias como 
forma de conhecimento, de aproximação entre 
os agentes educativos e de emancipação 
social. 
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É um facto que as Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) mudaram a forma como 
adquirimos, organizamos e difundimos a 
informação, mas não se registaram apenas 
essas mudanças, modificou igualmente a 
infraestrutura ao serviço do ensino, encetando 
mudanças na forma como se ensina e como se 
aprende. No que concerne ao Ensino Superior, 

em particular em Portugal, verifica-se que o 
processo de introdução de práticas de e-
Learning tem sido feito usualmente com 
recurso a Sistemas de Gestão de 
Aprendizagem (SGA), como complemento ao 
ensino presencial ou como suporte ao ensino 
a distância (EaD). Contudo o processo de 
adoção de tecnologias de informação nas 
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Instituições nem sempre é bem conduzido, 
devido a práticas pobres de adoção que não 
promovem a identificação dos benefícios da 
tecnologia (Cragg & King, 1993). O presente 
trabalho resulta de uma investigação 
desenvolvida numa Instituição de Ensino 
Superior (IES) pública em Portugal, com os 
objetivos de identificar, correlacionar e 
compreender, no contexto da Instituição, 
fatores que podem vir a ser considerados 
como determinantes na adoção e no uso 
continuado da plataforma MOODLE. Para 
atingir os objetivos propostos optámos por uma 
abordagem integradora de dois modelos 
teóricos de relevo - Difusão da Inovação 
(Rogers, 2003) e Aceitação de Tecnologia 
(Davis, 1989) - através dos quais foram 
colocadas sob análise as atitudes dos 
docentes utilizadores e potenciais utilizadores 
do Moodle. Para o efeito adaptámos ao 
contexto do estudo um modelo já validado 
empiricamente por Karahanna (1999) o qual 
enuncia que a intenção de um indivíduo em 
adotar (ou continuar a usar) uma tecnologia é 
determinada por dois factores: um de natureza 
cognitiva, no qual a atitude favorável à 
adopção é motivada pelas crenças individuais 
sobre as consequências da sua adoção, e 
outro, de natureza social, baseado no grau em 
que um indivíduo acredita no que as pessoas 
que lhe são importantes pensam sobre as suas 
capacidades para desempenhar um 
determinado comportamento (normas 
subjetivas). Considerando a extensão do 
estudo e a natureza dos objetivos, assumiu-se 
uma abordagem metodológica quantitativa, 
assente no paradigma pós-positivista com 
ênfase na mensuração da preponderância dos 
seguintes factores: i) utilidade percebida; ii) 
imagem; iii) compatibilidade; iv) facilidade de 
utilização; v) visibilidade; vi) demonstrabilidade 
dos resultados; vii) testabilidade; viii) crenças 
normativas; e por último, ix) voluntariedade. 
Elegeu-se para o efeito dois perfis de sujeitos 
– utilizadores e potenciais utilizadores. 
Entendemos como “utilizadores” todos os 
docentes que utilizaram a plataforma da 
instituição e como “potenciais utilizadores” 
todos os docentes da Instituição que não 
utilizam a plataforma Moodle, quer seja por 
nunca a terem utilizado ou por terem abdicado 
do seu uso ao longo do tempo. Aos 
participantes no estudo foram aplicados dois 
questionários, desenvolvidos com base 
noutros estudos empíricos (Moore & Benbasat, 
1991; Venkatesh & Davis, 2000; Sumak et al., 

2011) e cujos itens e dimensões foram 
adaptados ao contexto nacional. O 
questionário destinado aos docentes com perfil 
de utilizador foi constituído por três grupos de 
questões: (I) Características gerais e 
profissionais; (II) Fatores determinantes para o 
uso continuado da plataforma Moodle na qual 
foi utilizada uma escala tipo Likert de 7 pontos 
(1 – Concordo Totalmente a 7 – Discordo 
Totalmente) para um conjunto 34 itens; (III) 
Caracterização da frequência de uso das 
funcionalidades da plataforma, utilizando para 
o efeito uma escala tipo Likert de 5 pontos, (1-
Nunca a 5-Sempre). O questionário destinado 
aos “potenciais utilizadores” contempla um 
grupo de questões equivalentes, exceção feita 
à ultima parte do questionário. Para a análise 
de dados recorremos a técnicas de análise 
estatística com recurso ao software SPSS, 
adoptando um nível de significância de p<0,05. 
Os docentes respondentes foram organizados 
em dois grupos: os utilizadores com um total 
de 56 sujeitos e os potenciais utilizadores com 
um total de 55 participantes. De forma a 
identificar o factor que exerce maior efeito nos 
dois tipos de utilizadores recorreu-se à 
regressão logística binária, cujos modelos 
resultantes apresentam um bom ajustamento e 
uma elevada sensibilidade, pelo que aceitam-
se como significativos. A regressão logística 
revelou que a “facilidade de utilização” e 
“voluntariedade” exercem um efeito positivo no 
grupo de docentes utilizadores. Em 
contraposição, a “imagem” exerce um efeito 
negativo. Contrariamente aos utilizadores, a 
regressão logística revelou que a variável 
“imagem” exerce um efeito positivo nos 
potenciais utilizadores, enquanto a “facilidade 
de utilização” e “voluntariedade” exercem um 
efeito negativo. Os restantes fatores não 
revelaram exercer um efeito estatisticamente 
significativo. Para verificar a existência de 
diferenças entre os dois grupos utilizadores e 
potenciais utilizadores relativamente aos 
factores do estudo, recorreu-se ao teste não 
paramétrico de Mann-Whitney, uma vez que os 
pressupostos da normalidade não se verificam 
para a totalidade dos factores em estudo. De 
acordo com o teste, só os factores “imagem” e 
“visibilidade” não apresentam diferenças 
estatisticamente significativas. Nos restantes 
factores observa-se diferenças 
estatisticamente significativas sendo os 
valores médios superiores nos utilizadores 
comparativamente aos potenciais utilizadores. 
Quando, nas IES, o uso de SGA é opcional, 
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cabe aos professores decidir se vão ou não 
utilizá-los. Importa por isso identificar 
diferenças nas percepções dos diferentes 
grupos considerando os múltiplos fatores em 
análise. Este estudo reforça a visão de que 
estratégias diferentes de implementação 
poderá ter mais sucesso do que uma única 
estratégia para todos os contextos e 
utilizadores. 
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Introducción y objetivo: El análisis de redes 
sociales (ARS) es una metodología que 
permite determinar las características de las 
redes utilizando métodos matemáticos y 
gráficos. La génesis del ARS proviene de las 
corrientes antropológica y sociológica, y se ha 
utilizado en múltiples áreas con la finalidad de 
medir, caracterizar e identificar las relaciones 
subyacentes entre los actores de una red en 
un determinado contexto. La educación en 
línea ha impactado notablemente en la 
sociedad, especialmente por las grandes 
ventajas que supone para los usuarios. 
Algunas de ellas, señalan que es un método 
inclusivo que permite estudiar o capacitar a 
usuarios que por limitaciones físicas o 
económicas no podrían hacerlo. Otra ventaja 
radica en la cantidad de información que es 
posible incluir, configurándola con elementos 
multimedia que enriquecen el contenido de 
manera sorprendente (Kanuka & Rourke, 
2006). Además la información ya no es lineal, 
sino que puede presentarse en distintos 
niveles y facetas de acuerdo a las 
características del usuario. El ARS y el 
elearning conjugan una fórmula interesante en 
cuanto a la búsqueda de resultados para 
obtener mejoras para el diseño instruccional y 
configuración de cursos en línea (Cela, Sicilia, 
& Sánchez, 2014), todo esto basado en los 
múltiples métodos con los que cuenta el ARS 

para caracterizar una red. Bajo este contexto, 
se presenta un estudio de las interacciones de 
los estudiantes de un curso en línea, con la 
finalidad de identificar las relaciones entre el 
conocedor conectado y conocedor 
desconectado, con su nivel de conexión en una 
red y su desempeño académico.  
Metodología: Los datos de este estudio se 
tomaron del curso en línea “Elaboración de 
objetos de aprendizaje con Exelearning“, este 
curso es parte de la oferta de formación para 
el mejoramiento profesional que brinda la 
universidad a la sociedad ecuatoriana. Este 
curso tuvo una duración de cinco semanas y 
los temas que se abordaron fueron los 
siguientes: (1) introducción, (2) base 
conceptual de los objetos de aprendizaje, (3) 
diseño de objetos de aprendizaje, (3) 
introducción de exelearning y (4) aula práctica 
y conclusiones. En este curso participaron 107 
personas 52 mujeres y 55 hombres cuyas 
edades oscilaron entre 25 y 51 años y su media 
fue de 36 años. Para el análisis se tomaron los 
datos de la interacción de los participantes en 
los foros, las interacciones forman una red que 
puede ser analizada utilizando ARS. La 
participación en los foros fue libre y sus 
temáticas cubrieron los temas abordados 
durante el curso. Las medidas que se utilizaron 
fueron la centralidad y densidad a nivel ego. 
Para medir la actitud hacia el aprendizaje se 
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utilizó el instrumento de actitudes hacia el 
pensamiento y el aprendizaje ATTLS (Attitudes 
to Thinking and Learning Survey) de Galotti, 
Clinchy, Ainsworth, Lavin & Mansfield (1999), 
este instrumento establece la medida en que 
una persona es un conocedor conectado o un 
conocedor desconectado. El conocedor 
conectado es una persona que tiende a ser 
mas sociable y le agrada trabajar en grupo, 
mientras que el desconectado tiene una actitud 
crítica y argumentativa frente a las opiniones 
de los demás. 
Resultados: Para el estudio del nivel de 
interacción se utilizó el grado de centralidad y 
densidad. La centralidad es el número de 
nodos adyacentes, mientras que la densidad 
se define como la relación entre el nivel de 
conexiones presentes frente a las posibles en 
la red (Scott, 2010). Para verificar la relación 
entre los conocedores conectados y 
desconectados, y, su nivel de interacción se 
utilizó el test de Pearson. Los resultados 
mostraron una relación débil entre el 
conocedor conectado y la densidad (-.202: 
p=0.03), estos resultados contrarrestan con los 
resultados encontrados por Laghos & Zaphiris, 
(2006) quien halló una correlación negativa (-
0.195) entre la ego densidad y los valores de 
los conocedores conectados en un curso de 
104 estudiantes. Finalmente, se buscó la 
relación entre el desempeño académico del 
estudiante y las medidas de centralidad y 
densidad. El desempeño se midió con las 
calificaciones obtenidas del cuestionario de 
evaluación final. Otros estudios han adoptado 
este enfoque por lo que lo hacemos válido para 
nuestro estudio (Cho, Gay, Davidson, & 
Ingraffea, 2007). Los resultados no mostraron 
ninguna correlación entre el nivel de 
centralidad del estudiante, la densidad y su 
desempeño académico.  
Conclusiones: Los resultados parciales de este 
estudio tienen varias implicaciones prácticas. 

Por una parte, el ARS se ha validado como una 
herramienta útil para el análisis de las 
interacciones en un entorno social 
estructurado por el diálogo de los estudiantes 
y sus pares. Por otra parte, las dimensiones del 
aprendizaje basadas en la apertura a la 
comunicación y diálogo de los estudiantes 
permite a los instructores y diseñadores 
instruccionales contar con elementos, ideas y 
datos que puedan ayudar a mejorar las 
formaciones en línea. En este caso en 
concreto se encontró que los conocedores 
conectados tienen una apertura hacia el 
diálogo en los foros virtuales; sería importante 
que los futuro estudios relacionado con estos 
temas, consideren los aspectos intrínsecos y 
extrínsecos del estudiante. 
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Important advancements in the field of 
Computer graphics and Human-Computer 
Interaction have allowed us to imagine and 
engineer new and creative applications that 
would enrich learning. Such breakthroughs 

include Virtual Reality (VR), a technology that 
enables users to “reside” and interact within 
computer-generated environments, providing a 
highly intuitive human-computer interaction. As 
VR is an experiential and multi-sensorial 
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technology, users could feel and experience a 
virtual environment as if it were real (while 
being aware that it is computer-generated), 
since VR triggers physical, cognitive and 
affective responses in users. For this reason, 
VR holds a great potential for learning 
purposes, as educational theorists have 
agreed on the relevance of experiential 
learning for over a century “To learn is to make 
sense out of experience” [Silberman 1970]. VR 
can be used to deliver a wide array of 
instructional strategies such as “learning by 
doing”, team projects, field trips, interactive 
simulations, etc. 
The global objective of the current research 
project is to study if the use of immersive VR 
environments could enhance the attention & 
engagement of different experiential tasks 

when compared with traditional non-immersive 
computer settings. In order to do this, a set of 
technical and instructional challenges must be 
resolved as it will require to develop and 
integrate adequate software-hardware 
prototypes and interfaces for both immersive 
and non-immersive settings. This study 
involves measurements of physiological 
variables such as brainwaves and heart rate 
variability. Another objective of the project is to 
determine whether the immersion experienced 
by students within VR can be interpreted as an 
improvement of the understanding of concepts 
and an increase of the engagement levels. We 
are also interested in exploring what teaching 
and learning strategies are required to 
effectively guide students in immersive VR 
environments.
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O cenário atual, descrito por vários autores 
como a sociedade da informação, se originou 
no momento da globalização e da acelerada 
disponibilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), com 
destaque para a Internet (Castells, 2010; 
Dupas, 2011). Neste contexto, a discussão 
sobre o acesso à literatura científica tem sido 
alvo de destaque na comunidade acadêmica. 
O baixo custo e a velocidade dos fluxos de 
informação permitem o contato direto de 
pesquisadores, não importando em que ponto 
do globo terrestre eles estão. Bibliotecas 
digitais possibilitam a reunião de documentos, 
em formato digital, formando coleções de 
documentos digitais. Os mantenedores destas 
bases assumem a responsabilidade de 
preservá-los, atribuindo-lhes funções de 
memória institucional, mas a função principal é 
aumentar a visibilidade, permitindo e 
estimulando o acesso à produção científica.  
O objetivo deste trabalho foi investigar o 
desenvolvimento de bibliotecas digitais quanto 
à sistematização da atividade de 
disponibilização do conhecimento gerado e/ou 
mantido por instituições de pesquisa e/ou 
governamentais, de forma a identificar 
características e tendências nos projetos para 
propiciar o atendimento à diversidade de 
necessidades dos usuários. A pesquisa é 

qualitativa em que são considerados e 
analisados aspectos de algumas bibliotecas 
digitais. Foram pesquisadas: European Digital 
Library (Europeana), Europe E-theses Portal 
(DART), Networked Digital Library of Theses 
and Dissertations (NDLDT), California Digital 
Library (CDL), Biblioteca Digital Académica 
Venezolana (BDAV), Biblioteca Digital 
Aristides Rojas (BIBLIODAR), Biblioteca Digital 
Colombiana (BDCOL) e Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 
Utiliza-se a definição de biblioteca digital 
divulgada no Workshop on Distributed 
Knowledge Work Environments, em 1997: “[...] 
o conceito de ‘biblioteca digital’ não é 
simplesmente o equivalente ao de uma 
coleção digitalizada dotada de instrumentos de 
gestão de informação. É, antes, um ambiente 
que reúne coleções, serviços e pessoas para 
apoiar todo o ciclo vital de criação, 
disseminação, uso e preservação de dados, 
informação e conhecimento.” Assim, pode-se 
afirmar que a biblioteca digital identifica três 
componentes essenciais: a coleção, os 
serviços de acesso e o usuário. Portanto, 
conclui-se que o desenvolvimento de 
bibliotecas digitais deve estar baseado no 
atendimento a diferentes perfis do usuário. 
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Rowley (2002) fala das diferentes categorias 
de usuários quanto à experiência, ressaltando 
que as mais comuns são: 
- novatos: nunca usaram determinado sistema 
e necessitam de interfaces simples e intuitivas; 
- experientes: utilizam o sistema regularmente 
e estão habituados com a maioria de suas 
funções, portanto, necessitam de teclas de 
atalho para realizar buscas rotineiras, 
dispensando os menus, e modos de operação 
que permitam executar buscas complexas; 
- ocasionais: podem ser entendidos como 
usuários quase novatos, pois usam o sistema 
com baixa frequência e assim, quando o 
fazem, precisam reaprender a usá-lo; e 
- usuários com necessidades especiais: 
podem ser portadores de deficiências, ou ter 
necessidades físicas específicas ou distúrbios 
de aprendizagem. 
Assim, obter informações sobre a diversidade 
das necessidades dos usuários e seus perfis é 
útil e desejável para o projeto de 
desenvolvimento de bibliotecas digitais. A 
preocupação é com o desenvolvimento de 
ferramentas para busca e recuperação de 
informação, também chamadas de 
sistemas/softwares/soluções de descoberta. 
Portanto, estão incluídos os métodos, 
algoritmos e softwares para descoberta, 
busca, recuperação, manipulação e 
apresentação da informação e interfaces 
inteligentes para os usuários, de forma a 
propiciar processos interativos aos diversos 
perfis de usuários na apresentação e 
visualização da informação. As soluções de 
descoberta são responsáveis pela interface 
com o usuário. Neste sentido, o estudo da 
disciplina Arquitetura de Informação é 
providencial. O termo Arquitetura da 
Informação (AI) foi cunhado por Wurman nos 
anos 1970, e segundo Agner (2009), envolve o 
design, a análise e a implementação de 
espaços informacionais. A concretude deste 
termo, a partir da segunda metade dos anos 
1990, coincidiu com o momento em que as 
novas tecnologias e os meios de comunicação 
possibilitaram a alteração do modo como a 
informação é organizada e disponibilizada. A 
AI surge como a disciplina que tem por objetivo 
possibilitar uma melhor interação entre os 
espaços informacionais e o ser humano, 
permitindo o atendimento pleno de seus 
objetivos. Dois conceitos são importantes em 

AI: usabilidade e acessibilidade. Enquanto a 
usabilidade se preocupa com a satisfação de 
usuários com perfis específicos, a 
acessibilidade aponta para a necessidade de 
todos. A usabilidade é um fator subjetivo que 
concerne à satisfação do usuário, um indicador 
da qualidade da interação dos usuários com 
determinada interface. A acessibilidade 
consiste em tornar disponível para todos os 
usuários toda informação que lhe for 
franqueável, independente de suas 
características corporais, ou seja, devem ser 
previstos mecanismos de acesso nos web 
sites das bibliotecas digitais para usuários 
portadores de deficiências. Acessibilidade e 
usabilidade são características que agregam 
qualidade a web sites e que têm que ser 
consideradas no desenvolvimento das 
interfaces das ferramentas de descoberta das 
bibliotecas digitais (Sá, 2013). Verificou-se que 
as bibliotecas digitais estão em acelerado 
desenvolvimento, apesar das implementações 
serem recentes, e estão sendo desenvolvidas 
através da formação de consórcios/redes de 
instituições. Questões que envolvem a 
diversidade das necessidades dos usuários 
aliadas a questões de qualidade e 
continuidade dos serviços prestados estão em 
voga e podem ser observadas no uso de 
catálogos centralizados, uso de índice único, 
nos artefatos tecnológicos disponíveis e nos 
desenvolvimentos de projetos de pesquisa.  
 
Referências 
Agner, L. (2009). Ergodesign e arquitetura da 
informação: Trabalhando com o usuário (2a ed.). 
Rio de Janeiro: Quartet. 
Castells, M. (2010). A sociedade em rede - A era da 
informação: economia, sociedade e cultura. São 
Paulo: Paz e Terra. 
Dupas, G. (2011). Ética e poder na sociedade da 
informação: de como a autonomia das novas 
tecnologias obriga a rever o mito do progresso (3a 
ed.). São Paulo: Unesp. 
Rowley, J. (2002). A biblioteca eletrônica (A. Briquet 
de Lemos, Trad.). Brasília: Briquet de Lemos. 
Sá, M.I.F. (2013). Bibliotecas digitais: uma 
investigação sobre características e experiências 
de desenvolvimento. Tese, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
Workshop on Distributed Knowledge Work 
Environments: Digital Libraries. (1997) Santa Fe 
(EUA). Recuperado em 18 de junho de 2011, de 
<http://www.sis.pitt.edu/~repwkshop/papers/dl1997
.pdf>.  



22  9th International Conference on Digital Exclusion in the Information and Knowledge Society 

 

Big Data: um estudo sobre o conceito 
Maria Irene da Fonseca e Sá 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil 
 

Keywords: Big data, Tecnologia da informação e comunicação, Internet, Privacidade, Ética 
 
Segundo Taurion (2013), “Big Data tornou-se 
comum em Tecnologia da Informação, 
designando a necessidade de análise de 
grandes volumes de dados, e as empresas 
começam a construir suas infra-estruturas 
analíticas, enquanto diversos fornecedores 
lançam produtos para atender a essas 
necessidades”. Pode-se dizer que Big Data é o 
conjunto de soluções tecnológicas capaz de 
lidar com dados digitais em volume 
(quantidade de informação), variedade 
(diversidade de fontes), velocidade (ação 
praticamente em tempo real), veracidade 
(dados autênticos) e valor (retorno do 
investimento) inéditos (Canary, 2013). O 
objetivo do trabalho é discutir e conceituar Big 
Data, identificando vantagens de uso, assim 
como problemas associados. A metodologia 
utilizada consistiu em uma pesquisa de revisão 
de literatura na área de Tecnologia de 
Informação e Comunicação, de forma a 
construir a base teórica. A globalização, a 
internet e o crescente uso de dispositivos 
móveis geraram um ambiente de negócios que 
é muito mais competitivo do que jamais visto 
anteriormente. A fim de competir, ou mesmo 
sobreviver, as organizações precisam se 
preparar para aproveitar todas as vantagens 
possíveis. Isso significa combinar seus 
próprios dados, armazenados em suas bases 
de dados, com dados de fontes externas, a fim 
de compreender exatamente as necessidades 
futuras de seus clientes. Portanto, Big Data 
cria valor para as empresas ao descobrir 
padrões e relacionamentos entre dados, que 
antes estavam perdidos não apenas em data 
warehouses internos (dados estruturados), 
mas na própria web, em twitters, comentários 
no Facebook e mesmo vídeos no YouTube 
(dados não estruturados) (Magalhães et al., 
2014). O PennyStocks Lab desenvolveu um 
aplicativo que apresenta o que acontece em 
tempo real nas redes sociais. Os dados de 
maio de 2014 apontam que em apenas um 
minuto 208.251.929 mensagens foram 
enviadas no Whatsapp, no Facebook foram 
3.549.328 curtidas e 60.088.768 postagens, 
6.617.700 twittes foram enviados no Twitter, 
27.780 postagens no Tumblr e 138.840 horas 
de conteúdo foi assistido no YouTube (Cabral 

& Said, 2014). As empresas que conseguirem 
usar Big Data antes dos concorrentes e se 
mantiverem inovadores em sua utilização, 
terão vantagens competitivas sustentáveis. A 
diferença no seu uso não está na tecnologia, 
uma vez que ela estará disponível a todos, 
inclusive a pequenas e médias empresas. O 
diferencial estará na sofisticação e maturidade 
da gestão da empresa. “Até 2012, a maioria 
dos eventos relacionados ao tema tentava 
explicar “O que é Big Data”. Hoje, os 
questionamentos são mais avançados, com 
empresas buscando respostas sobre “Como 
medir o ROI de projetos Big Data” ou “como 
fazer Big Data acontecer na minha empresa”” 
(Taurion, 2013). Big Data também levanta uma 
polêmica: a questão de privacidade e os limites 
éticos que as empresas devem considerar 
antes de começar a coletar e analisar dados 
(Taurion, 2014c). O conceito de privacidade 
muda ao longo do tempo, dependendo muito 
do indivíduo, da geração a qual ele pertence, 
da própria cultura e da sociedade em que está 
inserido. “Uma possível solução para o dilema 
seria tornar os indivíduos anônimos, utilizando 
o grande volume para apontar tendências” 
(Taurion). Taurion (2014d) afirma que “Big 
Data abre um espaço muito grande para 
valorizar e reutilizar os dados, além da sua 
utilização primária.” Os dados devem ser 
valorizados não apenas pelo seu valor 
imediato, transacional, mas pelo seu valor 
futuro, quando utilizado em análises de 
prospecção, identificação de correlações, etc. 
“O Facebook armazena dados históricos dos 
seus usuários. Estima-se que um usuário 
médio tenha cerca de 111 Mb de dados 
armazenados no Facebook. Com este volume 
de informações ele consegue mapear gostos, 
atitudes e gerar receita com propaganda 
direcionada” (Taurion, 2014d). Este cenário de 
crescimento do Big Data aponta também que 
estão surgindo novas oportunidades de 
emprego para profissionais de Tecnologia da 
Informação e de outros setores, no entanto a 
capacitação para Big Data é um problema 
grave pois ainda não se sabe exatamente que 
funções serão necessárias. Através de 
pesquisas na web, pode-se falar em: data 
scientists, data miners, data modelers and 
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analysts, data visualization designers, 
predictive analysts, quantitative analysts, Big 
data architects and engineers, business 
analysts, analysts directors, data architects, 
data analysts, etc. (Taurion, 2014a). Este é o 
grande desafio: ter profissionais capacitados, 
uma vez que a tecnologia está evoluindo 
rápido e não será impeditiva. À medida que Big 
Data se insere nas empresas, os próprios 
conceitos de gestão, baseados em “orientação 
a suposições”, passará a ser orientado a fatos 
(Taurion, 2014b). O conceito Big Data envolve 
tecnologias, processos e pessoas que 
permitem repensar o “como” as decisões são 
tomadas dentro das empresas (Taurion, 2013). 
Assim, pode-se concluir que Big Data é mais 
do que tecnologia, é política e estratégia.  
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Introdução: O fato do Brasil estar entre os 
piores resultados de aprendizagem 
matemática no mundo contemporâneo, 
segundo o PISA, tem fomentado o 
desenvolvimento de políticas públicas voltadas 
ao favorecimento de ações direcionadas à 
aprendizagem significativa de conceitos 
matemáticos dentro e fora da escola. O 
Conselho Nacional de Educação-CNE e o 
Ministério de Educação Nacional-MEC vêm a 
publicar documento intitulado “Direito de 
Aprendizagem Matemática” que sustentará as 
novas diretrizes curriculares nacionais, 
visando que a aprendizagem matemática de 
constitua um dos direitos essências da 
infância, dentro e fora da escola, documento 
que pudemos participar em sua elaboração 
defendendo o direito do brincar, o uso de corpo 
na aprendizagem, a diversidade nos processos 

de aprender, produzir, registrar e validar o 
conhecimento matemático na escola. Paralelo 
a esta política pública o MEC fomenta projeto 
de desenvolvimento-validação-difusão de uma 
série de desenhos animados voltados a 
construção de conceitos matemáticos pelas 
crianças em processo de alfabetização. A 
partir dos contextos, cenários, ilustrações e 
roteiros dos desenhos animados, 
desenvolvemos jogos virtuais que permitem as 
crianças, após assistirem o desenho, a 
continuarem o enredo, como protagonistas no 
desenvolvimento de soluções dos problemas 
matemáticos que o desenho e o jogo 
apresentam de forma interativa. Para cada 
episódio da série e seu jogo associado, há a 
produção de uma sequência didática destinada 
aos professores da escola fundamental, tanto 
otimizando a exploração pedagógica do 
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desenho-jogo virtual, quanto ampliando para 
outras possibilidades pedagógicas voltadas 
aos conteúdos matemáticos mobilizados no 
episódio. Vale ressaltar que o desenho 
animado e jogo devem estar disponíveis na TV 
aberta, TV a cabo, na Internet e no mundo dos 
tabletes e smartphones, de forma que o 
acesso possa ser o mais amplo possível, 
extrapolando os muros e os horários 
escolares. 
Objetivo: Analisar a construção de conceitos 
matemáticos a partir dos desenhos animados 
e jogos virtuais associados em estudo 
comparado entre a sala de aula e a atividades 
livres extraescolares. Analisar a potencialidade 
de mediação nos processos de construção 
conceitual da matemática por meio de série de 
desenhos animados e jogos virtuais. 
Métodos: A investigação qualitativa 
compreende duas etapas. A primeira, 
sustentada na teoria dos Campos Conceituais 
de Gérard Vergnaud (2009) implica na 
proposição e desenvolvimento de situações 
matemáticas voltadas a aprendizagens 
matemáticas no processo de alfabetização, 
levando em consideração que a situação, os 
invariantes e os sistemas de representação 
são essências no processo de 
conceitualização matemática da criança. 
Neste ano de 2014 a pesquisa implicou na 
concepção de desenvolvimento de 13 
episódios de desenhos animados, 13 jogos 
virtuais associados tanto pelos conteúdos 
matemáticos quanto pelos contextos e 
situações do episódio, assim como de 13 
sequências didáticas para exploração de 
professores brasileiros. A segunda etapa, 
buscará analisar os impactos sobre as 
aprendizagens matemáticas de crianças 
brasileiras em situação de exclusão sócio-
educativa no interior do Brasil. Para esta 
segunda etapa da investigação serão 
mobilizados procedimentos de análises 
microgenéticas assim como da epistemológica 
qualitativa da Teoria da subjetividade de 
Fernando Gonzalez Rey (2012). 
Resultados: Nesta primeira etapa, que deve 
ser difundida e discutida, consta do 
desenvolvimento dos episódios, dos jogos 
virtuais e das sequências didáticas a serem 
amplamente difundidas pelo Ministério da 
Educação ao longo do ano de 2015. Nos 
episódios duas crianças-personagens, em 
processo de alfabetização, passam por uma 
série de aventuras matemáticas, sendo um 
menino com raciocínio formal, introspecto, 

mais do tipo racional, e sua colega, uma 
menina aventureira, de raciocínio pragmático, 
intuitiva, e aventureira. Cada personagem com 
suas capacidades dá sua contribuição para a 
construção de soluções aos problemas 
matemáticos presente na grande aventura. 
Terminado o episódio do desenho, a criança 
pode acessar o jogo associado e agora, como 
personagem da história, propor suas soluções, 
explorar seus conceitos, rever ideias, se ver 
como um ser matemático que aceita e desafios 
e produz conhecimentos matemáticos. Não 
será objeto de exposição os resultados das 
análises microgenéticas (Barboza e Zanella, 
2005), uma vez que esta etapa ocorrerá no ano 
de 2015. Nessa discussão pauta-se pela 
discussão da possibilidade de se formatar de 
forma dinâmica e interativa conceitos 
matemáticos em situações configuradas na 
forma de desenhos animados assim como a 
partir de jogos virtuais. 
Conclusões: Cada episódio e jogo virtual 
reforça a ideia que a cooperação, o trabalho 
solidário, a diversidade de formas de 
pensamento, inclusive formas diversas de 
pensar matematicamente, produz uma 
importante ferramenta para enfrentar e 
solucionar as adversidades e desafios 
impostos nos episódios da vida. Assim é que 
desde o início da série, a proposta é que juntos 
os personagens-crianças tentem superar os 
desafios. Assim, um dos personagens diz que 
para encontrar saídas, elaborar soluções, não 
são necessárias mágicas, afinal, as 
inteligências das crianças são capazes, 
sobretudo quando juntas, cada qual com sua 
capacidade, trocando ideias, de produzirem 
soluções criativas e inusitadas. E esta é a 
grande articulação com o fazer matemática: 
produzir soluções para os problemas. E é por 
meio de produções destas soluções que 
podemos agir e mudar nosso mundo. O 
desenvolvimento das estruturas do 
pensamento matemático não se realiza 
exclusivamente nas aulas de matemática, por 
intermédio dos exercícios do livro didático e 
das propostas pelo professor: fazer 
matemático não é exclusivo ao contexto da 
escola. O mundo extraescolar contribui muito 
para que uma criança seja uma excelente 
matemática. Podemos até ser mais 
extremistas: as experiências matemáticas 
realizadas fora da escola podem ser decisivas 
no desenvolvimento matemático da criança. 
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El trabajo de investigación tiene por objetivo 
identificar características didácticas deseables 
en materiales digitales para el aprendizaje 
autónomo de las matemáticas en educación 
primaria. La metodología es exploratoria. Las 
principales actividades realizadas durante la 
investigación son: reconocer las 
características didácticas generales, elaborar 
el estado del arte y un modelo pedagógico, 

definir las características generales y 
particulares de un prototipo, el diseño de 
actividades y elementos didácticos que posean 
las características deseables identificadas; y la 
aplicación de cuestionarios y entrevistas a 
alumnos y profesores como parte de la 
evaluación del prototipo propuesto para 
concluir con el análisis de los resultados 
obtenidos. 
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Introdução: A aprendizagem por meio do 
virtual tem crescido de forma progressiva nos 
últimos anos. Pode-se inferir que tanto em 
quantidade de cursos e alunos quanto as 
formas de organização deve-se em grande 
parte pelos grandes avanços das TIC 
(tecnologias de Informação e Comunicação) 
que possibilitaram disponibilizar grande 
quantidade de materiais em diversos formatos 
por meio de plataformas e garantem uma 
comunicação entre todos os participantes do 
processo. A didática é a área de estudo que 
preocupa com a organização do processo de 
ensino em todos os seus aspectos. O foco é a 
aprendizagem do aluno a fim de que o mesmo 
desenvolva suas potencialidades. Peters 
(2006) aponta que o quanto é importante uma 
base didática para o desenvolvimento dos 
cursos, pois em muitos casos se preocupam 
com o desenvolvimento apenas técnico. Balula 
(2014) aponta que a proliferação de 
ferramentas e de serviços online também leva 
a que se deva repensar o ensino e a 
aprendizagem no que diz respeito ao papel dos 

intervenientes no processo. A presente 
preocupação em relação à didática do online 
surgiu a partir da pesquisa de levantamento 
teórico acerca da didática do assíncrono, ao 
identificar a escassez de estudos relacionadas 
à didática. Apesar da grande evolução nas 
ferramentas tecnológicas, por meio das três 
gerações de educação a distância, os atores 
principais em todas as três gerações 
continuam a ser os mesmos: professor, 
estudante, e conteúdo (Anderson e Dron, 
2011). 
Objetivo/Hipótese: O presente estudo 
objetivou mapear por meio da web a literatura 
existente no campo da didática do online. 
Emerge deste estudo a seguinte questão: 
existe uma literatura suficiente e consolidada 
que trata da didática do online? Partimos da 
hipótese que apesar de muitos estudos e 
pesquisas tratarem acerca das teorias de 
aprendizagem que embasam a aprendizagem 
online e modelos didáticos, estas ainda estão 
em formulação e experimentação.  
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Método/ Design: A fim de organizar os pontos-
chave de tal investigação realizamos uma 
busca na web utilizando o google como motor 
de busca. Na primeira fase: didática do online 
sem aspas, e depois didática do online com 
aspas. Na segunda fase, buscando delimitar 
melhor o buscou-se ainda no google 
acadêmico com os mesmos critérios: didática 
do online sem aspas, e depois didática do 
online com aspas.  
Resultados: A forma de busca deu-se por três 
descritores: 1) didática do online, 2) didática da 
educação a distância e 3) didática do e-
learning. Apesar de saber que as terminologias 
não tratam de forma simplista as mesmas 
questões e que os termos online, e-learning e 
educação a distância também podem ser 
tratados de forma diferentes tanto na literatura 
como na execução dos termos, optou-se neste 
espaço apenas em levantar as produções que 
tratam do objeto em questão que é a didática 
em ambientes virtuais ou online ou mediada 
por computador. Na primeira fase buscou-se 
no google os três termos acima descritos sem 
aspas. Obtendo-se os seguintes resultados: 1) 
Didática do online - Cerca de 619 000 
resultados. 2) Didática da educação a distância 
- 421 000 resultados e 3) Didática do e-learning 
- 181 000 resultados. Ainda no google geral 
fez-se a mesma busca utilizando-se de aspas 
e obteve-se os seguintes resultados: 1) 
Didática do online - 2 resultados. 2) Didática da 
educação a distância - 18 100 resultados e 3) 
Didática do e-learning - 8 resultados. Na 
segunda fase buscou-se os mesmos 
descritores no google acadêmico sem aspas, 
obtendo-se os seguintes resultados: 1) 
Didática do online – 31 200. 2) Didática da 
educação a distância - 63 700 resultados e 3) 
Didática do e-learning - 4 770 resultados. 
Buscando delimitar textos científicos e 
acadêmicos relacionados com o objeto em 
questão utilizou-se os mesmos termos no 
google acadêmico com aspas, obtendo o 
seguinte resultado:1) Didática do online – sem 
resultados. 2) Didática da educação a distância 
- 48 resultados e 3) Didática do e-learning - 2 
resultados. Ao nos depararmos com os dados 
acima apresentados, podemos inferir que a 
produção científica no campo dos estudos da 

didática que tratam da aprendizagem que não 
se dá face a face, mas mediada por inúmeras 
tecnologias são ainda em pequeno número. 
Analisando de forma mais específica os 
trabalhos acadêmicos no caso da didática do 
online, não aparece nenhuma 
correspondência, e apenas dois resultados 
para didática do e-learning. Os dados aqui 
levantados lançam luz a uma problemática que 
merece ser enfrentada, pois carece ainda de 
aprofundamento teórico acerca da didática 
nesta área específica. 
Conclusões: A didática enquanto área 
específica que trata dos processos de ensino e 
aprendizagem não tem merecido grande 
destaque nas produções científicas. Trata-se 
de um problema no campo específico, pois não 
se faz educação a distância, aprendizagem 
online ou e-learning sem que se pense nos 
aspectos didáticos. Organizar programas de 
aprendizagem mediada por tecnologias requer 
pensar em teorias de ensino, modelos 
didáticos, estratégias didáticas, recursos, 
atividades que estão marcadamente no campo 
da didática.  
Os resultados podem hipoteticamente 
demonstrar que apesar da grande oferta por 
cursos online, estes carecem de estudos e 
pesquisas que avaliem os seus critérios 
didáticos, bem como o aporte teórica em que 
estão embasados. Uma didática não se faz no 
vazio de técnicas de ensino, metodologias, 
planejamento e avaliações, sem uma visão de 
mundo, sociedade e homem que queira formar 
(Mello e Barros, 2014). 
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In recent years the socio educational fabric of 
most countries has been affected by a number 
of major tremors. We will just mention the 
economic crisis, the emergence of the life 
saving MOOCs, and the widespread 
dissemination of fast evolving multipurpose 
tablets and smartphones, operating in 
hyperconnected environments. In many 
respects the wildest dreams and expectations 
of educators seem to have been fulfilled with 
the lifting of those obstacles that restricted or 
blocked access to quality learning materials 
and instructional programs. Is this digital 
inclusion come true? The reality is somewhat 
different: recent studies (MIT Technology 
Review, 2014) show that in the US and Europe, 
technology, though widely available, is in fact 
responsible for the growing inequalities of 
income while laying bare some of the major 
flaws in our educational and training systems. 
If we turn to Latin America, the evidence 
provided by a very recent, comprehensive 
World Bank report (2014) shows that the 
progress registered on the economic and 
democratic fronts is not matched by 
comparable advances in education in spite of 
the generalization of the Internet and its 

attendant aids. Inadequate teacher training and 
faculty classroom time management seem to 
be at the root of the problem. New carefully 
thought out solutions would involve the 
dynamic use of the widely available connected 
technologies in programs aimed at facilitating 
the acquisition of  small, directly operational  
skill units along (or instead of) standard 
academic education. This is also known as 
"Competency-based education". The same 
technologies could also provide the basis for 
teacher training programs geared to the 
development of a real awareness of the time 
frames that facilitate or impede the learning 
process in the classroom as well as in the 
school at large. These could open novel 
challenging prospects for research and 
development in educational technology. 
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The digital age, in which we live in, is 
characterized by the rapid knowledge 
development and world-wide networks of 
multidimensional social connections, which 
impose broad economic changes and 
transformations in higher education institutions 
(HEI), as well as in learning and teaching 
methods. We consider the dissemination of e-
learning practices in the academic context one 
of this transformations which inevitably led to 
the multiplication of institutional strategies for 
the deployment of ‘technology-enhanced 
learning’ projects in European universities. The 
recent technological advances confront HEI 
with the need to develop digital training offer in 
a large scale. Open and massive solutions 

have been requested. HEI feel the urgency to 
invest and stimulate the use of digital 
technologies, as it contributes to the 
improvement of access, production, 
dissemination and renovation of knowledge at 
the same way that facilitates the interaction 
between students and professors. Currently 
many of the most well-known HEI (Harvard 
University, MIT, Berkeley-University of 
California, etc.) have adhered to open online 
education movements, particularly in the 
creation and development of Open Educational 
Resources (OERs) and courses. Taking 
advantage of their prestige and domain of 
English language, these universities have 
recently invested in opening fully distance free-
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of-charge courses, MOOCS- Massive Opens 
Online Courses. This movement have been a 
pressure factor for other HEI, not only in USA 
and Europe but all around the world. As 
Gaebel, Kupriyanova, Morais and Colucci 
(2014) pointed out the emergence of MOOCs 
changed the way universities reflect upon how 
information technologies have impacted and 
will impact their teaching practices and learning 
contents. Following this idea, the Ministry of 
Education and Science of the Portuguese 
Government (MEC) recently published one 
report which identify the development of 
MOOCs in Portuguese language as a relevant 
strategy for the internationalization of the 
Portuguese Higher Education (MEC, 2014). 
Although, in Portugal, few initiatives related 
with OERs and MOOCs have been identified, 
some MOOCS developed in Portuguese are 
already available on platforms, such as the 
Coursera, Edx, Udacity and Open Education 
Europa. The offer is however scarce. The year 
2008 brought the first MOOC developed by 
George Siemens, Stephen Downes and Dave 
Cormier, based on the principles of 
Connectivist pedagogy. It advocates that 
learning occurs through the connection 
between nodes of information and locates the 
meaningful learning processes inside 
communities and networks. In this regard, 
MOOCs should be large-scale courses, based 
on OERs, designed upon an open and non-
prescribed perspective, completely delivered 
online and available to every internet, therefore 
respecting a with high level of accessibility. We 
believe the University of Lisbon has the 
necessary skills not only to implement 
initiatives in this area but also to contribute to 
the definition of what could be a ‘MOOC 
project’ in Portugal. Thus, in response to the 
MEC documents and attempting to converge 
the connectivist assumptions of what a MOOC 
is with the principles digital inclusion and the 
standards for high accessibility contents 
(Cabral, Teixeira, Pedro, 2014), the e-Learning 
Lab of the University of Lisbon, is creating the 
MOOC “Development of Accessible Contents”, 
in Portuguese. This MOOC is integrated on the 
ESVI-AL Project (Virtual and Inclusive Higher 
Education - Latin America). This project is 
funded by ALFA III Programme of the 
European Union and its goal is to improve the 
accessibility of the virtual Higher Education, 
through the creation and implementation of 

methodologies that create a working model for 
compliance of requirements and standards in 
the context of virtual training, especially 
through the web. The accessibility and quality 
of virtual training should applied to the 
programs and should be improved continually 
[http://www.esvial.org]. In this context, through 
the MOOC “Development of Accessible 
Contents”, we intend to re(use) OERs 
previously created in this project and transform 
them into new open recourses, allowing a 
constant share of knowledge across the 
network and enabling access to any online 
user. This MOOC will not require the 
participants to register in a closed platform. 
Also it will not be based on the assumption that 
knowledge is acquired by reading the available 
resources and by watching multiple 5-minutes 
online videos. The course will take place in an 
appropriately adapted Moodle platforms; this 
platform will be permanently open and 
accessible to anyone, not only through the 
development of the course but even after the 
its end. The modules of the course will be 
designed according to the principles of 
accessibility and digital inclusion. The social 
dynamics of the course is expected to take 
place in online social networks, like Facebook 
and Twitter, allowing the distribution of 
knowledge through the users network, as 
advocated by the Connectivist pedagogy. With 
this course we also intend to promote the 
Portuguese language. The aim is to achieve 
participants not only from Portugal but also 
from other countries where Portuguese is the 
official language as well as from foreign 
countries where many of Portuguese speaking 
citizens are residing. It is a clear intention, in 
University of Lisbon, to develop other MOOCs 
in many of the scientific areas that are 
represented in the 18 Colleges of this 
Institution.  
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Ce mémoire, s'inscrit aux études sur 
l'intégration des TIC et leurs usages, dans un 
contexte d'innovation pédagogique. La 
pertinence en est validée par les résultats de 
plusieurs études, démontrant que les TIC 
représentent un potentiel pédagogique 
intéressant pour apprendre. Quand meme, 
elles sont peu utilisées dans les milieux 
scolaires et leur potentiel, faiblement exploité. 
Dans ce contexte, le modèle IntersTICES est 
un des plus complets et explicites. Il propose 
sept indicateurs d'innovation pédagogique qui 
mettent en valeur les différentes potentialités 
pédagogiques des TICES. Ensuite, il suggère 
d’analyser ces potentialités à partir d’une 
situation concrète 
d’enseignement/apprentissage. Au coeur du 
modèle réside la culture eLearning des 
acteurs, organisée autour de 4 pôles : 1-les 
représentations des potentialités 
pédagogiques des TIC et les contraintes 
qu'elles posent; 2-les habiletés dans les 
usages des TIC pour enseigner et apprendre; 
3-les attitudes face aux usages pédagogiques 
des TIC; 4-les pratiques TIC habituelles pour 
enseigner et apprendre. En plus, IntersTICES 
propose, pour la conception d’activité 
pédagogiques, une démarche systémique en 
cinq étapes : 1-faire l’analyse de la situation 
pédagogique; 2-questionner la valeur 
pédagogique potentiellement ajoutée par les 
technologies et établir des liens entre les 
objectifs et les activités possibles; 3-faire 
l’analyse de la culture eLearning des acteurs 
(apprenants, enseignant,…) et prendre en 
compte l’ensemble des contraintes pour ici, 
concevoir des activités susceptibles 
d’actualiser les potentialités pédagogiques; 4-
questionner la cohérence/pertinence 
pédagogique de l’activité (4 espaces 
d’intégration : objectifs, activités, ressources, 
évaluation) et apporter les ajustements requis; 
5- tester, évaluer et améliorer l’activité en 
termes d’usages des TIC. Pourtant, malgré 
cette vision pluridimensionnelle qu'il offre et 
son utilisation dans diverses formations depuis 
sa création, il y a plus de 10 ans, peu de 
travaux scientifiques ont été réalisés avec le 

modèle. Par conséquent, il y a peu d’outils 
formels pour analyser ses impacts et ses 
usages en contexte de formation. La présente 
recherche vise principalement l’analyse de la 
culture eLearning des acteurs au moyen 
d'IntersTICES. Elle prend en compte 
l’ensemble des contraintes pour concevoir des 
activités pouvant actualiser les potentialités 
pédagogiques des TIC et tenter de développer 
des outils d’analyse de la culture eLearning. 
Question et objectifs de recherche: Dans quelle 
mesure et selon quels paramètres, le modèle 
IntersTICES peut-il fournir un cadre d'analyse 
de la culture eLearning des futurs enseignants 
qui pourrait être utilisé dans une démarche de 
formation à l’Intégration pédagogique des TIC? 
Objectif général: Élaborer et mettre à l'essai 
des outils d'analyse de la culture eLearning 
basés sur le modèle IntersTICES, pour 
identifier des éléments de la culture eLearning 
des enseignants. OS1: Documenter de façon 
explicite la démarche de production des outils 
d'analyse de la culture eLearning de futurs 
enseignants. OS2: Identifier et modifier des 
outils de type questionnaire servant à l'analyse 
de la culture eLearning et les mettre à l'essai 
dans une situation spécifique de formation. 
OS3: Observer les usages pédagogiques du 
modèle IntersTICES dans un contexte de 
formation spécifique et établir des liens avec 
les résultats du questionnaire. OS4: Élaborer 
une première version d'une grille d'analyse de 
la culture eLearning qui puisse être appliquée 
à l'évaluation de productions écrites sur les 
usages des TICE. OS5: Après 
validation/modification de la grille par des 
experts, réaliser des cycles de mise à l'essai et 
valider les résultats de l'analyse auprès des 
auteurs (étudiants en formation des maitres) et 
les enseignants dans de brèves entrevues. 
OS6: Mettre en relation les deux types d'outils 
et les résultats obtenus et proposer une version 
améliorée, et commentée, qui expose 
succinctement le justificatif des changements 
apportés, les limites et des pistes de 
développement. 
La méthodologie envisagée est une approche 
de recherche-développement par prototype. Le 
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but principal de ce travail est de produire et de 
tester des outils d’analyse de la culture 
eLearning des futurs enseignants. Mais elle 
vise aussi à apporter un changement, soit une 
évolution dans la culture eLearning des 
participants. Le terrain et contexte spécifique 
de la recherche est constitué de 5 cours 
identiques sur l’intégration pédagogiques des 
TIC en adaptation scolaire. Environ 120 
étudiants en formation de maitres sont visés. 
Les questionnaires et observations seront 

intégrés aux activités de formation, afin de 
pouvoir enrichir les pratiques enseignantes. La 
grille d’analyse de la culture eLearning 
élaborée lors du processus, sera utilisée pour 
analyser une production écrite par les 
étudiants. Les résultats seront validés auprès 
de quelques étudiants choisis au hasard. Nous 
procéderons ensuite par prototypage avec une 
suite de mises à l'essai qui permettront de 
raffiner la grille. 
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The aim of this communication is to consider 
how the potentialities and efficacy of 
Cybertheraphy (CT) applied to mental illness's 
assessment and treatment, depend upon an 
adequate conception of enactment. 
Psychotherapies based in virtual environments 
(VE) use multisensorial stimula -sound, vision, 
touch-and-feel (haptics)- to stimulate, through 
patient’s enactment, certain affective and 
cognitive responses. We maintain that 
psychotherapies which rely on ICT, particularly 
those that resort on VE, are rooted on the 
optimization of the structural coupling between 
the patient's sensoriomotor organs and its 
environment (physical and social). Our inquiry 
will show how the concept of embodied 
cognition first formulated by Varela et al. 
(1991), must be revised in order to encompass 
the way new applied technologies reformulate 
the concept enaction, attending to new stable 
forms of experiencing and interacting with the 
world. Multimedial and multimodal digital 
interfaces present in entertainment and 
pedagogic settings, have been adapted and 
optimized by CT (Ritterfeld, 2009). This 
occurred first in forms of communication 
mediated by computers (CMC) and latter 
evolved to the computerized creation of VE, in 
order to enroll the patient/client in the 
processes of treatment, enabling a broader 
sense of presence and interaction.  
The assessment of mental dysfunctions is no 
longer exclusively dependent upon traditional 
self-report, interview and punctuation, but can 
be complemented by multimedia tools which 
grant a "live" observation of enaction and 
customize the environment in order to observe 
and control cognitive processes and social 

interactions. Such interfaces are directed to 
treatment (but also diagnosis) of various types 
of dysfunction or disorder, enabling the 
definition of intended goals and an 
unprecedented assessment of progress and 
attunement of treatment, resorting on feedback 
control. These new tools are far from 
dispensing health care professionals, for they 
must evaluate the advantages of a given kind 
of interface to the effectiveness of diagnose 
and treatment of different dysfunctions and 
illnesses. So far technological apparatus, 
particularly those based in computerized 
creation three dimensional graphics and 
sensorio-motor stimulation, proved specially 
beneficial to cognitive-behavioral therapy, 
directed to correction of very specific disorders, 
for instance PTSD, DDA and various kinds of 
phobias (e.g.: Gamito et al., 2010; Baños et al., 
2011). They force a revision of the role that 
technology can play in the treatment of a vast 
array of dysfunctions. We maintain that the 
criticisms and resistances to CT, namely the 
idea that these forms of communication 
obliterate central aspects of psychotherapies 
(such as the access to non-verbal cues or the 
emotional connection necessary to processes 
of transference) tend to be replaced by 
criticisms and ethical objections that point to its 
“invasive” nature, its capacity to access, 
magnify and correct subpersonal signals and 
processes (Wiederhold & Rizzo, 2005). In this 
respect, we must acknowledge the increasing 
importance of biosensors and tracking 
systems. 
Exclusion and the role of enactment: In this 
field of therapy we can consider exclusion both 
as socially constructed inaccessibility (due to 
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various factors: political, economic or cultural) 
and as a individual condition (relative to 
individual skills and confidence). The specificity 
of individual illness (or trouble) guides the 
particular treatment available and the sensory 
and cognitive channels of interaction and 
intervention. A key role is played by adaptive 
learning to a new technology of communication 
or immersion which, in some cases can be 
seen, right from the beginning, not as simply 
perfunctory task but as a part of the of 
psychotherapy itself. Regarding this feature, 
we will try to understand if in psychotherapeutic 
setting the concept of presence can/must aim 
to "obliterate" mediation, or, conceived as 
deflationary, acknowledge the specificity and 
advantages of the medium itself (Riva 2008). 
Concerning another theme debated in present 
conference, we see that the evolution of the 
perception, use and acceptance of CT (and E-
Health) among communities of practitioners 
(psychotherapists, psychiatrists and 
psychologists) has a pattern of dissemination 
(and resistances) with similarities with E-
learning. At first, both of these ICTs were 
frequently perceived as fallback solutions and 
only gradually -with technical development, 
new sociocultural demands and professional 
adaptation- were they recognized as having 
potential and valences of their own. Today, 
each of these domains is developing 
autonomous resources no longer restricted to 
a supplementary role and addressing specific 
problems and challenges putting the notion of 
an enacting individual, developing 
competences in optimized media and 
environments, at the center of their processes. 
This becomes clear in the new architecture of 
Personal Learning Environments (Ehlers, 
2010). 
Method and Conclusion: Supported on an 
extensive review of recent literature, both 

empirical and theoretical, our inquiry tries to 
demonstrate that the particular enaction of 
patients/clients is the link supporting the efforts 
of design and creation of apparatus, and its 
use, adaptation and control by therapists. The 
categories of patient's presence and enaction 
provide both the feedback necessary for 
technical improvement of tools and the 
adaptation of the therapeutic setting, relying on 
the notions of anticipatory behavior and 
recursive control.  
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Introdução: O conhecimento adquirido no 
âmbito da Rede ObLID, entre 2010-2014, 
sobre os usos das tecnologias digitais e, em 
particular, do computador e da Internet em 
contexto local, sublinhou a necessidade de 
intensificar a intervenção orientada para o 
desenvolvimento de competências de uso dos 

media digitais de grupos em risco de exclusão 
social. A investigação realizada enfatizou, de 
um modo particular, a necessidade de ser 
facilitado o desenvolvimento destas 
competências em Famílias carenciadas do 
ponto de vista económico e educacional, tendo 
salientado também a necessidade de 
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intensificar o desenvolvimento de 
competências pedagógicas dos Professores 
para o uso dos media digitais, em âmbito 
escolar (Aires, 2014; Montez & Aires, 2013; 
Lima et al, 2014; Santos, 2014). O presente 
estudo constitui mais uma etapa do processo 
de exploração e intervenção na realidade 
digital. Nesta comunicação, daremos particular 
ênfase, por um lado, ao mapeamento e 
revitalização dos Espaços Internet existentes 
em 15 municípios e, por outro lado, 
perspetivamos o desenvolvimento de 
competências digitais de famílias em risco de 
exclusão, no âmbito dos Espaços Internet. 
Estudo Empirico: Os espaços Internet são “(…) 
locais de acesso público gratuito onde se 
disponibiliza regularmente a utilização de 
computadores e da Internet com apoio por 
pessoal próprio (monitores) para facilitar o uso 
destas tecnologias pelas pessoas.” (UMIC, 
2011). Vocacionados para o desenvolvimento 
social, através da promoção de competências 
digitais, de acesso livre e gratuito, a rede de 
Espaços Internet abrange um elevado número 
de instituições a nível nacional, envolvendo 
Autarquias, Juntas de Freguesia, Bibliotecas 
Municipais, Associações, Instituições de 
Solidariedade Social, Centros de Inclusão 
Social e Espaços Internet (idem). Muitas 
destas instituições “têm uma acção de grande 
importância no domínio da inclusão digital dos 
cidadãos ou da inclusão social através das 
tecnologias digitais, oferecendo a estes 
formação específica na área das TIC, 
suportados por equipas de monitores, 
formadores e facilitadores” (Rede Espaços 
Internet, 2012). As origens da rede de Espaços 
Internet remontam aos finais dos anos 90, com 
as Cidades Digitais (1998-1999) e os 
telecentros criados no âmbito deste projeto. 
Em 2002-2003, regista-se a abertura de novos 
Espaços Internet, no âmbito do POSI 
(Programa Operacional para a Sociedade da 
Informação). Até 2012, a rede expandiu-se e 
consolidou-se a nível nacional. A informação 
disponível no site da UMIC dá conta que, em 
2006, a rede integrava um conjunto de 1.172 
Espaços Internet em efetivo funcionamento em 
vários pontos no País. Em 2012, é referido no 
site do projeto Internet Segura que a Rede de 
Espaços Internet é composta por cerca de 
1.150 Espaços Internet. As informações que 
foram surgindo ao longo dos anos sobre, por 
exemplo, quem frequenta estes espaços e 
para quê, parecem ter tido uma escassa 
visibilidade pública e, como afirmado por Ponte 

(2012) “(…) pouco se sabe sobre estes 
espaços”. Alguns registos informais, a partir da 
exploração da página web da Rede de 
Espaços Internet e de contactos diretos no 
terreno, revelam, ainda, indícios de 
desaceleração da expansão da rede, com a 
extinção da UMIC, em 2012. Tendo em conta 
a informação exposta anteriormente, os 
objetivos do estudo empírico apresentado 
nesta comunicação são os seguintes: 
-Mapear pontos de acesso e Espaços Internet 
existentes em 15 municípios abrangidos pela 
rede ObLID; 
-Identificar iniciativas para a inclusão digital a 
decorrer nestes espaços; 
-Propor estratégias de revitalização dos 
Espaços Internet, reforçando o papel dos seus 
monitores; e 
-Promover o desenvolvimento de 
competências digitais em grupos socialmente 
vulneráveis, no âmbito dos Espaços Internet. 
As técnicas de recolha de informação 
abrangem a construção e aplicação de um 
questionário aos monitores e utilizadores dos 
espaços Internet e pontos de acesso. Serão, 
ainda, feitos contactos diretos para a recolha 
de informação sobre os motivos que levam os 
utilizadores a procurar estes espaços. 
Intervenção: O design da intervenção será 
concluído depois de efectuada a recolha e 
análise de dados, em curso. No entanto, de um 
modo geral, prevê-se: 1) a formação dos 
monitores para o uso da web 2.0 na vida 
quotidiana; 2) a identificação de grupos 
socialmente vulneráveis e com reduzidos 
níveis de literacia digital (em função do nível 
etário, rendimentos económicos, nível de 
escolaridade, género, entre outros); 3) a 
promoção de workshops sobre “A Internet no 
dia-a-dia”. 
Resultados: Espera-se que esta vertente do 
projeto, por um lado, consolide práticas 
orientadas para o desenvolvimento de 
competências digitais em grupos socialmente 
vulneráveis e, por outro lado, revitalize a 
vertente social e educativa dos Espaços 
Internet, a nível nacional. 
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Introdução: A realidade atual tem demonstrado 
que a sociedade vem se transformando ao 
longo do tempo. A Educação como fonte 
promotora do saber, também percebeu estas 
ocorrências e tem se esforçado e aprofundado 
suas pesquisas no sentido de minimizar o 
impacto que elas provocam na sociedade. É 
fato ressaltar que, com o acelerado avanço das 
Tecnologias de Informações e Comunicação 
(TICs) já presentes nas empresas e no 
cotidiano das pessoas, este ingrediente 
adicional, requer dos educadores um esforço 
ainda maior, no sentido de selecionar 
metodologias de ensino e de aprendizagem 
que estejam em total sintonia com as 
requisições do mundo do trabalho – não 
somente no sentido do desenvolvimento de 
competências (Aptidão, Conhecimento, 
Habilidade e Atitude - ACHA) – mas também 
no desenvolvimento de estratégias didático 
pedagógicas. Diante do contexto apresentado, 
a Educação a Distância surge como uma 
alternativa educacional a diferentes de grupos. 
De acordo com Mello e Gasparin (2012) o 
grande desafio é utilizar a tecnologia como 
aliada e não substituta da riqueza do processo 
de construção do conhecimento, que se dá na 
ação do sujeito, mesmo quando mediada pela 
máquina.  
Objetivo/hipótese: O presente estudo tem 
como objetivo descrever as estratégias 
didáticas utilizadas no curso e analisar os 

resultados obtidos no curso de Ambiente 
Virtual de Aprendizagem na modalidade a 
distância (EAD) oferecido aos 
professores/colaboradores da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL-PR/Brasil) no 2º 
semestre de 2014. 
Design/método: O curso de Ambiente Virtual 
de Aprendizagem pertence ao Programa de 
Aperfeiçoamento e Capacitação Continuada 
(PACC/MEC) realizado pela Universidade 
Estadual de Londrina (UEL/PR). Foi oferecido 
no período de 08/2014 a 12/0214 e ministrado 
com carga horária de 60 horas/aula na 
modalidade a distância (EAD). Contou com a 
participação de 65 alunos das mais diversas 
áreas do conhecimento da UEL. A equipe do 
curso foi por composta por 2 coordenadores e 
um professor responsável pelo conteúdo. A 
equipe técnica contou com 2 profissionais na 
área administrativa, 2 tutores a distância, 1 
suporte técnico, 1 designer, 1 revisor e 1 editor 
(gravação vídeo-aulas). 
Etapas do processo (planejamento e 
Execução): O referido curso foi dividido em 
quatro unidades: 
Unidade I - O início do processo se deu por 
meio de uma experimentação em um AVA já 
completo e em execução, denominado 
NETForma da Vinci Web 2.0 – 3.0 .  
Unidade II – Este unidade teve como foco a 
Psicologia da Aprendizagem. Nela foram 
apresentados a diversas formas de como se dá 
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a aprendizagem, a Educação com foco no 
aluno, passando pelo Ciclo de Aprendizagem 
de Kolb (1976, p. 15) e os diferentes tipos de 
Estilos de Aprendizagem.  
Unidade III – Nesta unidade deu-se início ao 
desenvolvimento dos Projetos Educacionais 
(criação de um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem). Teve como foco o trabalho 
cooperativo e o intenso desenvolvimento da 
aprendizagem colaborativa.  
Unidade IV – Esta unidade teve como objetivo 
a implantação operacional das referidas 
temáticas no novo ambiente Moodle, chamado 
de Moodle Experimental. 
Resultados: A análise dos resultados só foi 
possível graças ao tipo de avaliação escolhida: 
formativa e diagnóstica. Todo o processo 
formativo foi devidamente acompanhado pelos 
tutores do curso. Ressaltamos que a 
proximidade empregada pelos tutores com 
seus respectivos alunos, surpreendeu de 
forma positiva, pois a grande maioria achou 
que ficariam isolados durante todo o processo. 
Esse aspecto ajudou a diminuir a distância 
entre aluno/tutor/professor. Outro aspecto 
ressaltado nos depoimentos dos alunos foi a 
forma de condução do curso, aspecto que 
aparece nos depoimentos dos cursistas ao 
apontarem que sentiram “conectados”. 
Importante ressaltar que estamos em 
momento único na busca de alternativas 
metodológicas e modelos didáticos para 
processos de aprendizagem online. Mello e 
Barros (2014) apontam que a tradição das 
ciências pedagógicas tem se restringido a 
estudar processos face a face, havendo 
necessidade de construir um novo 
espaço/tempo pedagógico.  
Conclusões: As análises realizadas nas 
atividades desenvolvidas semanalmente em 

cada uma das unidades, nos permitem afirmar 
que o curso trouxe inúmeros resultados 
positivos. Depoimentos que vão desde a 
superação de concepções de aprendizagem 
mediada por computador até no aprendizado e 
possibilidades de reflexão com grupo de 
participantes para a realização de futuras 
implementações em suas respectivas 
disciplinas ou campos de estudo. Sabemos 
que esses resultados são ainda são 
“embrionários” dada a quantidade de 
participantes. Entretanto, poderão contribuir 
para futuros projetos na área de educação a 
distância.  
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In the last few years, education and technology 
combine and created growing opportunities for 
teaching and learning. Among them, 
educational software that differ for their clear 
emphasis on human learning and knowledge 
acquisition. Effective educational software 
have a balance between the pedagogical 
aspects and the technical elements. In the 

literature, lots of evaluations on educational 
software can be found. However, the 
evaluation not always takes into consideration 
the content coherence and the graphic 
interface. Moreover, the models, checklists and 
criteria of pedagogical usability mostly speak 
out to teachers so they can effectively choose 
and use educational software considering their 



9th International Conference on Digital Exclusion in the Information and Knowledge Society  35 

 

possibilities and limitations. Finally, rare are the 
studies that focus on a specific field, which 
makes the application not always appropriated. 
This study proposes a grid with guidelines for 
educational software of mathematics, more 
precisely geometry. It is based on the outcome 
of the following previous phases: first, a 
theoretical analysis and comparison of the 
existent models of pedagogical usability of 
educational software to highlight the most 
recurrent criteria; secondly, a research on 
criteria of effective teaching of geometry; and 
thirdly, a summary of characteristics of 
discovering learning, a technique in the 
constructivist based approach to education. 
The application of the grid has not the purpose 
of guiding teachers, but rather to provide a 

basis for developers and instructional 
designers in the conception of the educative 
software, or adaptation of software to 
pedagogical aims. This is supported with a 
concrete implementation of the grid to the 
educative software GGBook, a numeric book 
developed by the Abaco’s lab (University of 
Brasilia) based on the GeoGebra environment 
and integrating facilities between the graphics 
and the operations elements. The results of this 
research show the importance of the gathering 
of the three fields described above for a good 
and practical integration of the usability 
principles and the pedagogical criteria, in order 
to accomplish a proper role in the teaching-
learning process of the software. 
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Gaming is a widespread activity in our culture, 
with millions of people playing video games 
worldwide. Active games, or exergames, have 
been introduced as a way to enable body 
commands to control the games. As a result, 
such games started to be seen as a tool that 
could educate people to a less sedentary 
lifestyle with positive effects concerning health-
related behavior (Baranowski, 2008). In 
Physical Education (PE) Classes, it has also 
been argued that exergaming engaged 
participants in longer periods of physical 
activity than did the standard PE practice 
(Fogel et al., 2010). It is therefore important to 
better understand the potential of using such 
games in formal educational contexts, 
particularly when exergaming starts affecting 
school curricula (Mims, 2010). In this article we 
describe a particular experience in the setting 
up of an exergames lab to complement PE 
classes for students unmotivated to participate 
in regular practices. The use of exergames in 
the lab has been analyzed from a qualitative 
perspective, focusing on the practice of 
physical activity and development of social 
skills. 
Methodology: The Exergame Lab was set up in 
an elementary school, equipped with one 
Wii/Wii Fit and one XBox/Kinect console, but 
only the Xbox/Kinect was used for the purpose 
of this research. Two commercial titles were 
selected for the project (Kinect Sports and 

Kinect Adventures) because of the wide range 
of activities they could support. They contained 
sports games (table tennis, track and field, 
beach volleyball, bowling and boxing) as well 
as other games that required the player to 
perform different body movements such as 
jumping, kicking, dancing and stomping. 
Twenty-four students, of both genders, took 
part of the experiment. The meetings lasted 
one hour, allowing a maximum participation of 
four students per group, according to age 
group: 8-9, 10-11, 12-14 years old. The 
participants of the project were selected by a 
committee composed by the PE pedagogical 
coordinator, two members of the university 
research team involved in the project and four 
of PE teachers. The main facet used to select 
students has been their unwillingness to 
participate in the classes, a problem with a 
multidimensional nature that may involve 
factors such as sedentary lifestyle, obesity, 
motor difficulties, introversion, or simply a 
discontentment with the activities proposed in 
the regular classes. During a period of three 
months, two researchers were involved in the 
collection of data. Regular PE classes 
happened twice a week, so the students who 
participated in the project missed one of these 
classes in order to carry out a different practice 
with the exergames. Therefore, students had 
one regular class of Physical Education and the 
second class at the exergame lab every week. 
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Results: Relevant behaviors/actions observed 
during the meetings with the students have 
been reported here, categorized in two sub-
sections considering the engagement in the 
practice of physical activity and social 
interaction/collaboration. In an educational 
context, Chapman (2003) defines engagement 
as the intensity and emotional quality with 
which students get involved in learning 
activities. Students who are engaged in the 
activities put a lot of effort and concentration in 
the task, showing behavioral involvement. 
They demonstrate enthusiasm, optimism, 
curiosity and interest. During the project, the 
instructors tried to collect evidence of 
engagement in the exergaming sessions. 
-Student 1 said enthusiastically: "Strike, yes! 
One more! I am really good in this game". A 
little later he asked if he and his classmates 
could play again the game (bowling). 
-Student 2 expresses her joy: "wow, this soccer 
game is really cool because I can play it" 
(making an allusion to the lack of possibilities 
girls have to play this particular sport) 
-Student 3: "Today we have Kinect lab? Great, 
I love it when we play, I've been waiting for this 
all week! Can we play the sports game? 
Although participants in the experiment were 
usually dissatisfied with regular PE practices, 
they showed a lot of interest in playing the 
games proposed. It was clear from the very 
beginning of the project that the students were 
in total ease with the use of the games, which 
is aligned with the fact that these students were 
digital natives who began their first attempts at 
discovering the world interacting with 
technologies (Sun, 2013).  
Conclusions: The main contribution of this 
project has been to show how an exergames 
lab can be a support tool in PE, providing an 
alternative to students that are unmotivated in 
regular PE classes. We've shown that weekly 
exergames practices at the lab complemented 

the PE classes, engaging these students in 
physical activity and getting them to work with 
their social skills. 
Regarding the regular practice of physical 
activities, results have shown that exergaming 
provides situations in which students can 
increase the regularity of their practices, 
engaging them in class activities. Results also 
allowed us to conclude that collaboration 
happened at the exergames lab in many 
different ways, with students supporting each 
other throughout their practices and becoming 
more confident with their performance in the 
group. Having become involved in the project, 
moved by its novelty for body interaction and 
practice of physical activity, students also 
showed interest in learning more about 
different sports, healthy lifestyle and active 
living. For future work, we are now starting to 
investigate how exergames may help students 
monitor their own physical condition. 
 
References 
Baranowski, T. (2008). Playing for Real: Video 
games and Stories for Health-Related Behavior 
Change. American Journal of Preventive Medicine, 
34(1), 74-82.  
Chapman, E. (2003). Alternative approaches to 
assessing student engagement rates. Practical 
Assessment, Research & Evaluation Journal, 8(13). 
Fogel, V.A., Miltenberger, R.G., Graves, R. & 
Koehler, S. (2010). The effects of exergaming on 
physical activity among inactive children in a 
physical education classroom. Journal of Applied 
Behavior Analysis, 43(4), 591-600. 
Mims, C. (2010). Microsoft's "Exergames" Won't 
Make You Fit. MIT Technology Review, June 15. 
Retrieved from 
http://www.technologyreview.com/view/419382/mic
rosofts-exergames-wont-make-you-fit/ 
Sun, H. (2013). Impact of exergames on physical 
activity and motivation in elementary school 
students: A follow-up study. Journal of Sport and 
Health Science, 2(3), 138-145. 

 
Expectativas y factores motivacionales en los estudiantes del módulo de fortalecimiento de 
competencias transversales para el aprendizaje a distancia, en la Universidad de Los Lagos 

Claudia Inelda Saldía Álvarez 

Universidad de Los Lagos, Chile 
 

Keywords: Educación a distancia, Factores motivacionales, Expectativas 
 
Existe la necesidad de generar instancias 
educativas más flexibles para acoger las 
necesidades de los estudiantes universitarios 
que, por distintos motivos no han terminado el 
curso de “Fortalecimiento de competencias 

transversales para el aprendizaje”, a cargo del 
Programa de Competencias Transversales 
para el Aprendizaje (CTRAP), de la 
Universidad de Los Lagos. Estos estudiantes 
presentan una serie de dificultades al intentar 
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cursar el módulo, principalmente, para 
compatibilizar sus horarios y enfrentarse a un 
grupo o carrera distinto, además de la 
sobredemanda que se produce para los 
docentes del equipo, quienes por la 
metodología y disposiciones físicas de los 
laboratorios de informática, solo pueden 
acoger a 25 estudiantes por grupo. A raíz de la 
detección de este problema se genera la idea 
de diseñar e implementar una versión a 
distancia de dicho curso, sin embargo, debido 
a la alta tasa de deserción en educación a 
distancia se decidió desarrollar un piloto del 
curso mediante el cual se buscó estudiar dos 
elementos que inciden en la permanencia de 
los estudiantes en este tipo de modalidad: 
expectativas y motivación. El estudio busca 
responder a tres preguntas claves que 
permitirían identificar las consideraciones que 
se deben tener al realizar un curso a 
distancia:¿Cuáles son las expectativas de los 
estudiantes del módulo Ctrap a distancia?; 
¿Cuáles son los factores motivacionales que 
trabajan a favor y en contra de la permanencia 
de los estudiantes a la hora de enfrentarse a 
un curso a distancia?; y ¿En qué medida el 
tutor y el tipo de actividades inciden en la 
motivación y permanencia de los estudiantes 
en los módulos a distancia? 
Para poder realizar el estudio se generó una 
adaptación y prueba piloto del módulo de 
Fortalecimiento de Competencias 
Transversales para el Aprendizaje, que se 
imparte de manera presencial en la 
Universidad de Los Lagos, para ser ejecutado 
en versión a distancia. La investigación 
contempla una metodología mixta (cualitativa y 
cuantitativa), abordándose desde el método de 
Estudio de Casos. En esta última categoría la 
investigación se acoge a un enfoque de 
Estudio instrumental de casos (Sandín, 2003), 
ya que si bien el interés principal está en 
estudiar las expectativas y factores 
motivacionales de los estudiantes del módulo 
CTRAP e-learning, también busca indagar en 
la modalidad a distancia y establecer las 
consideraciones necesarias para abordar un 
módulo de este tipo de forma exitosa. 
El estudio realizado contempló cinco fases: la 
primera, “Preparación” (Elaborar el marco 
metodológico y marco teórico); segunda, 
“Elaboración de instrumentos y curso a 
distancia”; tercera, “implementación y 
recolección de datos”; cuarta, “análisis de 
datos”; y, finalmente, “teorización de los datos”. 
En cuanto a los instrumentos de recolección de 

información se utilizaron los siguientes 
instrumentos: Encuesta respecto al cursos a 
Distancia (identificar expectativas de los 
estudiantes), “Encuesta de usos del espacio 
virtual” de Daniela Melaré (definir perfil de 
estudiante), “Cuestionario sobre motivación en 
educación a distancia” (con carácter 
declarativo) y entrevista semi-estructurada. 
Además, se realizó un análisis documental 
respecto a la educación a distancia, motivación 
y expectativas, con la finalidad de contrastar 
los resultados obtenidos en el grupo de 
estudio. Entre los resultados del estudio se 
puede dar cuenta que: 
- Respecto a los resultados de la Encuesta de 
usos de espacio virtual se concluye que, en el 
grupo de estudio, no se presenta una influencia 
significativa entre el estilo de uso del espacio 
virtual y el desempeño dentro del módulo de 
los estudiantes, así mismo, el género no fue 
determinante en este aspecto. 
- En cuanto a los resultados obtenidos, en la 
“Encuesta respecto a cursos a Distancia”, en la 
cual se identificaron las expectativas 
declaradas por el grupo de estudio, se puede 
apreciar que: la “presencialidad” esporádica 
parece ser importante para ellos; el material de 
apoyo solo adquiere relevancia cuando es de 
utilidad en el estudio; se espera que el tutor sea 
un profesional distinto al profesor; pero la 
mayoría de los estudiantes, en la pregunta 
“¿Tutor o no? indican que prefieren un 
escenario de autoformación, 
- Respecto al “Cuestionario sobre motivación 
en educación a distancia” los estudiantes 
realizan un autoreporte, en el cual se aprecia 
una tendencia hacia la dimensión 
“Persistencia”, en el aspecto motivacional. Así, 
por ejemplo, hay tendencia a declarar “Cuando 
tengo un problema para realizar un trabajo lo 
resuelvo y continúo hasta terminarlo”. Por otra 
parte en la dimensión “Compromiso” se 
destacan afirmaciones como “mantengo la 
concentración en las actividades realizadas”. 
La dimensión “Participación” marca menor 
tendencia destacándose, en ella, afirmaciones 
como “Realizo las actividades leyendo, con 
detención, las instrucciones de las actividades 
presentes en plataforma”. 
- En las entrevistas realizadas, nos 
encontramos con una tendencia positiva hacia 
el “interés por las actividades”, además, a 
diferencia de lo reflejado en la encuesta inicial 
respecto a los cursos a distancia, entre los 
entrevistados se aprecia una valoración 
positiva al rol del tutor siendo considerado 
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como un elemento esencial para mantener el 
interés de los estudiantes. 
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Introdução: O tema formação de professores e 
uso de tecnologias tem sido amplamente 
discutido nos últimos anos. As razões para que 
escola em seu processo de educar utilize as 
tecnologias são inúmeros, que vão desde 
tornar a escola mais próxima da realidade dos 
alunos à uma nova forma de ensinar uma 
geração de crianças e jovens que vivem em 
uma sociedade mediada pelas tecnologias. De 
acordo com Castels (1999) estamos vivendo 
em uma sociedade com uma nova 
comunicação, com novos códigos. Desta 
forma, estes novos códigos necessitam ser 
compreendidos e interpretados pelos 
indivíduos. Em quase todos os aspectos da 
vida humana os meios de comunicação, 
provocaram e ainda provocarão rupturas com 
a cultura, e consequentemente com a 
educação (Oliveira, 2010). Domingo 
Coscollola e Marques Graesl (2013) pontam a 
importância de um novo perfil de professor 
para que se efetive uma integração da escola 
com as TIC. Partindo desta realidade, o MEC 
(Ministério da Educação) criou o programa 
LIFE (Laboratório Interdisciplinar de Formação 
de Educadores) por meio de um edital público 
do Ministério da educação do governo 
brasileiro, financiando a aquisição de 
equipamentos tecnológicos para criação de um 
laboratório específico para formação de 
professores de forma interdisciplinar. O 
OBEDUC (observatório Educacional) é 
também um programa financiado também pela 
CAPES que no caso específico da 
Universidade em questão tem o objetivo por 
meio de uma ação de intervenção na escola 
pública com enfoque na avaliação contribuir 
para a melhoria do nível de IDEB (Índice de 
Desenvolvimento Educacional). 
Objetivo/ Hipótese: O presente estudo buscou 
analisar o programa de formação em serviço 
para professores da escola básica 

desenvolvido no âmbito dos programas LIFE e 
OBEDUC na Universidade Estadual de 
Londrina – Paraná – Brasil. Parte-se da 
hipótese que o trabalho de formação de 
professor não se reduz a cursos fragmentados 
e estanques, mas com acompanhamento e 
apoio constante. 
Design/Método: Participaram deste estudo, 9 
professores de 9 escolas de Educação Básica 
que possuem IDEB abaixo de 3. Os 
professores envolvidos participaram do 
programa durante 4 horas semanais durante 8 
meses no ano de 2014. As ações dos 
programas foram desenvolvidos por meio de 
cursos, palestras, oficinas e reuniões de 
estudo. O trabalho fora desenvolvido com 
diferentes aplicativos e ferramentas 
computacionais como: produção de vídeo, 
prezi, power point, oficinas de rádio, facebook 
e seus usos na escola, blog, glogster, 
ferramentas de compartilhamento. 
Resultados: Ao final primeiro semestre de 
2014 realizamos uma avaliação parcial do 
programa por meio de Grupo focal. Ao final de 
2014 por meio também de um questionário 
com questões abertas e fechadas 
disponibilizadas por meio do google docs. O 
questionário fora composto por 16 questões, 
sendo que a primeira parte tratava do perfil, a 
segunda parte do seu uso individual e a 
terceira parte acerca do uso pedagógico das 
TIC. Os dados coletados puderam oferecer 
pautas de análise de suma importância para 
refletir acerca da formação dos professores pra 
o uso das tecnologias.  
O primeiro dado relevante nas falas dos 
professores no grupo focal, refere-se ainda a 
dificuldade de organizar os espaços, tempos e 
recursos tecnológicos da escola. De maneira 
geral, os professores relataram que os 
laboratórios de informática, bem como o 
acesso à rede ainda são espaços que 
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necessitam ser repensados na escola, pois 
passam por um controle excessivo da gestão. 
Outro aspecto levantado, foi em relação à 
quantidade qualidade dos equipamentos, 
dificultando ações didáticas junto aos alunos. 
Por outro lado, os relatos também são 
perpassados por uma espécie de “lamento e 
socorro” e por vezes uma espécie de 
justificativa pelo “não uso” dos vários 
equipamentos existentes na escola.  
Um terceiro aspecto foi em relação à fluência 
tecnológico do professor. Foi perceptível que 
os participantes passaram a dominar muitas 
das ferramentas trabalhadas nas oficinas. 
Entretanto, levar esta fluência para sua prática 
de sala de aula ainda representa um grande 
desafio. Utilizar das diversas ferramentas e 
aplicativos na vida pessoal e individual é 
diferente do uso pedagógico. Analisando os 
dados do formulário google docs, percebeu-se 
que todos os professores (100%) tinham 
acesso e costumavam manusear algumas 
ferramentas e aplicativos, todos possuíam 
email, facebook e costumavam usar a rede 
para pesquisar acerca de conteúdos e 
preparação de aula. Apesar da evolução da 
web 1.0 para 2.0 o simples uso das interfaces 
não garantem avanços nas práticas 
educacionais (Okada, 2014). 
Conclusões: Apesar da limitação do presente 
estudo, em relação ao pequeno grupo de 
professores, os dados coletados mostram que 
a problemática centra-se no campo da 

organização didática. Todo trabalho 
desenvolvido ao longo da formação buscou dar 
autônoma ao docente para que este 
planejasse as ações de acordo com seu 
contexto e realidade dos alunos. Entretanto, 
percebe-se que a padronização das aulas, dos 
tempos e espaços ainda são muito fortes no 
imaginário do professor, o que dificulta o 
trabalho diferenciado e inovador na escola. 
Levy (2009) defende que a educação precisa ir 
para além das instituições tradicionais 
passando a ser organizada pela troca de 
saberes em diversas organizações sociais.  
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Introducción: El proyecto busca articular la 
generación de un Observatorio de prácticas 
pedagógicas con uso de TIC en contexto de 
escuelas rurales. A través de una red 
colaborativa internacional y transdisciplinaria, 
se buscará realizar un mapeo de la situación 
actual de las escuelas rurales en relación a la 
temática señalada y generar diálogos, análisis 
e intercambio con actores relevantes tales 
como comunidad educativa, autoridades de 
área de educación y opinión publica además 
de evaluar las políticas educativas 
relacionadas con la propuesta.  
Propósito: Los ejes principales del proyecto 
son la observación, comparación y análisis en 
su dimensión cultural y su dimensión 

pedagógica de la apropiación de las TIC en los 
establecimientos educacionales en contexto 
de ruralidad de cada país miembro la red de 
colaboración. La escuela rural se caracteriza 
por su bajo número de alumnos, organización 
específica y su situación de aislamiento (Alpe 
y Fauguet, 2008). Situación peor cuando al 
aislamiento geográfico se agrega el 
aislamiento comunicacional. El motivo del 
cierre de escuelas rurales en Chile es, además 
del costo de funcionamiento, la calidad de la 
educación y los bajos resultados en la prueba 
SIMCE (Núñez, Solís, y Soto, 2013). Eso tiene 
que ser confrontado a las consecuencias de 
este cierre de escuela sobre el índice de 
cohesividad de la comunidad rural. La 
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cohesividad es la propensión individual a la 
cohesión social. Incluye la confianza que el 
individuo dice tener en el otro, sentirse parte de 
una mayoría, trabajar por cuestiones 
comunitarias,…(Shwartzman, y Cox, 2009). 
Diseño: Objetivo general: Generar una red 
colaborativa internacional para sentar las 
bases de un observatorio de prácticas 
pedagógicas con uso de TIC en contextos 
educativos rurales. Objetivos específicos: 
-Implementa una red colaborativa internacional 
orientada al análisis de políticas públicas 
educativas y prácticas pedagógicas rurales 
con uso de TIC en los países miembros de la 
red.  
-Consensuar una metodología de análisis para 
la observación de prácticas pedagógicas con 
uso de TIC en escuelas rurales.  
-Articular un estudio de análisis comparado 
entre los países de la red en torno a las 
prácticas pedagógicas con uso de TIC en 
escuelas rurales y las políticas educativas 
públicas que las amparan.  
-Promover la difusión de los resultados de las 
prácticas pedagógicas con uso de TIC en 
escuelas rurales de cada país. 
Metodología: La profundidad metodológica del 
proyecto es de carácter EXPLORATORIA 
principalmente porque existe un vacío de 
información sobre el uso de TIC en el aula en 
contexto de ruralidad, por lo tanto el objeto 
esencial es familiarizarse con un tema hasta 
ahora poco estudiado y que no se ha abordado 
antes en su conjunto. En este sentido se 
entienden como estudios exploratorios 
generalmente aquellos que nos permitan 
determinar tendencias, identificar áreas, 
ambientes, contextos y situaciones de estudio, 
o establecen el “tono” de investigaciones 
posteriores. El tipo de investigación es de 
carácter MIXTO, ya que analizaremos datos 
cuantitativos y generaremos datos cualitativos 
para el análisis de la situación. La finalidad de 
esta investigación es BÁSICA o también 
denominada pura ya que el deseo radica en 
producir información para contrastarla, 
complementarla e incluso modificarla de 
acuerdo a los datos surgidos de las acciones e 
incrementar así los conocimientos científicos o 
filosóficos, referidos a la implementación de 
TIC en contexto de escuelas rurales. El 
alcance temporal, por su parte es 
TRANSVERSAL, los datos serán producidos 
en un solo momento en un tiempo único que se 
definirá con la red de trabajo. La Conveniencia 
de la investigación es hablar de un área de 

estudio de amplio desarrollo y poder conocer 
qué se está haciendo en relación a las 
prácticas pedagógicas en ambientes de TIC y 
de qué forma, considerando la situación 
particular de encontrarse en contexto de 
ruralidad y en zonas y países diferentes. La 
Relevancia social, es aportar al desarrollo 
educativo en ambientes rurales al determinar 
criterios que ayuden a sistematizar prácticas 
pedagógicas.  
El valor teórico, reunir información 
interdisciplinaria sobre usos de la TIC desde 
una perspectiva social – educativa y una 
mirada crítica. Sugerir futuras investigaciones. 
Utilidad metodológica, a raíz de los criterios 
mencionados la creación de un observatorio 
ayudaría a compartir, intercambiar, analizar y 
desarrollar nuevas aproximaciones al tema 
propuesto. El alcance tiene que ver con la 
brecha digital que se genera en los 
establecimientos rurales y en particular en las 
escuelas multigrados. También se espera 
observar el uso de TIC en las prácticas 
pedagógicas en contextos de ruralidad, así 
como también, la dimensión cultural de la 
apropiación de las tecnologías digitales.  
Resultados: 
-Al ser una red entre universidades, se busca 
potenciar la producción de conocimiento 
teórico-práctico que pueda ser accesible a 
otros actores de la comunidad educativa y al 
publico general.  
-Conformación de una red colaborativa 
internacional que sentará las bases para un 
observatorio de prácticas pedagógicas con uso 
de TIC en contextos educativos rurales. 
-Metodología consensuada de análisis para la 
observación de prácticas pedagógicas con uso 
de TIC en escuelas rurales. 
-La creación perene, a medio plazo, del 
observatorio de prácticas pedagógicas con uso 
de TIC en contextos educativos rurales, 
observatorio ampliado a más países y 
instituciones. 
Conclusión: El propósito central de formar una 
red de trabajo es poder articular entre los 
grupos conexiones que sirvan para conducir 
trabajo colaborativo que puede ser vista como 
una metodología para mantener, ampliar, o 
crear alternativas de otros aspectos 
relacionados con la temática. Este proyecto 
internacional es un proyecto de cuatro 
universidades de las cuales, tres son 
miembros del Consorcio EUROMIME, y por lo 
tanto eso demuestra que la red EUROMIME es 
una realidad que tiene su propia vida que no se 
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termina con la última promoción del Master 
EUROMIME del programa Erasmus Mundus. 
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The Internet improved the quality of life for 
people all over the world. From the time of its 
creation, it has given us an extraordinary 
platform for innovation, creativity, and 
economic opportunity. As a communication 
tool, the Internet has proved to be the motor to 
join people and knowledge. However, this 
reality is far from being accessible for all, either 
by economic reasons, due to lack of access, or 
because the person has different capabilities. 
For the World Wide Web Consortium (W3C), 
(2014, November 12), Web accessibility means 
that people with disabilities can use the Web. 
More specifically, Web accessibility means that 
people with disabilities can perceive, 
understand, navigate, and interact with the 
Web, and that they can contribute to the Web 
(W3C – WAI – Introduction to Web 
Accessibility). This definition suggests that 
accessibility is a sub-set of usability which will 
be tackled later in this paper. Portugal was the 
first Member State of the European Union to 
adopt the W3Cs Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG 1.0) in 1999. Since 2011 
the Portuguese Government established the 
adoption of accessibility standards in web 
pages on the public administration (Digital 
Agenda for Europe, European Commission, 
2014, July 10). In Portugal, the website of the 
Foundation for Science, Research and 
Technology (FCT – Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia, 2014, July 10) promotes the Web 
Accessibility, presents the regulations and 
made available a free application to test 
webpages. The web accessibility is compulsory 
(combination of the Law for the adoption of 
open standards in State information systems 
(Law No. 36/2011) and the National Regulation 
of Digital Interoperability). According the 
disposal on that rules combination, all websites 
that exclusively disclose information are 
obliged to provide the level "A" WCAG 2.0. The 

National Regulation of Digital Interoperability 
(RNID) recommended even for this type of 
websites the level "AA"; also, all Internet sites 
that provide online services are required to 
meet the level "AA" of WCAG2.0. Similarly, the 
RNID advises the level "AAA" for this type of 
websites. These requirements were settled 
since February 2013. To determine if a 
webpage or website meets web accessibility 
standards and guidelines there are evaluation 
tools which requires a combination of 
automatic and manual testing. In this study we 
used the norms of WCAG 2.0. 
Objectives: This paper presents the results of 
the analysis made to a selected sample of 
Portuguese companies’ websites considering 
the norms of web accessibility. The sample 
represented five hundred companies’ 
websites. We were interested to know how the 
website was easy to perceive, understand, 
navigate, and interact with the information. 
Design and Methods: The accessibility 
principles recommended by WCAG 2.0 are: 
content must be perceivable; interface 
components in the content must be operable; 
content and control must be understandable 
and content should be robust enough to work 
with current and future user agents. People 
with disabilities sometimes use web browsers, 
media players, or other software, called 
assistive technologies (screen readers, 
alternative keyboards, switches, scanning 
software, etc.), to interact with the Web. By 
analogy, Nielsen (2000) proposed several 
heuristics: visibility of system status; match 
between system and the real world; user 
control and freedom; consistency and 
standards; error prevention; recognition rather 
than recall; flexibility and efficiency of use; 
aesthetics and minimalist design; help users 
recognize, diagnose, and recover from errors; 
help and documentation. There are a range of 
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methods for evaluating accessibility and 
usability among them: the 508 Sections, the 
WCAG 1.0 and the WCAG 2.0. Section 508 
requires that electronic and information 
technology that is developed by or purchased 
by the Federal Agencies be accessible by 
people with disabilities. In this study, we used 
the WCAG 2.0, recommended by the 
Foundation for Science and Technology, which 
is the recent norm for web accessibility 
implementation. The evaluation method 
consists on the application of automatic tools 
for web accessibility validation and on the 
manual observation of the webpage in 
analysis. In this study we decided to follow the 
first one for reasons of uniform evaluation and 
promptness. The chosen tool was the 
AccessMonitor application that was used to 
test the companies’ webpages (2014, June 12). 
The presented study was made from July to 
October 2014, based on the considered big 
companies in 2012. At that time it was found 
that some companies did not provide their 
Webpage, in other companies such webpage 
was no longer active, and there were still cases 
where we did not find any online information 
about the company. From those which had 
Webpages, we realized the web accessibility 
test according the WCGAG 2.0 rules. We 
tested the ranking, the range, the priority level, 
the errors, the alerts and the number of tests. 
The results were added. 
Results: The analysis conducted in this project 
reveals that, in 2012, among the five hundred 
Portuguese companies chosen no one meets 
the minimum accessibility requirements (A 
level) of the Accessibility Guidelines 

recommended by the International Consortium 
W3C. Version 2.0 of Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG). This statement is based 
on the obtained results of 7554 tests. From 
these, 216 were OK, and 3979 were errors, the 
other 3359 were alerts. 
Conclusions: The internet is commonly 
accepted as a tool that allows a wide sharing of 
information and its users has increased 
considerably. However, we can state that 
despite the accessibility be a theme widely 
debated within the European Union and in 
particular within the Portuguese government, 
and yet despite the creation of several 
standards of web accessibility promotion, 
Portuguese companies are not concerned 
about the people with special needs. We have 
also found that in terms of usability, the 
available websites do not meet the rules of 
efficiency, effectiveness and satisfaction for 
any type of user. 
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Introdução: Dada a variedade de materiais 
digitais é frequente encontrarmos diferentes 

formatos de conteúdos n 
o mesmo documento ou página web, ou seja, 
imagens ou outros elementos gráficos 
estáticos, texto, áudio e vídeo. Mas para que 
estes documentos ou páginas web sejam 
acessíveis a pessoas com incapacidade visual, 
é fundamental que todos os elementos visuais 
sejam descritos. Apesar de existirem algumas 
recomendações e instruções de como 
descrever uma imagem para que esta fique 

acessível em contexto web (W3C, 2012a, 
2014b; Webaim, 2013; Unidade Acesso, 
2014), as mesmas não garantem que a 
imagem fique acessível uma vez que cada 
leitor de ecrã apresenta comportamentos 
específicos, sendo sensíveis ou não ao 
formato de imagem (PNG, JPG, GIF, etc.) e ao 
tipo de afixação do texto associado à imagem. 
Além disso, acresce outro problema 
relacionado com a terminologia utilizada pelas 
recomendações do W3C, uma vez que nem 
todos os conteúdos disponibilizados na web 
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estão em formato HTML, logo, os atributos 
Title (título), Alt (texto alternativo ou legenda 
com o máximo de 150 carateres) e Longdesc 
(descrição longa) que se aplicam ao HTML 
poderão não ter a mesma nomenclatura e 
equivalência em programas que permitem criar 
conteúdos noutros formatos digitais, como por 
exemplo o Microsoft Word. Neste processador 
de texto é possível associar à imagem uma 
legenda - afixada antes ou depois, adicionar 
nas propriedades da imagem um título e uma 
descrição sem apresentar limite de carateres. 
Também as diferentes versões do MS Word 
(2010, 2013) apresentam comportamentos 
diferentes no transporte, para PDF, da 
descrição de imagens e tabelas. Agravando 
esta problemática da acessibilidade das 
imagens, devem ser ainda considerados os 
diferentes comportamentos dos leitores de 
ecrã relativamente ao modo de navegação nos 
diversos conteúdos digitais, tal como atestam 
Kraus (2014) e Thompson (2014). A maioria 
dos leitores de ecrã permite dois tipos de 
navegação: sequencial e contínua. No entanto, 
no MS Word, alguns leitores de ecrã oferecem 
mais duas possibilidades que se assemelham 
à navegação na Internet ou num documento 
PDF: por teclas de navegação rápida e por 
teclas de atalho. No caso de alguns elementos 
gráficos como imagens, os leitores de ecrã 
interpretam-nos como um todo. Isto é, 
utilizando qualquer um dos tipos de navegação 
referidos é reproduzida a informação 
associada à imagem, como tipo de elemento, 
título e descrição como se fosse um único 
carater, palavra ou parágrafo. Se, 
teoricamente, este comportamento parece 
linear, na prática há diferenças mesmo entre 
versões do mesmo leitor de ecrã influenciado 
por formatos de imagem ou simplesmente pelo 
preenchimento de campos do texto alternativo. 
Face a esta problemática, procedeu-se à 
verificação dos comportamentos dos leitores 
de ecrã Jaws e NVDA, em ambiente do 
MSWord 2010, perante diferentes formatos de 
imagem. 
Objetivos: 1) Identificar os problemas na leitura 
da imagem com diferentes leitores de ecrã. 2) 
Perceber quais os campos, de informação 
textual associada à imagem, que devem ser 
preenchidos para não haver duplicação de 
informação e esta ser lida de forma coerente 
com a leitura do documento pelos leitores de 
ecrã. 
Design/ método: Recorrendo ao MSWord 2010 
criou-se um documento onde foram inseridas 

imagens nos diferentes formatos. Em cada 
imagem foi associada uma legenda automática 
e, nas propriedades do documento, em texto 
alternativo, colocou-se um título e uma 
descrição. Utilizou-se os leitores de ecrã Jaws 
e NVDA para comparar os comportamentos e 
navegou-se no documento com os diferentes 
modos de navegação. 
Resultados: Para a mesma imagem com 
ambos ou apenas um dos campos de afixação 
de texto (título ou descrição) preenchidos, a 
informação não é transmitida da mesma forma 
nos diferentes modos de navegação. Por 
exemplo, o Jaws 15 lê o conteúdo do título e 
da descrição devidamente contextualizados 
utilizando a leitura sequencial, na leitura por 
teclas de navegação rápida lê apenas o 
conteúdo da descrição. Numa imagem só com 
o campo título preenchido o NVDA, na maioria 
dos casos, não lê o campo título a menos que 
só esteja este campo preenchido. Detetou-se 
ainda uma diferença de comportamento 
perante os diferentes formatos de imagem e 
também na conversão para pdf e html mas tais 
situações requerem um estudo mais 
aprofundado. 
Conclusões: Pelos resultados obtidos 
podemos concluir que cada modo de 
navegação apresenta informação diferente 
relativa à imagem. Verificou-se que tal 
comportamento pode estar relacionado com o 
preenchimento de ambos os campos de 
afixação de texto (titulo e descrição ou apenas 
o preenchimento do campo titulo. Seria 
importante que os desenvolvedores destes 
softwares reavaliassem por um lado as 
funcionalidades dos campos de afixação do 
texto à imagem e por outro lado as 
funcionalidades de leitura e navegação dos 
leitores de ecrã. Enquanto tal não se verificar é 
aconselhável que os produtores de conteúdos 
apenas preencham o campo descrição 
deixando o campo titulo em branco. 
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Contexto: -La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). A partir del 2013, la UNAM 
comienza a incursionar en los MOOC al unirse 
a la plataforma Coursera. Es así como se 
convierte en la primera institución de 
educación superior pública en México, en 
sumarse a esta plataforma y ofrecer cursos 
completamente en español. Los MOOC 
dictados por esta institución son: Pensamiento 
científico, tecnologías de información y 
comunicación en la educación, ser más 
creativos, finanzas personales. Actualmente el 
SUAyED (Sistema de Universidad Abierta y a 
Distancia) está planificando la creación de tres 
cursos complementarios que serán puestos en 
línea en los próximos meses por la misma 
plataforma, así mismo incursionará en la 
impartición de cursos a través de MiriadaX. 
-La Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). UNED COMA, siguiendo el 
"Manual del facilitador de cursos MOOC's" 
(2013), forma parte de la iniciativa de UNED 
Abierta para acercar y trasladar el 
conocimiento que la universidad posee a la 
sociedad. Con este fin se creó la plataforma de 
UNED COMA donde docentes de la UNED 
imparten diferentes MOOC. Los cursos fueron 
diseñados para impartirse y evaluar de manera 
automática y bajo demanda que se adaptaran 
a las necesidades de cientos de miles de 
perfiles distintos. Actualmente la UNED trabaja 
también en el proyecto europeo ECO 
(Elearning, Communication and OpenData) 
que tendrá una duración de tres años y cuyo 
objetivo es ampliar a una escala paneuropea 
las experiencias MOOC más exitosos en 
Europa, pilotando y mostrando estas mejores 
prácticas através de su implementación en 

centros regionales de excelencia por toda 
Europa. 
Justificación del Estudio: 
-La investigación sobre los nuevos roles, 
competencias y tareas de los profesores no ha 
sido suficientemente abordada hasta la fecha. 
(Castrillo de Larreta-Azelain, 2014). 
-Existe una limitada implementación de los 
principios del diseño instruccional de los 
MOOC (Margaryan, Bianco, & Littlejohn, 
2014). 
-Entre los profesores que deciden crear e 
implementar un MOOC, existen aquellos que 
no tienen suficientes habilidades y experiencia 
en la realización de un curso línea. 
-Dentro del equipo que crea un MOOC, 
muchas veces existe una falta de profesionales 
entrenados en diseño instruccional (Jasnani, 
2013). 
-La gran mayoría MOOC recogen experiencia 
de la instrucción programada, promoviendo 
poca interacción entre los participantes. Otros, 
por el contrario son muy abiertos y sin una 
estructura definida. (Kalz & Specht, 2013). 
Preguntas de Investigación: 
-¿Qué estrategias instruccionales utilizadas 
por los profesores creadores, facilitadores y 
diseñadores de un MOOC influyen 
positivamente en la elaboración del curso? 
-¿Qué estrategias pedagógicas utilizadas por 
los facilitadores y curadores de un MOOC 
promueven la interacción en el curso? 
-¿En qué medida la experiencia previa del 
profesor en la concepción y diseño de un curso 
en línea facilita un mayor uso de los recursos y 
herramientas interactivas digitales? 
Objetivos: -General: Proveer a los profesores 
de una guía para poder tomar decisiones 
pedagógicas sobre el diseño instruccional y la 



9th International Conference on Digital Exclusion in the Information and Knowledge Society  45 

 

implementación de un MOOC. -Específicos: 1) 
Analizar las diferentes estrategias 
instruccionales y pedagógicas que son 
efectivas para el desarrollo y la 
implementación de un MOOC. 2) Conocer el 
nivel de experiencia previo de los profesores 
de la UNED y de la UNAM en la creación y 
diseño de cursos en línea. 3) Determinar en 
qué medida las experiencias previas de los 
profesores en la creación y diseño de un curso 
en línea influyen en el desarrollo e 
implementación del curso. 
Metodo: -Población: Total de profesores de la 
UNAM y de la UNED que han creado y 
diseñado un MOOC. -Muestra: Los profesores 
de la UNAM y de la UNED que han creado, 
diseñado e implementado un MOOC en 
Coursera, COMA, MiriadaX, ECO y cuyos 
cursos tengan temáticas y fechas de 
implementación similares. -Diseño de 
investigación: Correlacional. -Métodos de 
análisis de datos: Cuantitativos y cualitativos 
-Instrumentos: Cuestionario a los profesores, 
entrevista semi-dirigida, learning analitycs de 
las plataformas MOOC. 
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La Universidad de Los Lagos, Chile acoge 
estudiantes de bajo nivel socioeconómico, la 
mayoría de ellos son la primera generación de 
la familia en acceder a la educación terciaria. 
Los estudiantes empiezan sus estudios 
superior con un bajo manejo del idioma Inglés. 
Como bien se sabe, el inglés es el idioma 
dominante en la literatura científica. Por lo 
tanto la mayoría de los estudiantes de la 
Universidad no tienen acceso a una parte 
importante del conocimiento en el área de su 
futura actividad profesional. Lo anterior 
muestra la brecha que existe entre estudiantes 
con dominio de este idioma y aquellos que no 

cuando se trata de participar en proyectos, o 
redactar su tesis de titulación, ambos con 
fundamentación teórica, si el autor puede o no, 
leer literatura científica en inglés. Sabemos 
que no es factible, en un semestre académico 
llevar a los estudiantes de pregrado al nivel 
requerido por los establecimientos de 
educación superior de habla inglesa (nivel B2 
del Marco Europeo de Idiomas), pero sí es 
posible, con una metodología idónea de parte 
de los profesores, además de un fuerte 
compromiso académico de parte de los 
estudiantes, lograr el nivel suficiente, en 
comprensión lectora, para acceder a la 
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literatura científica anglófona en ciencias de la 
Educación. Por lo tanto, el proyecto propone 
generar un modelo de enseñanza de 
comprensión lectora en inglés. El modelo 
propuesto está basado en la Técnica de 
Instrucción de Pares del Profesor Eric Mazur.  
Esta técnica tiene tres componentes: 
1- Sistema llamado “Flipped classroom” 
2- La metodología Peer Instruction (P.I.) 
3- Un Sistema de Respuesta Inmediata, las 
Tecleras Digitales. 
Aprender a leer en inglés requiere de bastante 
más que aprender vocabulario y estructuras 
gramaticales. La lectura comprensiva 
demanda activar estrategias cognitivas y 
metacognitivas por parte del estudiante que le 
permitan aproximarse a un texto y apropiarse 
de su contenido sin tener que recurrir a un 
traductor electrónico, diccionario, o al profesor. 
Harria (1997), plantea en su libro ‘Teaching 
Learners how to Learn’, que al inicio de su 
trabajo con profesores, y comenzando a 
desplazarse desde el modelo centrado en el 
profesor al modelo centrado en el alumno, 
concluyó que no era suficiente organizar el 
aula con actividades y recursos, sino que 
resultaba imprescindible que se les enseñara a 
los estudiantes las habilidades y estrategias 
necesarias para enfrentar las lecturas solos. 
Por otro lado, muchos estudiantes ingresan a 
la educación superior sin la suficiente 
preparación para enfrentar las demandas de 
lectura que se les impone. El propósito de este 
estudio es entonces generar un modelo de 
enseñanza de estrategias de comprensión 
lectora que contemple metodologías de 
enseñanza constructivistas en su base y el 
apoyo de aparatos de respuesta instantánea 
comúnmente conocidos como tecleras. 
La hipótesis es: H1: “El modelo de enseñanza 
basado en la metodología de instrucción de 
pares con apoyo de tecleras digitales mejora la 
comprensión lectora en inglés de los 
estudiantes de tercer año de la carrera de 
Trabajo social de la Universidad de Los 
Lagos”.  
La literatura revisada postula que con la 
implementación de metodología de instrucción 
de pares apoyada con tecleras digitales se 
fomentan la asistencia a clases, participación y 
compromiso académico lo que conduce a un 
mejor rendimiento (Sevian y Robinson, 2011; 
Milner-Bolotin et al., 2010; Bojinova, 2011; 
Kenwright, 2009). La propuesta metodológica 
que se utilizó en la presente investigación es 
de tipo mixta (cualitativo y cuantitativo). Varios 

autores coinciden que el enfoque mixto 
corresponde a un proceso de recolección, 
análisis y vinculación de datos cuantitativos y 
cualitativos en un mismo estudio. Por medio 
del enfoque mixto se puede comprender a 
mayor amplitud el fenómeno que está 
ocurriendo, obteniendo datos más completos, 
integrales y holísticos. (Baptista, Fernández y 
Hernández, 2003). Cabe señalar se trata de un 
diseño cuasi-experimental, ya que se aplica 
con un grupo existente antes del proyecto, en 
situación real, y se manipula variables 
independientes en condición controlada hasta 
donde permita la situación (Martín y Recamán, 
2010). Se implementó un modelo de 
enseñanza de estrategias de comprensión 
lectora basado en metodología de instrucción 
de pares apoyado por tecleras digitales a los 
estudiantes.  
Se trabaja con todos los estudiantes de tercer 
año de la carrera de Trabajo social y la 
investigación se divide en los siguientes 
componentes: 
a) Componente cualitativo: 
Entrevistas semi-estructuras a los estudiantes, 
con la finalidad de dilucidar el grado de 
compromiso que se desarrolló durante las 18 
semanas de la implementación del modelo de 
enseñanza.  
b) Componente cuantitativo: 
Los procesos educativos se desarrollan en el 
tiempo, por lo tanto, utilizando esquema de 
línea de base, se puede hacer estudios casi 
experimentales (Paquay, Grahay y De Ketele, 
2006). 
Pre y Post Test: Se aplicó al inicio y al término 
del periodo de intervención, IELTS, sección de 
Lectura, prueba reconocida a nivel 
internacional que certifica las competencias de 
inglés y es utilizada por universidades 
extranjeras como un requisito para realizar 
estudios de postgrado.  
Encuestas: Se aplico 2 encuestas de 
estrategias de comprensión lectora en inglés al 
incio y al final del periodo de instrucción.  
Asistencia a las clases: Fue recopilado en la 
investigación la frecuencia de asistencia a las 
clases de inglés. De este modo se puede 
evidenciar el grado de compromiso de los 
estudiantes con el modelo de enseñanza. 
Resultados: aún no es posible mencionarlos ya 
que estamos en proceso de analisis. Pero ya 
se puede evidenciar significancia en cuanto a 
la participación y compromiso a lo largo del 
semestre, asi mismo en trabajo autónomo que 
realizón los estudiantes.  
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Mobile technologies potential in education- the 
case of the iPad: Different arguments justify 
mobile technologies entering today’s 
classrooms and integrating school dynamics. 
Not only are schools facing generations that 
want to use technology to learn, as argued by 
Prensky (2001) and Tapscott (2008), but also 
because they have proven to bring 
opportunities to classrooms, impossible 
otherwise. These technologies assumed their 
importance in education. The European 
Commission and UNESCO have agreed on 
their value to achieve greater equity in the 
classroom, as well as increasing economic 
development and competitiveness (Digital 
Agenda for Europe, 2013; UNESCO, 2013). 
Many advantages found in mobile technologies 
appear to be potentially transformative of 
TEFL. Ozuorcun (2012) and Kwon (2010) point 
out significant gains, like stimulating self-
regulated and collaborative learning, access to 
interactive resources, transferring learning to 
real-world situations. 
Studies have underlined the iPad's unique 
capabilities, signalling it surpasses traditional 
laptops (Hutchison, et al. 2012) for its ease of 
use and adaptation to students' needs, 
allowing differentiation (Ensor, 2012). 
Empowering students and a sense of 
belonging are key factors to lead to motivation 
(O'Malley, 2013). Despite the growing of 
interest, there are not that many studies 
specifically about the iPad in education. In 
Portugal, its potential has been studied for 
senior e-inclusion (Fonseca, 2011), as well as 
for special (Feijão, 2013) and primary 
education (Bidarra et al., 2012). Internationally, 
some reports (Clark, 2013; Karsenti, 2013) and 
case-studies can be found on the use of the 
iPad, varying in terms of subjects and students’ 
needs, ranging from the deployment with 
children aged 4-5 years (Beschorner & 

Hutchison, 2013) to support learning in higher 
education (Gawelek et al, 2011). 
Methodology: This study aimed at 
corroborating the benefits pointed out by 
literature, implementing a unit in two 
Portuguese schools in Lisbon. The project 
focused at: i) students’ motivation and 
involvement in learning, ii) development of 
spoken production in English, and iii) teachers’ 
ICT use to support their practices. 
The study's methodological approach falls 
within the pragmatic paradigm. It followed a 
mixed methodology, using a sequential 
explanatory strategy for collecting and 
analysing data (Creswell, 2007). The first steps 
analysed similar studies with systematic 
literature review procedures (Gough, Oliver & 
Thomas, 2012), where the following criteria 
were considered: a) Apple educational studies, 
b) other iPad integration impact studies, c) 
mobile technologies in TEFL studies. Matching 
these criteria, 25 papers were analysed. The 
results found here impacted the educational 
resources and curricular unit preparation. The 
strategies were implemented in two A2 EFL 
classes with two teachers in the 2012/13 
school year. 
The support of Apple Portugal allowed 
collaborative strategies, so students used 
several devices to explore an iBook developed 
by the first author. Afterwards, students were 
asked to develop and present a video with 
news from 2064, demonstrating oral 
communication competences. The first three 
types of data collected were meant to answer 
the research questions: i) students’ survey, 
assessing EFL learning motivation before and 
after the unit (Gardner, 2004); ii) students’ 
projects, to evaluate oral production, and iii) 
teachers' survey, contrasting their ICT use 
before and after the unit. After a preliminary 
analysis, an interview was also conducted to 
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reflect upon the intervention impact by 
teachers’ perspectives. 
Conclusion: Results indicated a favourable 
answer to the three research questions. 
Although the students' survey revealed no 
significant changes in motivation, teachers 
identified differences in their interview, 
specially in shyer and struggling students. As 
for the spoken production, students’ products 
were assessed, revealing a good language 
dominance. Teachers added they felt students 
spoke English more spontaneously. The 
teachers’ surveys revealed a tendency change 
in ICT use, focusing more on support to 
students' productions when mobile 
technologies aided teachers' practices. In the 
interview, teachers stressed their willingness to 
use iPads the next school year, not only to 
support their activities, but also letting students 
develop more spontaneous and creative 
productions, promoting a more enjoyable use 
of the foreign language. 
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Los jóvenes en su mayoría usan de manera 
habitual las redes sociales. Estas herramientas 
digitales propician usos diferentes y por tanto, 
producen consecuencias de distinto signo. 
Cabe identificar dos vertientes motivacionales 
en su uso: una social y otra psicológica. No se 
constatan diferencias significativas entre sexos 
en cuanto a frecuencia de uso, pero sí en otros 

aspectos como las motivaciones para su 
acceso. Los usos de las redes sociales tienen 
implicaciones para la formación e integración 
social de una ciudadanía activa y participativa, 
y contribuyen al enriquecimiento de 
dimensiones como el desarrollo del capital 
social y la educación. En esta aportación se 
propone la identificación de un conjunto de 
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factores que explican el uso de las redes 
sociales, a partir de un modelo teórico 
explicativo que se compone de cuatro 
dimensiones: intereses personales, 
necesidades, relaciones y competencias 
tecnológicas. A partir de esta propuesta cabe 

incorporar el concepto de exclusión e inclusión 
social digital, ya que los estudios detectan 
sectores de jóvenes que quedan excluidos de 
estas tecnologías. Se analizarán algunas de 
las causas que propician esta exclusión.
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En la Sociedad actual de la Información y del 
Conocimiento, existen cada vez más 
diferencias entre los países ricos y pobres, tal 
y como existen dentro de las propias naciones 
más diferencias entre personas ricas y pobres. 
La Organización Internacional del Trabajo 
define la exclusión social como “un estado de 
pobreza que impide a los individuos acceder a 
condiciones de vida que les permitan satisfacer 
sus necesidades esenciales (comida, 
educación, salud,…) y que participen en el 
desarrollo de la sociedad en la cual viven”. La 
exclusión social es “un fenómeno 
multidimensional” (Gacitúa & Sojo, 2000) y las 
desigualdades sociales se reflejan en sus 
diferentes dimensiones, incluso en la 
dimensión digital.  
Como lo menciona Warschauer (2003), la 
distribución no equitativa de riqueza en los 
países y entre países se relaciona con la 
difusión no equitativa de las TIC. Hablamos de 
“brecha digital”: este concepto era inicialmente 
definido como la diferencia de provisión de 
equipamiento en tecnologías. Hoy, el problema 
está considerado más allá del simple acceso 
físico a las tecnologías. Segundo Wolske & al. 
(2010), la brecha digital es la incapacidad de 
las poblaciones desfavorecidas a acceder y a 
utilizar las TIC, lo que promueve las 
desigualdades sociales, económicas y 
educativas. Así, para algunos estudiantes que 
tienen acceso a las tecnologías, la 
discriminación digital puede ser, más allá del 
acceso material a los equipamientos, una falta 
de comprensión de la realidad digital, una 
incapacidad a leer-la, entender-la, interpretar-
la y reconstruir-la (Demo, 2005). Así, hoy, el 
problema del “acceso a las TIC” debe ser 
considerado más en profundidad: el acceso 
físico a las TIC es sólo un primero paso hacia 
la inclusión digital. La inclusión digital no es 

sólo proporcionar acceso a las TIC, es también 
proporcionar las habilidades necesarias para 
utilizar las TIC, y los conocimientos sobre 
cuando y como usarlas, y la confianza de 
hacerlo (Bure, 2005).  
Es claro que la inclusión digital no es sinónimo 
de inclusión social (Bure, 2005; Travieso & 
Planella, 2008), pues no es suficiente educar a 
las personas para usar las tecnologías y así 
eliminar la exclusión social (Bure, 2005). Pero, 
en la SIC, las tecnologías pueden ser utilizadas 
para favorecer la inclusión social o luchar 
contra la exclusión social. Las “tecnologías 
sociales” son definidas como un “conjunto de 
técnicas y metodologías transformadoras 
desarrolladas en la interacción con la 
población y apropiadas por ella, que 
representan soluciones para la inclusión social 
y la mejora de las condiciones de vida” (Brito, 
2006). Las actividades y acciones de 
alfabetización digital (digital literacy) son una 
manera de promover la inclusión digital: 
permiten edu¬car en los usos socia¬les de las 
tecnologías. Algunos autores consideran que 
la alfabetización digital es una destreza 
esencial en la vida, e incluso una “destreza de 
supervivencia” en la sociedad actual (Travieso 
& Planella, 2008). Sólo educando, más allá de 
las competencias instrumentales vinculadas a 
las TIC, a un uso pertinente y adecuado de las 
TIC en la sociedad actual, podemos brindar 
nuevas oportunidades a quienes se 
encuentran en una situación de desventaja. 
Por este motivo, como lo explican Travieso & 
Planella (2008), es fundamental la educación 
tecnológica, o sea educar los individuos a usar 
las TIC de manera adecuada para volverlos 
sujetos críticos y activos en la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento, y no 
simplemente meros consumidores de 
tecnologías y contenidos digitales.  



50  9th International Conference on Digital Exclusion in the Information and Knowledge Society 

 

Pero, la cuestión es: ¿Cómo hacer de una 
tecnología una “tecnología social”, que permita 
la inclusión digital de los usuarios? O más 
específicamente, ¿qué características debería 
tener una asignatura de Educación 
Tecnológica para favorecer la inclusión digital?  
Vamos a intentar responder a esta 
problemática realizando una investigación 
científica en el contexto de un proyecto 
educativo concreto, el Plan 20/30. El Plan 
20/30 es un plan educativo de la provincia de 
San Luis, Argentina, creado por el ministerio de 
la Educación, Marcelo Sosa, el gobernador de 
la Provincia de San Luis, Claudio Poggi, y la 
Universidad de La Punta. Ofrece a 10.000 
jóvenes entre 20 y 30 años, en situación de 
deserción escolar, la posibilidad de terminar 
sus estudios secundarios gracias a una beca 
mensual de apoyo. Los participantes pueden 
así obtener un diploma de secundario 
especializado en Economía y Gestión de las 
Organizaciones.  
Son numerosas las instituciones que hoy 
desarrollan iniciativas con las poblaciones 
desfavorecidas usando tecnologías, más o 
menos avanzadas, para luchar contra las 
desigualdades sociales (Brito, 2006). San Luis 
es un estado pionero y referente en políticas 
públicas de “inclusión digital”, así lo expresa su 
Carta Magna: “Todos los habitantes de la 
provincia, gozan de los derechos de inclusión 
social y de inclusión digital como nuevos 
derechos humanos fundamentales.”  
Así pues, nos parece pertinente escoger como 
caso de estudio el Plan 20/30 de San Luis, ya 

que ha dado buenos resultados al nivel de 
éxito de la reinserción escolar.  
Para el presente trabajo, vamos a utilizar una 
metodología mixta. A partir de la literatura 
sobre inclusión digital, vamos a construir un 
guion de análisis de características deseables 
que debería tener una asignatura de 
Educación Tecnológica para favorecer la 
inclusión digital. Para este fin, vamos a definir 
categorías de lo que queremos observar y 
definir dentro de cada categoría las 
características que tiene que tener la 
asignatura. Para cada característica, 
definiremos dos o tres preguntas, y, 
respondiendo a estas preguntas, haremos una 
análisis de los documentos oficiales del Plan 
20/30 y del material de la asignatura Educación 
Tecnológica del Plan 20/30, para ver si 
favorece la inclusión digital de los participantes 
al programa.  
La segunda parte de nuestra investigación 
consistirá en realizar entrevistas 
semiestructuradas con los docentes y alumnos 
del Plan 20/30 para determinar que conceptos 
de “tecnología” y de “educación tecnológica” 
poseen. Se pretende analizar sus 
pensamientos sobre la importancia de la 
inclusión digital en la sociedad actual, y sus 
opiniones sobre el potencial de inclusión digital 
del Plan 20/30.  
Los resultados van a permitir validar el guion 
de análisis de una asignatura de Educación 
Tecnológica, y mejorarlo. También vamos a 
formular consejos para la mejora de la 
asignatura de la Educación Tecnológica en el 
Plan 20/30.
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Thème: La démarche d'investigation 
collaborative à l'aide des technologies de 
l’information. 
Problème: Les technologies de l’information et 
de la communication permettent désormais 
aux élèves d’accéder à de nouvelles 
ressources éducatives, et aux professeurs de 
disposer de nouveaux moyens susceptibles 
d’améliorer les apprentissages. Nous nous 
interrogeons: Comment enseigner la science à 
l’ère numérique ? 

Question: Comment les technologies de 
l’information peuvent-elles aider le professeur 
à enseigner la science (en mettant en œuvre 
une pédagogie d’investigation permettant de 
stimuler chez les élèves esprit scientifique, 
compréhension du monde et capacités 
d’expression) ? 
Hypothèse: Les technologies de l’information 
et de la communication peuvent contribuer de 
plusieurs façons à améliorer l'acquisition de 
connaissances et le développement des 
habiletés et des attitudes qui sont reliées à ces 



9th International Conference on Digital Exclusion in the Information and Knowledge Society  51 

 

connaissances. La nature et l'ampleur de ces 
apprentissages dépendent notamment de 
l'acquis préalable des élèves et des activités 
qu'ils accomplissent avec les nouvelles 
technologies. 
Eléments contextuels: L’enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation s’appuie sur 
la compréhension des modes d’apprentissage 
des élèves, sur la nature de l’investigation 
scientifique et sur l’identification des 
connaissances et compétences que les élèves 
devront maîtriser. Il présuppose également que 
les élèves comprennent réellement ce qu’ils 
apprennent et ne se limitent pas à apprendre 
des contenus et des informations (Saltiel et al. 
2009). Avec cette pédagogie, les enfants 
peuvent apprendre la science en faisant de la 
science (Aubé & David, 2003). En France, 
l’appel à l’utilisation de la démarche 
d’investigation est largement répercuté dans 
l’institution scolaire, par les corps d’inspection 
et l’Académie des sciences, dans les 
programmes disciplinaires et les documents 
d’accompagnement de l’enseignement intégré 
de science depuis 2002. La démarche 
d’investigation y est présentée, comme un 
modèle pédagogique à développer dans les 
classes, notamment au collège, où les 
programmes indiquent qu’il s’agit «d’une 
démarche impliquant l’élaboration de 
questions scientifiques ancrées dans le réel, la 
formulation d’hypothèses, le choix de 
méthodes, l’élaboration de dispositifs et de 
protocoles expérimentaux, le choix de données 
à recueillir, le traitement des données, la mise 
en forme et la communication des résultats » 
(Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale n°6, 
2008). En Europe, on remarque ainsi que 
l’introduction de cette pratique peut-être 
présentée comme une avancée permettant de 
résoudre la question jugée problématique 
d’une désaffection des jeunes, et en particulier 
des filles, pour les sciences (Rocard et al., 
2007). Il s’agit de «renverser la pédagogie 
utilisée pour enseigner les sciences à l’école, 
en la faisant passer de méthodes 
essentiellement déductives à des méthodes 
basées sur l’investigation qui permet 
d’augmenter l’intérêt des jeunes et surtout des 
filles pour les sciences». La main à la pâte 
existe depuis 1996, à l'initiative de Georges 
Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré. Son 
objectif est de rénover l’enseignement des 
sciences et de la technologie à l’école primaire 
en favorisant un enseignement fondé sur une 
démarche d'investigation scientifique. La 

constitution de réseaux européens grâce à des 
réponses à projets de la Commission 
européenne a permis d’installer ces enjeux au 
sein des priorités de la Commission et des 
pays membres de l’Union, comme en témoigne 
notamment le rapport Rocard. C’est ainsi que 
La main à la pâte coordonne successivement 
trois projets européens consacré à l’éducation 
à la science: Science Educ, Pollen et 
Fibonacci. Quinze ans après ses débuts, les 
relations internationales de La main à la pâte 
concernent plus de 50 pays et 3 réseaux 
régionaux (Union européenne, Asie du Sud-
est, Amérique latine). 
Cadre théorique (concepts, auteurs): Gil-Perez 
(1993) développe la nécessité d’associer 
l’apprentissage des sciences à la démarche 
scientifique entendue comme «démarche 
faisant appel à l’expérimentation aussi bien 
qu’à l’échange et la communication». Cet 
auteur évoque le besoin de rapprocher 
davantage l’enseignement/apprentissage des 
sciences des caractéristiques de la recherche 
faite par les scientifiques. En 1998, le travail de 
Krajcik et al. a pour but d’examiner également 
l’activité réelle d’élèves lors d’une démarche 
d’investigation et les problèmes qu’ils 
rencontrent. Ils soulignent que ces difficultés 
correspondent à celles qui sont rencontrées 
par les chercheurs, ce qui participe ainsi à 
donner un meilleur aperçu du travail réel des 
scientifiques. Pour eux, ce sont ces difficultés 
spécifiques qui méritent en particulier d’être 
travaillées et étayées par les enseignants avec 
le recours possible à des moyens 
technologiques adaptés. Ils relèvent 
également le rôle important des interactions 
entre les élèves, qu’ils suggèrent d’explorer 
davantage. Parmi les problématiques 
identifiées à la lecture de différents ouvrages, 
nous avons choisi cette dernière, à savoir: 
Nous nous intéressons aux interactions entre 
les élèves et aux outils qui facilitent la 
collaboration et le discours pendant la 
démarche d'investigation collaborative. 
L’enseignement des sciences fondé sur 
l’investigation s’inspire des théories de 
l'apprentissage constructivistes et 
socioconstructivistes (Eick & Reed, 2002) 
puisqu’il propose un travail collaboratif dans 
lequel les étudiants trouvent des ressources, 
utilisent des outils et des ressources fournies 
par les partenaires d'investigation. Ainsi les 
apprenants font des progrès en partageant leur 
travail, en parlant et en construisant sur le 
travail de chacun. L’enseignement des 
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sciences fondé sur l’investigation s’appuie 
aussi sur la conception sociocognitive qui ne 
fait pas de l’apprentissage une démarche 
individuelle et intérieure comme c’est le cas 
des psycho-cognitivistes. Elle y ajoute une 
dimension sociale qui rend l’apprentissage 
tributaire de facteurs extérieurs à la personne. 
Le processus est autant individuel que collectif. 
Selon Vygotsky c’est l’interaction sociale qui 
permet à l’individu de progresser, en 
particulier, pendant une situation pédagogique 
réelle. La démarche d'investigation entraîne le 
fait que les connaissances ne sont pas 
simplement assimilées mais sont construites 
grâce à la résolution des problèmes 
d'explication et de compréhension. Par la 

collaboration intensive et l'interaction des pairs, 
les ressources de la communauté d’étude 
peuvent être employées dans le but de faciliter 
l'avancement de l'investigation. Pour soutenir 
la participation à l’enquête de recherche de 
connaissances on a conçu des 
environnements d’études soutenus par des 
technologies d'enquête. Le terrain commun à 
ces environnements est représenté par des 
outils servant à la collaboration, à la production 
et la discussion des connaissances et à la 
résolution de problèmes ensemble (Lajoie, 
2001). 
Description du travail empirique: La méthode 
de recherche qualitative basée sur l'étude de 
cas. 
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Thème: La démarche d'investigation 
collaborative à l'aide des technologies de 
l’information. 
Problème: Les technologies de l’information et 
de la communication permettent désormais 
aux élèves d’accéder à de nouvelles 
ressources éducatives, et aux professeurs de 
disposer de nouveaux moyens susceptibles 
d’améliorer les apprentissages. Nous nous 
interrogeons: Comment enseigner la science à 
l’ère numérique ? 
Question: Comment les technologies de 
l’information peuvent-elles aider le professeur 
à enseigner la science (en mettant en œuvre 
une pédagogie d’investigation permettant de 
stimuler chez les élèves esprit scientifique, 
compréhension du monde et capacités 
d’expression) ? 
Hypothèse: Les technologies de l’information 
et de la communication peuvent contribuer de 
plusieurs façons à améliorer l'acquisition de 
connaissances et le développement des 
habiletés et des attitudes qui sont reliées à ces 
connaissances. La nature et l'ampleur de ces 
apprentissages dépendent notamment de 
l'acquis préalable des élèves et des activités 
qu'ils accomplissent avec les nouvelles 
technologies. 
Eléments contextuels: L’enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation s’appuie sur 
la compréhension des modes d’apprentissage 
des élèves, sur la nature de l’investigation 

scientifique et sur l’identification des 
connaissances et compétences que les élèves 
devront maîtriser. Il présuppose également que 
les élèves comprennent réellement ce qu’ils 
apprennent et ne se limitent pas à apprendre 
des contenus et des informations (Saltiel et al. 
2009). Avec cette pédagogie, les enfants 
peuvent apprendre la science en faisant de la 
science (Aubé & David, 2003). En France, 
l’appel à l’utilisation de la démarche 
d’investigation est largement répercuté dans 
l’institution scolaire, par les corps d’inspection 
et l’Académie des sciences, dans les 
programmes disciplinaires et les documents 
d’accompagnement de l’enseignement intégré 
de science depuis 2002. La démarche 
d’investigation y est présentée, comme un 
modèle pédagogique à développer dans les 
classes, notamment au collège, où les 
programmes indiquent qu’il s’agit «d’une 
démarche impliquant l’élaboration de 
questions scientifiques ancrées dans le réel, la 
formulation d’hypothèses, le choix de 
méthodes, l’élaboration de dispositifs et de 
protocoles expérimentaux, le choix de données 
à recueillir, le traitement des données, la mise 
en forme et la communication des résultats » 
(Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale n°6, 
2008). En Europe, on remarque ainsi que 
l’introduction de cette pratique peut-être 
présentée comme une avancée permettant de 
résoudre la question jugée problématique 
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d’une désaffection des jeunes, et en particulier 
des filles, pour les sciences (Rocard et al., 
2007). Il s’agit de «renverser la pédagogie 
utilisée pour enseigner les sciences à l’école, 
en la faisant passer de méthodes 
essentiellement déductives à des méthodes 
basées sur l’investigation qui permet 
d’augmenter l’intérêt des jeunes et surtout des 
filles pour les sciences». La main à la pâte 
existe depuis 1996, à l'initiative de Georges 
Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré. Son 
objectif est de rénover l’enseignement des 
sciences et de la technologie à l’école primaire 
en favorisant un enseignement fondé sur une 
démarche d'investigation scientifique. La 
constitution de réseaux européens grâce à des 
réponses à projets de la Commission 
européenne a permis d’installer ces enjeux au 
sein des priorités de la Commission et des 
pays membres de l’Union, comme en témoigne 
notamment le rapport Rocard. C’est ainsi que 
La main à la pâte coordonne successivement 
trois projets européens consacré à l’éducation 
à la science: Science Educ, Pollen et 
Fibonacci. Quinze ans après ses débuts, les 
relations internationales de La main à la pâte 
concernent plus de 50 pays et 3 réseaux 
régionaux (Union européenne, Asie du Sud-
est, Amérique latine). 
Cadre théorique (concepts, auteurs): Gil-Perez 
(1993) développe la nécessité d’associer 
l’apprentissage des sciences à la démarche 
scientifique entendue comme «démarche 
faisant appel à l’expérimentation aussi bien 
qu’à l’échange et la communication». Cet 
auteur évoque le besoin de rapprocher 
davantage l’enseignement/apprentissage des 
sciences des caractéristiques de la recherche 
faite par les scientifiques. En 1998, le travail de 
Krajcik et al. a pour but d’examiner également 
l’activité réelle d’élèves lors d’une démarche 
d’investigation et les problèmes qu’ils 
rencontrent. Ils soulignent que ces difficultés 
correspondent à celles qui sont rencontrées 
par les chercheurs, ce qui participe ainsi à 
donner un meilleur aperçu du travail réel des 
scientifiques. Pour eux, ce sont ces difficultés 
spécifiques qui méritent en particulier d’être 
travaillées et étayées par les enseignants avec 
le recours possible à des moyens 
technologiques adaptés. Ils relèvent 
également le rôle important des interactions 

entre les élèves, qu’ils suggèrent d’explorer 
davantage. Parmi les problématiques 
identifiées à la lecture de différents ouvrages, 
nous avons choisi cette dernière, à savoir: 
Nous nous intéressons aux interactions entre 
les élèves et aux outils qui facilitent la 
collaboration et le discours pendant la 
démarche d'investigation collaborative. 
L’enseignement des sciences fondé sur 
l’investigation s’inspire des théories de 
l'apprentissage constructivistes et 
socioconstructivistes (Eick & Reed, 2002) 
puisqu’il propose un travail collaboratif dans 
lequel les étudiants trouvent des ressources, 
utilisent des outils et des ressources fournies 
par les partenaires d'investigation. Ainsi les 
apprenants font des progrès en partageant leur 
travail, en parlant et en construisant sur le 
travail de chacun. L’enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation s’appuie 
aussi sur la conception sociocognitive qui ne 
fait pas de l’apprentissage une démarche 
individuelle et intérieure comme c’est le cas 
des psycho-cognitivistes. Elle y ajoute une 
dimension sociale qui rend l’apprentissage 
tributaire de facteurs extérieurs à la personne. 
Le processus est autant individuel que collectif. 
Selon Vygotsky c’est l’interaction sociale qui 
permet à l’individu de progresser, en 
particulier, pendant une situation pédagogique 
réelle. La démarche d'investigation entraîne le 
fait que les connaissances ne sont pas 
simplement assimilées mais sont construites 
grâce à la résolution des problèmes 
d'explication et de compréhension. Par la 
collaboration intensive et l'interaction des pairs, 
les ressources de la communauté d’étude 
peuvent être employées dans le but de faciliter 
l'avancement de l'investigation. Pour soutenir 
la participation à l’enquête de recherche de 
connaissances on a conçu des 
environnements d’études soutenus par des 
technologies d'enquête. Le terrain commun à 
ces environnements est représenté par des 
outils servant à la collaboration, à la production 
et la discussion des connaissances et à la 
résolution de problèmes ensemble (Lajoie, 
2001). 
Description du travail empirique: La méthode 
de recherche qualitative basée sur l'étude de 
cas. 
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A combinação de investimento tecnológico, 
barateamento e popularização dos 
equipamentos móveis e do acesso a redes 
sem fio tem produzido um cenário cada vez 
mais difundido de sujeitos de diversas idades, 
conectados e em comunicação constante. 
Com isso, as mídias digitais vêm provocando a 
emergência de diferentes modos de circulação 
da comunicação e acolhendo práticas sociais, 
usos, consumo, apropriação e produção 
(Certeau, 1994) da informação que se 
reconfiguram em novos espaços e eventos 
exigindo novas habilidades e competências. 
Talvez por essa razão, nunca se cobrou tanto 
de professores para que incorporem as mídias 
digitais em suas práticas pedagógicas, nunca 
se ofertaram tantos cursos trazendo soluções 
de como unir educação e tecnologias enquanto 
a cultura digital (Buckingham, 2010) 
permanece à margem da escola. Um dos 
principais complicadores deste cenário é que, 
para lidar com as linguagens hipermidiáticas e 
hipermodais das redes de comunicação digital 
na cibercultura (Lévy, 2010), são necessários 
modos de atuação para desenvolver e ampliar 
habilidades e competências ao 
produtor/autor/distribuidor que comportam 
trocas, interações, aprendizagens, significados 
e sentidos construídos coletiva e 
colaborativamente, de acordo com as 
mudanças sociais, econômicas, científicas, 
tecnológicas e ideológicas que ocorrem nas 
sociedades. O objetivo deste artigo é propor 
metas de formação na universidade a partir de 
alguns indicadores de habilidades e 
competências que possibilitarão a 
incorporação das práticas sociais permeadas 
pela cultura da convergência (Jenkins, 2010) 
na escola. Os indicadores de habilidades e 
competências são imprescindíveis para o 
entendimento dos domínios necessários à 
formação docente para definir o como, o 
porquê e o para quê fazer o uso efetivo das 
mídias e tecnologias digitais na educação. 
Estes letramentos (ou multiletramentos) 
compõem um conjunto de ações que alteram 
os modos como os sujeitos se relacionam em 
eventos e usos sociais com tecnologias digitais 

marcadas pelo entrelaçamento, fluidez, 
dinamicidade e não linearidade (Souza & Cruz, 
2012). Neste quadro de referências levamos 
em conta o modelo de multiletramentos digitais 
(Selber, 2004), o modelo de 
multialfabetizações (Moreira, 2010) e as 
competências-chave para coaprendizagem na 
era digital (Okada, 2014), bem como as 
dimensões e categorias a eles relacionadas. 
Os indicadores de formação de competências 
para os multiletramentos devem considerar 
dimensões ou categorias tais como: 
instrumental (saber prático para o uso de 
diversos meios, suportes e interfaces digitais), 
comunicativa (localizar, selecionar, analisar, 
recriar e compartilhar a informação em 
interações com outros), autogestão e auto 
direção (saber gerir o tempo online e físico, 
organização pessoal, iniciativa, adaptabilidade 
e flexibilidade), axiológica (valores éticos nas 
interações sociais, acadêmicas e escolares, 
regras de etiqueta online etc), cognitiva 
(ativação de operações de apropriação, 
síntese, comparação, análise, reflexão, 
avaliação e reconstrução pessoal do 
conhecimento). Pretendemos contribuir para o 
conhecimento nesta área baseando nossa 
argumentação nos resultados de uma 
pesquisa empírica desenvolvida com 
estudantes das disciplinas de Educação e 
Mídias (optativa para as licenciaturas) e 
Educação e Comunicação (obrigatória para a 
7ª fase do curso de Pedagogia) da 
Universidade Federal de Santa Catarina – 
Brasil, realizada por meio de questionário 
online, observação e coleta de depoimentos. 
Dentre as ações necessárias ao processo de 
formação para os letramentos ou 
multiletramentos (Souza et al., 2013) 
destacamos como metas a revisão da proposta 
de formação dos futuros docentes para 
atuarem de modo competente com as 
tecnologias digitais junto aos alunos que 
crescem no ambiente dessas lógicas culturais 
e tecnológicas, pois os dados mostraram que 
os estudantes não se vêem representados na 
cultura escolar. A constatação vinda da 
pesquisa de que, nos processos formativos 
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para a docência os domínios (habilidades e 
competências) requeridos dos estudantes são 
semelhantes aos que estes fazem uso em 
suas práticas sociais, não nos permite mais 
conceber as mídias e tecnologias digitais 
apenas em seu aspecto técnico (acesso, 
posse, condições e frequência de uso) e nos 
coloca diante da necessidade de concebê-las 
como inclusão digital, para possibilitar que eles 
se apropriem, participem, questionem, 
decidam e transformem o conhecimento 
produzido. Como os estudantes revelam 
dificuldade em associar as mídias e 
tecnologias digitais à seriedade da formação 
acadêmica, ainda que elas façam parte de 
suas rotinas e mesmo acreditando que seus 
futuros alunos também serão usuários 
competentes, é preciso uma revisão dos 
currículos e da organização universitária 
(espaço/tempo/conteúdos/metodologias/avali
ações). Finalmente, as práticas dos estudantes 
precisam acontecer por meio da inclusão do 
aprendido na universidade em situações 
práticas na escola, seja em estágios, 
pesquisas e ensino, vencendo as dificuldades 
e barreiras decorrentes do acesso, 
apropriação e uso (estruturais, funcionais, 
culturais, pessoais e econômicas) para a 
efetiva inclusão das mídias e tecnologias 
digitais no processo de ensino e aprendizagem 
na sala de aula. Esta prática na universidade 
deve se dar pela experimentação diária, 
descentramento do papel docente, promoção 
de espaço-tempo-recursos digitais, mediação 

humana; investimento e valorização do aluno, 
expressão de produções críticas e criativas e 
desejo dos professores em criar práticas 
inovadoras e democráticas. 
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Background: Nowadays, it is widely assumed 
that Massive Open Online Courses (MOOCs) 
can be an important means for embracing 
social inclusion, through the development of 
soft skills (e.g., ICT skills, communication 
skills), as well as deeper understanding on 
specific subjects (Shrivastava & Guiney, 2014). 
At a first glance, MOOCs seem to meet the 
European recommendation to address 
unemployment, lifelong learning (LLL) and info-
inclusion through open education (European 
Commission, 2013a, 2013b). Nevertheless, 
this conclusion can only be drawn if we assume 
that MOOCs: 

i) aim at “mass scale upskilling” (Mystakidis & 
Berki, 2014) – ‘Massive’. 
ii) foster open enrolment, and if ‘Open’ is 
understood as accessible and free of charge 
for everyone – low, medium or high social-
economical context. 
iii) empower learners as to ICT use and 
development. In this case, assuming that 
‘Online’ stands for more than the context in 
which it occurs, i.e., if MOOCs tend to focus on 
the integration of digital artefacts into the 
curriculum in online environment. 
iv) are more than a set of available resources, 
allowing for open and “partially learner-defined 
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learning goals and outcomes” (Zapharis & 
Ioannou, 2014). 
Bearing this in mind, and because MOOCs are 
not always designed considering the 
aforementioned aspects, the concept is 
becoming polysemic (sometimes even ill-
defined) due to its manifold uses, to the 
selected theoretical framework, contexts, 
goals, etc. In fact, many MOOC models are 
being put forward, namely the xMOOCs 
(focused on scalability, delivered in a more 
traditional way) (Margaryan, Bianco & 
Littlejohn, 2015), the cMOOCs (based on 
community and connectivity) (Siemens, 2012), 
the iMOOCs (grounded on four main pillars: 
student-centred learning, flexibility, interaction 
and digital inclusion) (Teixeira & Mota, 2014), 
the qMOOCs (centred in Qualification and 
Quality) (Mystakidis & Berki, 2014), among 
others. Moreover, the selection of the model 
adopted tends to influence or even determine 
the type of participants, as well as their role in 
the digital learning process; on the one hand, 
as observers, drop in, passive or active (Kim, 
2014), on the other hand, as consumers, users, 
produsers or co-produsers (Zapharis & 
Ioannou, 2014). 
Purpose/Hypothesis: Once the information 
available regarding this topic is somehow 
scattered, the main goal of this literature review 
is to present a holistic, comprehensive and 
updated perspective over the main trends 
regarding MOOC design and use. Therefore, 
some of the European most important 
concerns for future cooperation on MOOCs will 
also be considered. 
Design/Method: The literature review is 
essentially focused on recent evidence 
retrieved from relevant international reports 
(Shrivastava & Guiney, 2014; European 
Commission, 2014), conference papers and 
journal articles regarding MOOC’s models and 
design, as well as main concerns for future 
European cooperation. After devising an initial 
structure and corresponding subcategories, 
each topic was studied in detail, in order to find 
reference articles in peer-reviewed journals 
and in books, within the 2013-2014 timeframe. 
The search was performed directly in 
databases that included Scopus, Eric, B-On 
and Google Scholar. The keywords used – 
e.g., MOOC, higher education, digital inclusion, 
European Union – will be combined using 
appropriate Boolean operators. 
Conclusions: A first glimpse over the results of 
the content analysis points out that, in many 

cases, MOOCs tend to be assumed as 
ecosystems that can be used to promote LLL, 
in general. Nevertheless, other studies tend not 
to establish a direct relationship between the 
different learners’ profiles (e.g., observer, 
active) and the MOOC’s global evaluation. 
Moreover, results also point out that the trend 
is for MOOCs to be designed for student use, 
not reaching a mass scale and it is emphasised 
there should be a shift to position participants 
as learners (which includes Higher Education 
students but not exclusively). Furthermore, in 
terms of future cooperation on MOOCs, the 
recommendation is to think of a European 
response to empower the MOOC movement, 
so that education can be fully opened up to 
those that need the skills and knowledge for 
21st Century jobs. 
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The world has changed and our students too! 
They are now more demanding and know what 
they want and like. Teachers must be alert and 
keep interaction to motivate them daily. Since 
very young people learn to live with the 
Information and Communication Technologies 
(ICTs). The use of technology in our day to day 
lives is unavoidable. Information, games and 
other tools placed at the service of education 
made this new virtual environment the 
preferred context to learn. Thus becomes 
important to consider the role of ICT in society 
and at school, including its impact on the 
teaching-learning process transformation. The 
use of ICT should be done in an integrated and 
inclusive way, teach how to use, consume and 
interact with technology so critical. The study 
presented here intends to contribute to a more 
depth study of the impact of ICT in the 
teaching-learning process, specifically in the 
History subject to lower education students. 

The main objective is to create a scale to 
measure the Interest and Motivation to the 
Subject, Motivation and Involvement with 
Learning Resources and Learning Styles. 
Insights from an empirical study of 357 lower 
education students indicate that this multi-
dimensional scale incorporates the following 
constructs: a) Interest and Motivation with 
History Subject, b) Motivation and Involvement 
with ICT’s Learning Resources, c) Motivation 
and Involvement with Teachers’ Learning 
Resources and d) Non Literary Learning 
Styles. Discussion centers on the implications 
of this scale for theory development and 
management decisions. Teachers and schools 
managers may better understand the learning 
resources and styles preferred by students and 
create more motivational learning programs. 
Directions for future research are also 
presented. 
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Introdução: A maioria dos professores que 
atuam em cursos a distância online são ou já 
foram professores do ensino presencial 
tradicional. No entanto, intuímos que se os 
ambientes são diferentes, isto requer que a 
sua ação-docente também deva ser diferente. 
Estes aspectos: metodologia, prática de 
ensino, ação-docente e consequentemente, a 
relação desenvolvida entre o professor e o 
aluno, neste ambiente, nos motivaram neste 
trabalho de pesquisa. 
Objetivo/hipótese: O objetivo do presente 
trabalho é promover uma reflexão acerca dos 
aspectos que envolvem o ensino e a 

aprendizagem na Educação a Distância (EAD) 
on-line e explanar sobre as suas relações, à 
luz da literatura. 
Design/Método: Por ser uma modalidade de 
ensino e aprendizagem relativamente nova, a 
EAD ainda possui alguns paradigmas que 
necessitam ser transpostos e quebrados. 
Estudos e avanços já foram obtidos. No 
entanto, ainda uma parcela minoritária de 
educadores acredita que trabalhar no 
ambiente online seja fácil e que o único 
procedimento supostamente trabalhoso seria o 
de virtualizar os conteúdos, isto é, digitalizar: 
slides, textos, figuras e postar nos AVAs 
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(Ambientes Virtuais de Aprendizagem). Kenski 
(2007) reforça que o professor precisa ter mais 
consciência de que sua ação profissional 
competente não será substituída pelas 
tecnologias. Harasim et al. (2005, p.197) 
complementa que “a adoção das redes de 
aprendizagem exige que os indivíduos mudem 
sua visão dos processos e dos papéis 
educacionais e das oportunidades de utilizar e 
tirar proveito das redes”. Okada (2013) aponta 
que as habilidades tecnológicas precisam ser 
desenvolvidas e integradas com habilidades 
científicas e para isso o papel do professor é 
fundamental. Nesse novo ambiente, os 
professores terão que propor a seus alunos 
novas metodologias e práticas de ensino 
acompanhadas de desafios compatíveis com a 
sua realidade. Propor atividades que eles 
possam selecionar, descrever, executar, 
depurar, analisar os resultados e refletir 
(individualmente ou coletivamente) com ou 
sem a ajuda do professor. 
Levy (1999, p.171) reconhece que: 
[...] o professor não pode mais ser uma difusão 
de conhecimentos, que agora é feita de forma 
mais eficaz por outros meios. O professor 
torna-se um animador da inteligência coletiva 
dos grupos que estão a seu encargo. Sua 
atividade será centrada no acompanhamento e 
na gestão das aprendizagens: o incitamento à 
troca de saberes, a mediação relacional e 
simbólica, a pilotagem personalizada dos 
percursos de aprendizagem etc. (grifo dos 
autores). 
O novo perfil do profesor: Diante do contexto 
acima apresentado, fica então a grande 
interrogação: como deve ser o perfil do “novo 
professor” no ambiente virtual e como fazer 
para atingi-lo? Para Mello e Barros (2014) “o 
tempo histórico da sociedade da qual estamos 
vivenciando é permeado por uma profunda 
profusão de tecnologias, por rompimento de 
barreiras entre tempos e espaços e por novas 
formas de pensar o conhecimento humano, as 
ciências, as pedagogias e as didáticas”. Com 
base na citação acima, necessitamos repensar 
o perfil do professor. Elencamos abaixo, 
alguns aspectos que consideramos relevantes. 
O professor que atua em processos de ensino 
aprendizagem necessita: 
-criar um ambiente de confiança, de parceria e 
comprometimento (em um grupo heterogêneo) 
na sala de aula virtual; 
-ser o consultor, o articulador, o orientador e o 
facilitador do processo de desenvolvimento do 
aluno; 

-respeitar os diferentes ritmos e estilos de 
aprendizagem dos alunos; 
-estimular a aprendizagem colaborativa; 
-desafiar o aluno em um nível de pensamento 
superior ao trabalhado, para que ele possa 
pesquisar e se aprofundar cada vez mais nos 
diversos temas; 
-incitar o aluno a aprender sempre, 
desenvolvendo assim suas próprias 
estratégias de aprendizagem, seus métodos, 
suas técnicas, e sua autonomia intelectual. 
-articular cenários de aprendizagem, 
possibilitando ao aluno coautoria do processo. 
-promover espaços de reflexão e participação; 
Novas formas de ensinar e de aprender: 
Essa nova ação-docente, indireta provocará 
outras mudanças, principalmente na forma de 
ensinar: 
-a sequência dos conteúdos deixa de ser linear 
e passa a ser flexível; 
-as atividades e exercícios deixam de ser 
“modelos prontos” para ter uma análise mais 
global da realidade; 
-o conteúdo não mais gerará o problema e sim 
o problema irá gerar o conteúdo dentro de um 
contexto estabelecido; 
-o acesso a diversas fontes de consultas: 
livros, artigos, apostilas e bibliotecas virtuais. 
-o aluno passa a ser ativo, questionador, 
conhecedor de seus direitos e também de seus 
deveres, participando ativamente do processo 
de construção de sua aprendizagem e 
desenvolvimento, com uma autonomia 
intelectual. 
Conclusões: É fato que as possibilidades 
geradas pelas tecnologias digitais e 
aprendizagem online, também possibilitam 
que surjam novas metodologias e práticas de 
ensino e, consequentemente, de 
aprendizagem que estejam em total 
sintonia/sinergia com as demandas do mundo 
do trabalho e com o desenvolvimento de 
competências (ACHA) por elas requeridas. As 
mudanças nas Tecnologias, também implicam 
necessariamente em mudanças pedagógicas. 
Para Dias (2013) é uma mudança centrada nas 
facilidades que as tecnologias disponibilizam 
para construir uma experiência de educação e 
comunicação aberta e global, que tem o seu 
maior impacto nas formas emergentes de 
interação social nas redes de conhecimento. 
Assim é propício para reflexões e inovações 
pedagógicas e assim buscarmos novos 
caminhos para os processos de ensinar e 
aprender. 
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Os Massive Open Online Courses (MOOC) 
poderão ser considerados como conteúdos 
e/ou cursos normalmente abertos em rede 
para muitos participantes (Inuzuka e Duarte, 
2012). Muitos destes MOOC têm tido notória 
popularidade, causando alguma agitação em 
várias instituições escolares, sobretudo 
universitárias, devido sobretudo à quantidade 
de participantes que nos cursos mais 
populares atingem dezenas de milhares de 
participantes. Também pela sua capacidade 
mobilizadores e pela dimensão destes novos 
públicos, faz sentido perceber como a 
tecnologia está a mudar a maneira como se 
ensina na Universidade e, sobretudo, a forma 
como os alunos aprendem. Esta mudança ou 
simples alteração de “pedagogia” assenta num 
“novo” modelo que obedece a uma 
reconfiguração do ensino numa perspectiva da 
“educação aberta” e tem como objectivo 
principal evidenciar as opções que melhor 
aparentem favorecer a aprendizagem, bem 
como, compartilhar com a comunidade as 
principais descobertas e constrangimentos. 
MOOC e as Universidades: A OCDE, 
desenvolveu o projeto “University Futures”, 
que tem como objetivo alertar e sensibilizar as 
instituições de ensino superior para as 
mutações existentes ao nível da educação. 
Este projecto foi apresentado na conferência 
“Higher Education to 2030: What Futures for 
Quality Access in the Era of Globalisation?” 
realizada em 2008 em que foram propostos 
vários cenários que demonstram a 
preocupação sobre as instituições do ensino 
superior a nível mundial e a forma como estas 

poderiam ser afectadas pela emergência de 
novas propostas como a do surgimento dos 
MOOC. Estes exercícios de prospectiva 
envolvendo o futuro das instituições 
universitárias levaram também a um 
movimento de oferta de cursos livres seguindo 
o modelo dos MOOC. Existem assim, outras 
soluções possíveis e que emergem sobretudo 
após a crescente crise económica e o elevado 
custo do Ensino Universitário, sendo o 
aparecimento de cursos MOOC uma delas 
(tendo na sua raíz a criação de conteúdos de 
livre acesso e sem custos para o aluno). 
Poderemos afirmar que as Universidades 
estão perante novos desafios e um 
alargamento do seu âmbito de acção, em 
especial, no que diz respeita às tradicionais 
universidades com infraestruturas físicas e 
vocacionadas para o ensino presencial com 
recurso a grandes estruturas físicas. Segundo 
Nathan Harden (2013): “Technology will also 
bring future students an array of new choices 
about how to build and customize their 
educations. Power is shifting away from 
selective university admissions officers into the 
hands of educational consumers, who will soon 
have their choice of attending virtually any 
university in the world online”. 
Conclusão: Cada vez mais, a escola deixa de 
ser o único centro de aprendizagem. Os alunos 
têm acesso facilitado a múltiplos produtores de 
conteúdos educativos, como os meios de 
comunicação social e as tecnologias de 
informação, aumentando as possibilidades e a 
consequente liberdade de escolha. A aula 
deve ser um momento de reflexão, de 
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transmissão e de aquisição de conhecimentos 
e nada mudará isto… (será?). O papel do 
professor será o de colocar o progresso dos 
alunos acima de tudo, ter respeito pelos 
alunos, saber manter a disciplina, ser capaz de 
despertar o interesse, ser um profundo 
conhecedor dos conteúdos curriculares, ser 
bom comunicador, ser organizado na 
transmissão de conhecimentos e na 
organização das actividades da turma (será?). 
É essencial que os alunos sejam cidadãos 
activos, conscientes e actualizados, que 
percebam o mundo que os rodeia, que saibam 
utilizar as novas tecnologias como os 
computadores, Internet, e-mail, que saibam 
comunicar em Inglês, para além de Português 
(neste caso, aceita-se de forma mais pacífica 
a imutabilidade destes propósitos relacionados 
com os alunos). O enunciado gira em torno da 
comunicação. E o professor, como 
comunicador do séc. XXI, não é aquele que se 
submete a um sistema do passado mas sim 
aquele que compreende e adopta as 
plataformas do presente, recebendo, sem 
medo, as do futuro. Figueiredo (2002) afirma 

que o futuro da educação está nos contextos 
que soubermos criar para assim se dar mais 
vivência aos conteúdos. Também estará em 
bons conteúdos, em melhores experiências e 
na exploração da emoção – essa dimensão tão 
humana da aprendizagem. O objectivo deste 
trabalho, ainda em fase inicial, é o de contribuir 
para uma reconceptualização do Ensino na 
Universidade que assegure o essencial do 
conhecimento para a sociedade e não 
industrialize as actividades decorrentes do 
ensino universitários, retirando o seu valor e 
diminuindo no processo, o papel de quem 
ensina e aprende e, em última consequência, 
dos benefícios da criação de conhecimento e 
da sua disseminação. Não se coloca em causa 
a necessidade de continuar a formar, mas sim 
o modelo que existe e que se tem que tornar 
viável, oferecendo simultaneamente uma 
oportunidade para melhorar a qualidade da 
educação e assegurar o essencial da 
continuidade, não da universidade, mas sim do 
conhecimento e do seu valor para a sociedade 
e identidade que este proporciona. 
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El presente trabajo de investigación presenta 
la perspectiva de análisis y estudio de varios 
factores con un potencial para ejercer una 
serie de transformaciones en los procesos de 
interacción analizados en el contexto de las 
ciencias educativas. De esta manera, 
observando las tecnologías a través del 
denominado "continuo de la virtualidad" 
(Milgram y Kishino, 1994), que incluye la 
realidad virtual y el espacio físico, son 
analizadas, a partir de estrategias como el 

Design-Based Research o los Modelos de 
Aceptación de la Tecnología (Davis, 1989), 
herramientas que, a lo largo del continuo, 
permiten reflexionar en torno a la 
implementación en contextos educativos. 
Entre los tipos de herramientas analizados se 
encuentran los motores de juegos (game 
engines), los entornos de desarrollo de 
programación, o las aplicaciones de realidad 
aumentada. 
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O excesso de informação ou information 
overload, conceito abordado nos últimos anos 
por vários autores, é definido como “a human 
experience, meaning that it’s something we 

experience internally as an overload of the 
senses that prevents us from focusing on a 
task at hand” (Davis, 2011). Esta realidade 
decorre da constante e rápida evolução da 
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tecnologia, nos sistemas de informação e nas 
plataformas de acesso a conteúdos digitais 
baseadas em redes de informação. Alguns 
autores avançam que, no ambiente 
académico, a abundância de informação e a 
proliferação de recursos digitais de caráter 
académico e científico “have made research 
uniquely paradoxical… information is now as 
infinite as the universe, but finding the answers 
needed is harder than ever” (Head & 
Eisenberg, 2011). A diversificação de meios e 
formatos de acesso à informação via Web veio 
alterar as práticas de acesso da mesma no 
ambiente académico. Associam-se os atuais 
processos ligados à aprendizagem e 
investigação, caraterizados por meios mais 
participativos na construção do conhecimento 
centrados essencialmente em competências. 
A pesquisa e uso da informação são muito 
mais exigentes hoje do que em décadas 
passadas já que, se por um lado a abundância 
e a rápida proliferação de recursos digitais de 
caráter académico e científico facilitam o 
acesso à mesma, por outro surgem novos 
desafios ligados à compreensão crítica, à 
perceção do contexto em que a informação é 
produzida, aspetos essenciais para a sua 
avaliação (Fernandez-Villavicencio, 2010). As 
bibliotecas de ensino superior assumem aqui 
um papel essencial, na perspetiva do 
desenvolvimento das competências ligadas ao 
acesso, avaliação e uso da informação. 
Perceber e compreender as caraterísticas e 
especificidades das fontes de informação na 
Web e o contexto em que são produzidas de 
forma a desenvolver conteúdos e serviços 
inovadores com recurso a tecnologias 
emergentes, tem sido um dos pontos centrais 
de atuação no âmbito do apoio ao utilizador 
nas bibliotecas da Universidade de Aveiro 
(UA). A diversidade que caracteriza a 
comunidade da Universidade de Aveiro 
implica, por parte das bibliotecas da UA, uma 
estratégia abrangente, com recurso a 
diferentes abordagens e serviços em função 
das necessidades e a conteúdos adequados 
às diversas áreas científicas, disponíveis em 
diferentes formatos, plataformas e canais. Esta 
estratégia tem como base alguns eixos 
fundamentais, dos quais destacamos a 
conceção e disseminação de conteúdos 
relevantes e adequados e a renovação de 
serviços com recurso às tecnologias 
emergentes que permitam a redundância, 
tendo como elementos fundamentais o 
utilizador, as bibliotecas, os novos ambientes 

de ensino e aprendizagem, os serviços e as 
plataformas de comunicação e partilha. 
De facto, as tecnologias emergentes são, nos 
dias de hoje, oportunidades determinantes 
para as bibliotecas de ensino superior no 
âmbito do desenvolvimento de novos serviços 
de apoio ao utilizador e para a afirmação das 
bibliotecas como elementos fundamentais nos 
processos de ensino, aprendizagem e 
investigação. Esta estratégia integrada tem 
como base uma metodologia flexível e de 
adaptação constante aos projetos que 
emanam da própria comunidade bem como às 
ferramentas Web 2.0 e dispositivos móveis. 
Alguns autores têm destacado a importância 
do uso das tecnologias no cumprimento de 
projetos de literacia de informação “Web 2.0 
tool selection is an important aspect of 
usingWeb 2.0 effectively for information literacy 
instruction” (Magnuson, 2013). Em 2012 inicia-
se a conceção de um projeto de literacia de 
informação nas bibliotecas da UA, que visa 
antes de mais potenciar as várias vertentes do 
trabalho em desenvolvimento na área de 
formação de utilizadores, perspetivando uma 
maior adequação de conteúdos e ações em 
função das áreas de estudo e investigação e 
dos níveis de ensino, sob o lema atribuir 
contexto, criar valor. Nesta fase inicial são 
identificadas as principais linhas de ação: 
promover uma maior abrangência do programa 
de formação de utilizadores; desenvolver uma 
estratégia de adequação dos conteúdos das 
ações de formação a pedido de docentes, 
potenciando uma maior comunicação e 
proximidade com os docentes, alunos e 
investigadores; privilegiar a realização de 
conteúdos e workshops ligados ao processo 
de publicação e informação científica; apostar 
no desenvolvimento de conteúdos que 
promovam junto da comunidade competências 
de literacia de informação que facilitem os 
processos de aprendizagem em contexto 
académico e ao longo da vida; reforçar a 
utilização das tecnologias emergentes em 
contexto formativo. O projeto de literacia de 
informação das bibliotecas da UA, “a 
(in)formação nas tuas mãos” foi desenvolvido 
em várias fases. Numa primeira fase 
recolheram-se boas práticas realizadas em 
outras bibliotecas de ensino superior nacionais 
ou estrangeiras que pudessem ser úteis para a 
comunidade académica da UA. Seguiram-se 
questionários aos utilizadores que 
frequentaram workshops ou sessões de 
formação a pedido dos docentes e realizaram-
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se entrevistas a alguns diretores de cursos, 
com o objetivo de conhecer a sua opinião 
sobre o serviço prestado e implementar 
melhorias de forma a ir mais ao encontro das 
necessidades manifestadas. Nesta 
comunicação pretende-se apresentar os 
resultados dos questionários e entrevistas 
realizadas assim como as atividades 
implementadas entre 2013 e 2014 no âmbito 
deste projeto, de entre as quais se podem 
destacar: a elaboração de um novo formulário 
para solicitação de sessões de formação por 
parte dos docentes; a definição da nova oferta 
de ações de formação a pedido dos docentes, 
desenvolvimento de guiões para tutoriais 
vídeo; o reforço da estratégia de partilha, 
disseminação e comunicação com recurso aos 
meios tecnológicos e plataformas Web 2.0. 
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Introdução: Os MOOC (Massive Open Online 
Course) que hoje atravessam diferentes 
cenários educativos a nível mundial, podem 
ser compreendidos no âmbito das exigências 
pedagógicas subjacentes à Declaração de 
Bolonha, a qual valoriza um ensino aberto, 
acessível a todos e centrado no aluno, no 
contexto das atuais dinâmicas do movimento e 
filosofia da “Open Learning” (Medina & 
Aguaded, 2013). Apesar das críticas, desafios 
e mitos relativamente aos MOOC, considera-
se que estamos num momento de reflexão e 
de avaliação (Zapata, 2013). 
Escrita Criativa: “a outra tradição" é o primeiro 
MOOC da Universidade de Coimbra: um curso 
aberto, livre e gratuito pensado para encorajar 
a prática da escrita através da 
experimentação. Com uma carga horária de 60 
horas, este curso foi estruturado em dois 
módulos - Poesia e Narrativa - cada um deles 
sistematizado em seis oficinas. Cada oficina 
contempla um vídeo com uma curta 
apresentação temática feita pela docente, 
expondo conceitos de ordem teórica e 
metodológica importantes na área, partindo-
se, seguidamente, para um desafio de escrita. 
A tipologia de atividades compreendia a 
produção de um texto e a apreciação do 
trabalho de outro participante. A validação da 

aprendizagem assumiu, assim, um caráter de 
autoavaliação e de avaliação regulada por 
pares. A finalidade deste trabalho consiste na 
compreensão uma experiência pioneira da 
Universidade de Coimbra através da análise 
de aspetos importantes da sua dinâmica como 
os relativos à participação dos formandos e à 
sua satisfação. 
Metodologia: Os sujeitos do estudo 
correspondem aos participantes que se 
inscreveram no curso, 500, tendo ou não 
concluído todos os exercícios. A recolha de 
dados foi sistematizada através de dois 
instrumentos: os relatórios de participação que 
constituem uma ferramenta disponível na 
plataforma que fornece diversos registos 
acerca do percurso dos participantes, e um 
questionário de avaliação da satisfação, 
adaptado pelos autores, aplicado no final de 
cada um dos módulos, tendo por base o 
instrumento criado pelo UC_D. 
Resultados: Os relatórios de participação 
demonstraram que 320 (64%) participantes 
acederam pela primeira vez à plataforma no 
primeiro dia do curso. A primeira semana foi a 
mais significativa em termos de entradas no 
curso, perfazendo 88%. Até ao término do 
curso, o número total de participantes que 
entrou na plataforma foi 452 (90,4%). Nem 
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todos os candidatos inscritos correspondem a 
participantes ativos no curso, havendo uma 
percentagem (9,6%) que não chegou a aceder. 
Dos 452 participantes que acederam ao 
ambiente, 307 concretizaram, pelo menos, um 
dos exercícios. A concretização das oficinas 
sofreu um decréscimo ao longo do tempo. O 
maior número de participações verificou-se na 
primeira oficina, tanto na fase da produção 
como da apreciação. Apenas 55 (11%) 
participantes concluíram os exercícios em 
ambas as fases de cada oficina. No que 
concerne à satisfação dos formandos 
poderemos referir que o funcionamento da 
plataforma foi reconhecido com satisfação e 
percebida, com eficácia e eficiência, a sua 
utilização. No que respeita aos conteúdos e 
atividades das Oficinas e Exercícios, os 
resultados foram satisfatórios. No entanto, os 
itens relacionados com o tempo destinado à 
produção dos exercícios e o preenchimento da 
grelha de apreciação apresentaram resultados 
menos positivos. Verificou-se, ainda, que mais 
de metade dos sujeitos completou as oficinas 
dos dois módulos. A maioria dos respondentes 
salienta como pontos fortes do curso: 
conteúdos (temática/conceitos, 
sequência/organização e docente); inovação 
(novos conhecimentos, novas perspectivas, 
originalidade/criatividade); materiais/recursos 
(vídeos e bibliografia); acessibilidade 
(plataforma, gratuitidade, modalidade a 
distância). Como pontos fracos, os sujeitos 
referiram os seguintes tópicos: tempo 
(realização de exercícios e prazos rígidos; 
avaliação/apreciação (sem apreciação, grelha 
de apreciação, outras formas de avaliar); 
comunicação (avisos, falta de espaço de 
interação); conteúdos (vídeos, conceitos e 
bibliografia); exercícios (enunciados); 
certificação (regras). Os participantes 
apresentaram as seguintes sugestões: a 
extensão do tempo dos exercícios e das suas 
respetivas fases e uma maior flexibilidade na 
gestão do calendário; a certificação não exigir 
a realização de todos os exercícios, apenas 
uma percentagem mínimas; a alteração do 
procedimento de avaliação e criação de outras 
formas de feedback; a criação de espaços de 
interação entre os participantes; a 
continuidade do curso, tanto a sua reedição 

futura, como uma versão avançada. A maioria 
dos participantes (90%) referiu que 
recomendaria o curso a outras pessoas. 
Conclusão: Os resultados dos relatórios de 
participação demonstraram que a maioria dos 
participantes acedeu ao curso no primeiro dia, 
o que revela entusiasmo nesta ‘nova’ forma de 
aprender, próxima da aprendizagem informal 
(De La Torre, 2013). A participação ativa foi 
diminuindo ao longo do tempo, o que seria 
expectável, de acordo com as elevadas taxas 
de desistências de outros MOOC a nível 
internacional (Cabero, 2014, Read e Rodrigo, 
2014). Com efeito, a taxa de conclusão do 
curso ultrapassou os 11%, acima dos 10% 
habituais (Read e Rodrigo, 2014). A satisfação 
dos participantes quanto à usabilidade da 
plataforma, à competência da docente e à 
qualidade dos exercícios salienta o valor desta 
proposta. Os pontos menos positivos deste 
curso consistem nos prazos rígidos dos 
exercícios, o procedimento de avaliação e na 
falta de interação. Atravessa-se um momento 
de reflexão em torno de um novo modelo 
pedagógico (Zapata, 2013). Neste contexto, 
prevê-se a implementação das melhorias 
identificadas em futuras edições do [MOOC] 
Escrita Criativa – “a outra tradição”. 
 
Referências 
Cabero, J., Llorente, Mª del C. & Vázquez, A.I. 
(2014). Las Tipologias de Mooc: su diseño e 
implicaciones educativas. Revista Profesorado. 
18(1), 13-26. 
De La Torre, A. (2013). Algunas aportaciones 
críticas a la moda de los MOOC, educ@contin. 
Recuperado de 
http://www.educacontic.es/blog/algunas-
aportaciones-criticas-la-moda-de-los-mooc (15-04-
2014). 
Medina, R. e Aguaded, J. (2013) Pedagogical 
Support in MOOCs: A new Approach to Tutoring. In 
@TIC Revista de Inovatió Educativa. Universidad 
de Valencia, 30-39. 
Read, T. & Rodrigo, C. (2014). Toward a Quality 
Model for UNED MOOCs. e-Learning Papers 37, 
42-48. Recuperado de 
www.openeducationeuropa.eu/en/elearning_paper
s (10-04-2014). 
Zapata, M. (2013). El diseño instruccional de los 
MOOCs y el de los nuevos cursos online abiertos 
personalizados (POOCs). Recuperado de 
http://eprints.rclis.org/19744/ (01-04-2014). 



64  9th International Conference on Digital Exclusion in the Information and Knowledge Society 

 

O processo de prototipagem de um jogo digital 3D para estudantes universitários voltado à 
aprendizagem em autonomia (self – directed learning) de Português como Língua Estrangeira 

Roberta Caroline Silva Salomão1, Francisco Rebelo2 
1EUROMIME, 2Universidade de Lisboa, Portugal 

 
Keywords: Educational games, Serious games, Educational design, User characteristics, 
Personas, Foreign languages, Portuguese as a foreign language, University students 
 
This study is being conducted as an Erasmus 
Mundus master's research project in 
Engineering of Digital Media for Education 
(University of Poitiers, France; University of 
Lisbon, Portugal; University of Distance 
Education of Madrid, Spain and National 
Autonomous University of Mexico) which aims 
the development of an educational digital game 
prototype for Portuguese as a Foreign 
Language autonomous learning (self-directed 
learning) by university students interested in 
studying in Brazil and Portugal. Based on the 
current premises of Educational Design, which 
aims to close educational technology 
resources to their users and on the concept of 
personas (Cooper, 1999) that investigates user 
characteristics to support the technological 
product, twenty-five foreign university students 
were interviewed. They attended part of their 
academic course in universities in Portugal. 
The continuation of this study will consider five 
foreign students who were in universities in 
Brazil. As a quasi-experimental research, the 
sample had a convenience characteristic. 
Undergraduate students (Erasmus) who 
studied in the first semester of 2014 in Lisbon 
and Masters Students (Erasmus Mundus) who 
studied in Aveiro, Coimbra and Lisbon were 
invited to participate (personal invitation and 
via Erasmus groups on Facebook). For this 
qualitative part of the study, a script for the 
semi-directive interviews was created, divided 
into five main parts: personal data and student 
profile (knowledge and learning process of 
Portuguese and other foreign languages); 
motivations to study abroad and to study in 
Portugal and Brazil; habits and preferences (in 
general and with respect to digital games); 

experiences and needs as a foreign student; 
expectations of an educational digital game for 
language learning. Professors of the 
Department of Ergonomics, University of 
Lisbon, validated this instrument. The 
interviews were being transcribed and 
analyzed qualitatively, categorized by content 
analysis technique using the software 
MAXQDA. The program HyperResearch is also 
being used to measure the frequencies of the 
cited content. Some of the findings that the 
interviews helped achieve until now is the 
recurrent no existence or basic level of 
Portuguese at the moment of the arrival in 
Portugal; the use by students of Duolingo 
program for learning Portuguese as a Foreign 
Language; some necessities as basic 
vocabulary to understand ways of payment 
when buying something, to deal with owners 
when renting a room, to make the bus card and 
to deal with papers for visa for example; some 
cultural differences from their countries as 
punctuality and receptivity; varied habit of 
playing digital games and the expectations as 
a good learning content, music, attractive 
design, story, cultural aspects and challenges 
in a digital game for learning a Foreign 
Language. The following part of the study will 
be the creation of the prototype according to 
what was collected in the interviews and the 
analyse of the game compared with one 
module of Duolingo. We are planning to use the 
validated interment of University of Eindhoven 
GAME EXPERIENCE QUESTIONNAIRE - 
IJsselsteijn, W.A., de Kort, Y.A.W. & Poels, K. 
and the evalutaion of the Portuguese learning 
will be an In-game evaluation (Bellotti, 
Kapralos, Lee, Moreno-Ger, & Berta, 2013).

 
O Programa Nacional de Banda Larga do Brasil: desafios e perspectivas para inclusão Digital 
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O decreto de lei nº 7.175/2010 instituiu no 
Brasil o Programa Nacional de Banda Larga 
(PNBL) que é uma ação do governo federal 

com o intuito de massificar o acesso a internet 
em banda larga no país. 
Os objetivos específicos pretendiam ampliar o 
acesso a internet, a conexão e baratear o custo 
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do usuário. As metas previam a inclusão de 40 
milhões de domicílios com banda larga até 
2014, atingindo 4.278 municípios em todo o 
país (o que corresponde a 77%), oferta de 
conexão de pelo menos 35 reais e conexão da 
banda larga para todos os órgãos públicos do 
país. O enfoque principal do governo se dá 
para a ordem quantitativa e parece caminhar 
cada vez mais distante do acesso qualitativo 
que envolve a utilização crítica aos benefícios 
disponíveis por tais ferramentas. Estaria aí, 
favorecendo a criação e instituição de minorias 
digitais? Guiada por estas questões o presente 
artigo, avalia os quatro anos do Programa, 
sobretudo, na perspectiva da inclusão e não 
apenas do acesso. Ademais, o decreto nasce 
sem tratar o acesso como direito elementar 
para a construção da cidadania, tal como 
direitos da habitação, saúde, etc. A pouca 
presença de instituições e a participação 
incipiente dos movimentos sociais no debate 
que reivindica o acesso à comunicação como 
direito fundamental, permitiu que desde a sua 
instituição como lei, o Estado estivesse mais 
próximo do mercado, das grandes empresas, 
do que daqueles excluídos digitalmente. Após 
quase 4 anos torna-se evidente a fragilização 
do PNBL na ausência de perspectivas 
estratégicas para longo prazo e na obsessão 
pela massificação do acesso, preponderando 
a lógica de mercado sobre a garantia dos 
direitos. De lá pra cá, apenas 1,84 milhão (7,9 
por cento) dos 23,2 milhões de acessos de 
banda larga fixa no país aconteceu via PNBL. 
A exclusão digital acirra a exclusão social, até 
2010, cerca de 70% dos domicílios brasileiros 
não possuíam acesso a internet, o que indica 
que a conjuntura histórica e social do país não 

deve ser desprezada para se pensar nos 
desafios para aumentar a inclusão digital no 
país. Com dimensões continentais, o Brasil 
quinto maior do mundo em território tem na sua 
geografia um grande desafio para que as 
políticas públicas possam atingir as camadas 
menos favorecidas e diminuam a desigualdade 
digital. Com mais de 202 milhões de 
habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (2014), ter diminuído 
o número de pobres para 28,6 milhões em 
2013, com o expressivo aumento da classe 
média, dos alfabetizados e por conseguinte, 
um crescimento no acesso da sua população à 
internet, a exclusão digital parece ser uma 
realidade duradoura quando o desafio é incluir 
o indivíduo. A Inclusão Digital do ponto de vista 
institucional não deve tratar da exclusão 
meramente sob a perspectiva do acesso mas, 
das questões cognitivas, instrumentais, 
lingüísticas, financeiras e de inteligência que 
se deve ter ao pertencer e transitar por este 
ambiente. Neste capítulo de apresentação, 
temos um resumo da conjuntura do país sobre 
o programa de Banda Larga e no capítulo 
seguinte abordaremos a perspectiva das 
escolas, já que faz parte da meta do governo 
que todos os órgãos públicos do país tenham 
acesso livre a internet. Qual o cenário 
enfrentado por professores em Sala de Aula 
que querem usar as TICs? Como é o caso do 
governo da Bahia que disponibilizou o uso do 
tablet educacional para todos os professores 
da rede estadual de ensino, porém, a maior 
parte das escolas não tem qualquer tipo de 
acesso a internet. Pela formação, pelo acesso, 
pela inclusão a partir do PNBL do Brasil que 
este artigo deseja refletir. 

 
Os mais pobres, mais velhos e com baixa literacia acedem à Internet? 
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Introdução: Questionamo-nos sobre se 
existem mais-valias de acesso á internet das 
populações mais velhas, mais carenciadas e 
com baixa literacia. As questões que se 
colocam são as seguintes: 1) se esta 
população com mais baixa literacia, carência 
económica e idosa acede á internet e 2) se 
acedendo, sabe interpretar e compreender o 
seu conteúdo. 
Objetivo: O objectivo desta reflexão visa 
apresentar uma série de exemplos nacionais e 

internacionais sobre as mais-valias do acesso 
à internet desta população com deficiências ao 
nível da compreensão e do estatuto 
socioeconómico, por ser deficitário, e em 
processo de senescência, assim como 
apresentar algumas soluções que permitem 
ultrapassar algumas das dificuldades sentidas 
e em que a adaptação dos suportes virtuais e 
do meio ambiente podem facilmente inverter a 
dificuldade que é sentida muitas vezes nestes 
acessos. 
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Design/método: A metodologia foi efectuada 
por observação e evidência pratica de 
resultados em diversas situações em 
contextos de lares privados e instituições, 
recolhendo opiniões junto destes públicos 
alvos. A avaliação decorreu após uma doação 
de 44 computadores em 2013, a idosos em 
lares e centros de dia e os resultados foram 
observados e relatados pelos próprios e pelos 
monitores que apoiam estes serviços de 
inclusão digital na Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa reunindo uma serie de declarações 
e opiniões que registam uma maioria de quase 
100% na satisfação da utilização destes meios 
tecnológicos para se atingoirem os fins de 
combate à solidão, partilha de informação, 
desenvolvimento de aspectos lúdicos. 
Resultados: Consideramos os resultados 
muito satisfatórios tendo em conta o perfil 

destes indivíduos mais velhos e com deficit de 
literacia que muitas vezes têm dificuldades em 
aceder, compreender e processar as 
informações que os rodeiam. No entanto, a 
capacidade do ser humano em estimular-se e 
adaptar-se a ambientes diferenciados da 
vivência habitual, faz-nos acreditar que a 
mudança é possível e que a internet permite 
uma expansão das capacidades de inter-
relacionamento humano e dinamiza cérebros 
muitas vezes adormecidos. 
Conclusões: As conclusões desta reflexão 
permitem destacar alguns pontos essenciais 
que são colocados relativamente aos 
benefícios da internet para uma população, em 
particular, idosa, carenciada e com restrições 
de literacia. 
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Poderão os ambientes virtuais favorecer as 
competências de aprendizagem, tal como os 
estudantes do ensino superior as percebem? 
Nos tempos atuais, em que às profundas 
transformações sociais, económicas e 
culturais se associa a evolução das 
tecnologias de informação e da comunicação 
deparamo-nos com a necessidade de 
reequacionar a pedagogia no ensino superior 
(Babin, 1993; Moreira, 2012). O enfoque da 
aprendizagem nas competências e o apelo à 
flexibilidade, autonomia, cooperação e 
mobilidade cedem lugar a novas formas de 
pensar o ensino, de o desenvolver e avaliar. 
(Vieira, Almeida & Silva, 2008). Conscientes da 
mudança, na generalidade, as instituições de 
ensino superior têm vindo a apresentar 
iniciativas reformadoras, contemplando nos 
seus planos estratégicos novas molduras e 
esquemas de funcionamento, integrando 
soluções que passam pelo e-learning e/ou b-
learning (Monteiro & Moreira, 2012; Moreira, 
2012). Neste artigo analisamos o impacto de 
novos cenários pedagógicos online na 
perceção das competências de 
autoaprendizagem. A natureza da indagação 
levou-nos a considerar pertinente uma 
abordagem como a de Design Based 

Research (DBR) que parte do conceito de 
design experiments (Wang & Hannafin, 2004; 
2005; Lobo da Costa & Polloni, 2011). Trata-se 
de uma metodologia que procura pesquisar 
problemas educativos em contextos reais de 
atuação pedagógica, com vista à resolução de 
problemas significativos e práticos, conciliando 
teoria e prática através de uma ligação 
colaborativa entre investigadores e 
profissionais que procuram entender, 
documentar, interpretar e melhorar a prática 
educativa. Participaram na investigação 277 
estudantes do ensino superior, constituídos 
formalmente em turmas, cuja orientação 
pedagógica comportou uma vertente de 
aprendizagem online. No final do semestre 
letivo, os estudantes responderam a uma 
escala de competências de 
autoaprendizagem, adaptada para 
aprendizagem em ambientes virtuais. Todos 
os participantes frequentavam unidades 
curriculares das Ciências Sociais e Humanas 
do ensino superior, em diferentes instituições, 
respetivamente, da Universidade Pública 
Estatal e Politécnico Privado. Os resultados do 
estudo mostram que ambientes virtuais de 
aprendizagem, ancorados num design 
centrado no desenvolvimento de 
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competências e num modelo pedagógico 
baseado nos princípios do construtivismo, da 
autonomia e da interação podem ter efeitos 
muito positivos na perceção das competências 
de aprendizagem dos estudantes do ensino 
superior, nas dimensões consideradas: 
Aprendizagem Ativa ou Aceitação da 
Responsabilidade Pessoal pela 
Aprendizagem, Iniciativa de Aprendizagem e 
Orientação para a Experiência e Autonomia na 
Aprendizagem. São discutidas as implicações 
dos resultados encontrados, tanto do ponto de 
vista de intervenção prática, como da reflexão 
para o futuro dos processos educativos. 
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O presente trabalho visa apresentar um 
protótipo no modelo de plataforma como 
ferramenta ou espaço na WEB denominada 
AV@LTEC, para a interação das experiências 
vivenciadas pelos professores, pesquisadores 
e técnicos, com a intenção de 
compartilhamento e avaliação das 
experiências pedagógicas, orientadas pelo uso 
e aplicação das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), no processo de ensino e 
aprendizagem. Esta temática surgiu da 
necessidade e interesse em criar um ambiente 
virtual, no formato de um site (plataforma), que 
permitisse a divulgação das experiências 
vivenciadas pelos professores numa vertente 
de compartilhamento. O professor precisa hoje 
adquirir a competência da gestão dos tempos 
a distância combinado com o presencial. 
Gerenciar o que vale a pena fazer pela 
Internet, que ajuda a melhorar a 
aprendizagem, que mantém a motivação, que 
traz novas experiências para a classe, que 
enriquece o repertório do grupo, Moran (2004). 
Nesse sentido, a falta das experiências nos 

diversos conteúdos das disciplinas de 
determinadas áreas do conhecimento no uso 
das TIC, que poderão ser aplicadas em sala de 
aula. Nesse contexto, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), já enfatizam a 
importância dos recursos tecnológicos para a 
educação, visando a melhoria da qualidade do 
ensino aprendizagem. Afirmam que a 
informática na educação “permite criar 
ambientes de aprendizagem que fazem sugerir 
novas formas de pensar e aprender” (Brasil, 
1998, p. 147). Diante disso, para o uso desses 
recursos tecnológicos é necessário que as 
pessoas possam ser capacitadas, pois na 
educação esse papel cabe ao professor 
aprender a utilizar essas ferramentas, bem 
como manusear hardware e software, pois 
para Vaconcelos (2005), os programas de 
aprendizagem mediados por computador, é 
uma das formas didáticas que oferecem 
variedades de experiências de aprendizagem 
aos alunos, proporcionando-lhes maior 
flexibilidade, através de diferentes estilos de 
aprendizagem ao criar ambientes de 
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aprendizagem acessíveis. Neste sentido, as 
TIC como rede de comunicações, rompem as 
barreiras de tempo e espaço, o uso coerente 
de tais recursos pode melhorar as relações 
humanas e também a gestão do 
conhecimento, não apenas do conhecimento 
acadêmico, mas também do que ela qualifica 
como conhecimento tácito (Cortelazzo, 2006). 
Este protótipo hora denominado AV@LTEC, 
entende-se como uma plataforma direcionada 
para área da educação no sentido de realizar 
pesquisas, analises e interações sobre 
experiências didático pedagógico na escola, 
proporcionando uma melhoria no processo de 
ensino e das práticas dos professores, 
pesquisadores, educadores, assim como na 
contribuição efetiva de suporte para as 
pesquisas, partilhamento e validação das 
experiências. Para isso, o AV@LTEC servirá 
como um espaço na internet, onde os 
professores cadastrados tornam-se membros 
e assim possam compartilhar suas 
experiências vivenciadas, como, a produção 
de textos, artigos, registros de vídeos, fotos e 
dentre outros, relacionados com as práticas 
que versam sobre a utilização das TIC em 
contexto educativo.Vários modelos tem 
surgido na literatura sobre as etapas de 
realização de aplicações educativas. 
Genericamente, estes modelos contemplam o 
mesmo conjunto de fases, embora com 
diferentes denominações e ênfase. Vaughan 
(1993) identifica 5 fases fundamentais neste 
processo: 1. Definição da ideia; 2. Planificação; 
3. Produção; 4. Avaliação; 5. Distribuição (nos 
casos de comercialização do produto). 
Corroborando, Johnson (1992) aponta como 
fases genéricas do desenvolvimento de 
software a Definição, o Desenvolvimento e a 
Avaliação/Manutenção. O modelo de 
construção da plataforma teve como base o 
uso do programa Drupal, que possibilitou a 
aplicação das diversas ferramentas e módulos 
do próprio programa que foram 
disponibilizadas para estruturação e 
construção das páginas de acordo com o 
projeto inicial. Segundo o site oficial do Drupal, 
é uma plataforma de código livre utilizada para 
desenvolvimento de projetos web 
colaborativos com um sistema gestão de 

conteúdos (CMS) embutido. Ele também é 
comumente descrito como um Framework de 
Gerenciamento de Conteúdo (CMF) relata que 
o programa é um pacote de software livre que 
permite organizar facilmente, gerenciar e 
publicar o seu conteúdo, com uma variedade 
infinita de personalização, sendo uma 
plataforma, distribuído sob a GPL (GNU 
General Public License), com recursos básicos 
já prontamente disponível, que permite a 
criação, armazenamento e administração de 
conteúdos da plataforma. Buscou-se produzir 
e organizar os campos das janelas, pelo qual 
teve início a partir da página de cadastro dos 
membros, área para se ter acesso a 
plataforma, a janela sobre a história do 
AV@LTEC, consultas e inclusão das 
experiências cadastradas, da avaliação das 
experiências pelos próprios membros, do 
fórum para discussão entre os membros, bem 
como, as janelas para os links de ideias e 
vídeos. Como resultado, os construtores foram 
desafiados durante a construção da plataforma 
que possibilitou visualizar e materializar o 
objeto relacionado à proposta a executar. 
Diante disso, houve várias socializações de 
experiências, no compartilhamento de 
conhecimentos relacionados as ferramentas 
digitais para a realização do prototipo como o 
uso do Dropbox, Google Docs, Skype, 
Whatsapp, bem como a própria web que 
motivou de certa forma, a aperfeiçoar as ideias 
na descoberta de novas ações e ferramentas 
como: Wix, Drupal e comandos do PHP que 
contribuiram para a realização do material 
proposto. Portanto, o AV@LTEC prioriza como 
ferramenta na cooperação, participação, 
divulgação e vivências de professores das 
diversas áreas do conhecimento, usando as 
TIC em sala de aula voltada para a qualidade 
educacional, onde os resultados esperados 
foram satisfatórios, pois a elaboração deste 
protótipo proporcionou aos construtores um 
aprendizado significativo no uso de 
ferramentas das TIC, na elaboração de 
materiais multimídias, assim como a busca de 
parcerias, participação dos professores e 
pesquisadores das práticas educativas, 
estando assim aberto em receber sugestões 
visando a melhoria na sua aplicação. 
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Introdução: O Homem tem necessidade de 
estar em constante relação com o mundo. Para 
isso usa a comunicação como mediadora na 
interação social, pois é compreensível 
enquanto código para todos que dela 
participam. Segundo Marx e Engels (2001): 
“...a consciência da necessidade de entrar em 
relação com os indivíduos que o cercam 
marca, para o homem, o começo da 
consciência do facto de que, afinal, ele vive em 
sociedade” (p.25). Estamos inseridos numa 
comunidade ouvinte, onde os processos 
comunicacionais, mesmo os visuais, derivam 
da oralidade tornando a linguagem no 
instrumento que potencia o conhecimento e a 
integração no meio. Mas esses códigos são 
válidos apenas para os membros da sociedade 
que não apresentam qualquer tipo de privação 
sensorial. O Surdo (privação sensorial 
auditiva) não descodifica os signos dos 
ouvintes por estes não usarem a sua língua 
natural nem privilegiarem a sua cultura no 
processo de desenvolvimento: signos visuais 
(Perlin, 2005). Bispo (2003) refere que “É um 
facto que os designers e arquitetos estão 
habituados a projetar para um mítico homem 
médio que é jovem, saudável, de estatura 
média, que consegue sempre entender como 
funcionam os novos produtos, que não se 
cansa, que não se engana... mas que na 
verdade não existe” (p.8). As propostas de 
modelos de comunicação de Shannon e 
Weaver (1949), são alicerçadas nas lógicas da 
língua escrita e falada, não apresentam 
suporte para as línguas gestuais e exploram, 
de forma frágil, os aspectos da visualidade, tão 
importantes para este público. Por tal, segundo 
Almeida (2007) “O elemento visual configura-
se como um dos principais facilitadores do 
desenvolvimento da aprendizagem do Surdo. 
As estratégias metodológicas utilizadas na 
educação da criança Surda devem 
necessariamente privilegiar os recursos 
visuais como um meio facilitador do 
pensamento, da criatividade e da linguagem 
gestual, oral e escrita destas crianças, 
possibilitando a evolução das funções 
simbólicas como: jogo, imitação, imagens 
interiores e externalização dos mesmos 
através de representações visuais” (p.41). 

Objetivos da Investigação: O artigo tem como 
objetivo apresentar resultados do inquérito 
realizado em 2014, junto da comunidade surda 
portuguesa de forma a estabelecer uma linha 
orientadora de estruturação de todo o 
processo de design da personagem de uma 
interface de tradução entre as Língua Gestual 
Portuguesa e a Língua Portuguesa, ajustando 
a imagem à plasticidade compensatória do 
cérebro envolvida no processamento visual do 
Surdo. 
Design/Métodos: Aplicou-se uma metodologia 
de pesquisa por inquérito (via online), com o 
objetivo de perceber que elementos visuais se 
adequam à atenção visual dos Surdos. 
Estruturou-se o questionário em dois grupos: 
Grupo I - Dados Pessoais: para identificação 
pessoal do questionado e delineamento do tipo 
de surdez como variáveis de comparação; 
Grupo II – Personagem: preferências visuais 
nos Surdos. Foram recolhidas 106 respostas 
válidas entre Fevereiro e Junho de 2014. Por 
até ao momento ser desconhecido o número 
exato de Surdos em Portugal, consideramos 
os resultados qualitativos. 
Resultados: Participaram 106 Surdos de 
nacionalidade portuguesa, 44% do género 
feminino e 56% do género masculino, com os 
seguintes intervalos de idades: de 16-24 (6%), 
25-34 (48%), 35-44 (31%), 45-64 (11%) e >64 
(4%). Para caracterização e definição dos 
elementos visuais a considerar na criação da 
personagem, os inquiridos indicaram como 
muito importante as seguintes características: 
expressão facial (73%); movimentação (72%); 
postura (59%); cor da roupa (58%); e cenário 
neutro (53%). Em seguida apresentaram-se 16 
imagens para pontuação de 1 a 5 estrelas de 
acordo com a preferência do inquirido. Ao lado 
de cada figura, criou-se uma caixa de opinião 
aberta a comentários. 
Síntese de resultados: 
-Simplicidade na utilização dos elementos, 
evitando o excesso de alegorias 
desnecessárias. Ao ver um amontoado de 
elementos visuais no campo de visão, o 
cérebro tem dificuldade de compreender o todo 
perdendo-se numa imagem poluída; 
-Formas limpas e planas de fácil leitura e 
entendimento; 
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-Cores lisas e opacas; 
-O uso da expressão facial nas línguas 
gestuais, considerada como uma das 
características mais importantes, inviabiliza 
modelos a ¾ ou com cabelo que não permita a 
visualização total da face. 
Conclusão: Através de processos visuais, o 
Surdo adquire, estrutura e expressa 
conhecimento. A visão assume o papel 
principal na compreensão do mundo, e, como 
ferramenta de recolha de mensagens vindas 
do exterior, converte-se no instrumento que 
proporciona competência intelectual no 
pensamento do Surdo (Brito, 1998). A literatura 
sobre a atenção visual aponta para uma 
vantagem visual do Surdo que reside em 
mecanismos de orientação atencional e 
amplitude do campo visual (Finney e Dobkins, 
2001; Bavelier, Dye e Hauser, 2006). A 
imagem é a linguagem de verificação 
perceptiva e de representação, 
desempenhando a função essencial na 
reflexão e na elaboração de pensamento e 
ação. Possui um potencial de comunicação 
primaz, interferindo na qualidade da interação 
e afeta o desempenho do utilizador. Deste 
modo, é preciso criar estratégias 
metodológicas que estimulem os Surdos a 
fazer mapas e imagens mentais para que a 
comunicação seja efetiva. Os resultados do 

inquérito apontam para a utilização de 
recursos de composição simples, definição 
clara do elemento principal e uso restrito e bem 
definido de alegorias, não comprometendo a 
mensagem a transmitir por parte da 
personagem/intérprete da interface de 
tradução entre a Língua Gestual Portuguesa e 
a Língua Portuguesa. Uma otimização da 
imagem que contemple avaliações e testes, 
vem ao encontro da construção da qualidade 
do sistema como um todo e se faz necessária 
no meio de comunicação. 
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O artigo a seguir é resultados de uma análise 
de projetos de gamificação que foram 
construidos por professores durante uma 
formação em EAD com o apoio de um modelo 
de matriz integradora de competências. Essa 
análise é parte inicial de uma pesquisa de pós 
doutoramento. Foram quinze projetos 
analisados. Para definir o conceito de 
competência foram usados textos do Antoni 
Zabala, José Sacristan e César Coll. Para 
discutir os conceitos de imersão e agência os 
pesquisados Janet Murray e Katia Salen, além 
da tipologia psicológica do Jung. A pesquisa 
tem uma metodologia qualitativa que consistiu 
na análise de documentos (projeto de 
gamificação dos professores) e como 
apareciam descritos nesses documentos 
objetivos, competências a serem 
desenvolvidas na proposta de gamificação e 

se eram coerentes com a jogabilidade 
proposta e, a partir disso, inferimos a relação 
que esse professor estabelecia entre imersão, 
agência e competencia. Também foram 
destacadas nessa análise os elementos 
imersivos, os pontos de diversão e a 
preocupação com o protagonismo do aluno. 
Como resultados destacamos que todos os 
projetos apresentam problemas na descrição 
das competências, pois eles focavam nos 
temáticas e na exposição e não na ação do 
aluno que deveria ser transposta para a 
agência e jogabilidade da proposta gamificada. 
Também observamos a dificuldade de pensar 
e propor os elementos imersivos além dos 
sensoriais. Como recomendação final, 
sugerimos algumas diretrizes de planejamento 
e atividades imersivas para que os professores 
possam vivenciar mais as práticas gamificadas 
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e possam criar projetos menos demonstrativos 
e indutivos e mais investigativos e com 

propostas que tenham uma ampliação da 
agência e do protagonismo do aluno. 
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A maior mudança no comportamento dos 
consumidores atuais deve-se à evolução 
tecnológica aliada à emergente participação do 
individuo nos mercados online e nas media 
sociais (Sobejano, 2011; Li & Bernoff, 2008). O 
consumidor passou a ser parte integrante nas 
decisões de produção empresariais, dando o 
seu contributo através de insights valiosos que 
as empresas têm que ter em conta. A era da 
participação permite aos indivíduos passarem 
de consumidores a Prosumers (Kotler, 
Kartajaya, & Setiawan, 2011). Prosumer é uma 
combinação de produtor e consumidor, uma 
nova categoria de consumidores que estão 
altamente envolvidos na criação e participação 
nos produtos que pretendem consumir. Os 
prosumers são os early adopters, os primeiros 
a formar uma opinião sobre um produto, decidir 
se ele é aceite ou rejeitado, apoiando a sua 
decisão com os fatos (Rogers, 1962). Os 
prosumers são um grupo de consumidores 
inteligentes e ativos, que recebem as suas 
informações através da media digitais. Eles 
interpretam e influenciam os consumidores 
massificados em termos de escolha de estilo 
de vida e marcas. Portanto, ganhá-los é 
fundamental para as empresas a ter sucesso. 
Este utilizador/consumidor/produtor tem 
influência nos mais variados mercados e o 

turístico não é exceção (Buhalis & Law, 2008). 
Mais do que nunca surge a necessidade de 
estudar quem são estes novos consumidores 
e que tipos de influência podem ter nos 
mercados e nas empresas. Será analisada a 
influência que estes consumidores têm no 
sector do turismo, pretende-se identificar onde 
e como as empresas se devem posicionar de 
forma a irem ao encontro das necessidades de 
um consumidor cada vez mais crítico e bem 
informado. O estudo levado a cabo foi 
suportado pela realização de questionários 
aleatórios sendo estes depois analisados para 
evidenciar que fatores levaram os 
consumidores a evoluir para prosumers. Após 
a análise efetuada identificou-se que a 
crescente vontade em opinar sobre produtos e 
serviços adquiridos, aliada a um consumo ativo 
das novas tecnologias despertou para 
participação dos indivíduos nas plataformas 
online dando o mote para a partilha bidirecional 
de informações entre redes de consumidores. 
Tais fatores vieram juntar-se ao desejo, por 
parte dos consumidores de serviços e produtos 
turísticos, em criar o seu próprio pacote de 
viagens com base nas suas necessidades e 
seus desejos, o que se mostrou ser 
influenciado pela partilha de opiniões e 
experiências dos outros consumidores. 

 
Proyecto de aprendizaje de las pruebas clínicas de una asignatura del grado en Fisioterapia 

mediante tecnología audiovisual 
1Mª Teresa Mingo Gómez, 1Isabel Bayona Marzo, 1Cristina Adrada Rafael, 1Ana María Muñoz Gascón, 2Mª Pilar 
Alvo Izaguirre, 2María Natividad Martínez Pérez, 2Belén Ortiz Miranda, 3Javier Izquierdo Peña, 3Rocío Salvador 

Martín 
1Universidad de Valladolid, Spain, 2Sanidad pública de Castilla y León, Spain, 3alumno Grado en Fisioterapia, Spain 

 
Keywords: Innovación educativa, Pruebas clínicas, Fisioterapia, Audiovisuales 
 
Este resumen describe un Proyecto de 
Innovación Educativa aprobado por la 
Universidad de Valladolid en julio de 2014 y 
que se está desarrollando durante el curso 
2014/15. El planteamiento de este Proyecto 
surge de la necesidad por mejorar la docencia, 
desde la visión que nos brinda Bolonia, y 

renovar las metodologías docentes, que 
gracias a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) ayudan 
tanto a alumnos como a profesores a recibir los 
conocimientos, trabajando las competencias 
profesionales y transversales, y a impartir la 
docencia con mayor calidad y rigor. Este 
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Proyecto se realiza en la asignatura 
“Valoración en Fisioterapia” que se desarrolla 
en segundo curso de Grado en Fisioterapia en 
Soria (España). Se estructura en contenidos 
teóricos (3 ECTS) y contenidos prácticos (6 
ECTS)1. La materia a impartir en la parte 
práctica es fundamental para la formación de 
los futuros profesionales2. 
El objetivo principal de este Proyecto de 
Innovación Educativa es crear audiovisuales 
de las pruebas clínicas y funcionales que se 
enseñan en el apartado práctico de la 
asignatura, que sirvan como herramientas de 
aprendizaje para los alumnos. Este Proyecto 
sólo se puede realizar con un equipo 
multidisciplinar, formado por profesionales 
sanitarios cuya situación es trabajo activo en la 
sanidad pública (además de ser profesores en 
la Escuela de Fisioterapia) que se encuentran 
capacitados para realizar los protocolos de las 
pruebas clínicas y funcionales, profesores 
docentes de la Escuela de Fisioterapia y de la 
Facultad de Traducción e Interpretación que 
serán los encargados de internacionalizar el 
proyecto aportando sus conocimientos en las 
traducciones a los idiomas inglés, francés y 
alemán, alumnos (pilar que supone una 
información directa y crítica) y el personal del 
Servicio de Medios Audiovisuales de las UVa 
(SMAV) que han de realizar la grabación y 
maquetación de los vídeos. Para conseguir 
nuestra meta es necesario el trabajo 
colaborativo entre todos los profesionales 
implicados. Son varios los aspectos que van a 
suponer una innovación en la educación: 
- Realización de audiovisuales creados de 
forma específica para la asignatura “Valoración 
en Fisioterapia”. Sin embargo, este material 
podrá ser utilizado por otros colectivos de la 
comunidad universitaria, sobre todo aquellos 
relacionados con Ciencias de la Salud. 
- El equipo de trabajo imbrica profesionales de 
dos centros (Fisioterapia y Traducción e 
interprestación), alumnos y servicios 
específicos de la UVa (SMAV). 
- Internacionalización del material realizado 
subtitulando en tres de los idiomas más 
demandados en la actualidad inglés, francés y 
alemán. 
- Difusión internacional en el entorno de las 
nuevas tecnologías: canal de Youtube y en el 
repositorio de la UVa. 
- Este material puede ser utilizado para 
alumnos con necesidades educativas 
especiales "Accesibilidad Universal”. 
Con este proyecto buscamos: 

- Implicar a los estudiantes en los proyectos de 
innovación docente para obtener de primera 
mano su sentir sobre la metodología utilizada 
en las materias del Grado así como 
involucrarse en la Universidad participando y 
creando recursos didácticos. Por lo que 
además se promociona el trabajo colaborativo 
entre diferentes grupos así como se trabajan 
competencias profesionales y transversales. 
- Trabajar en el aula y fuera de ella con las 
nuevas tecnologías de la Información y 
comunicación (TICs) 
- Subtitular todos los audiovisuales a tres 
idiomas, inglés, francés y alemán 
(internacionalización). 
- Crear un futuro equipo de trabajo y 
colaboración. 
- Elaborar píldoras como herramientas de 
aprendizaje. 
- Realizar materiales que sirvan a todos los 
alumnos buscando el modelo de “Accesibilidad 
Universal” 
- Implantar esta metodología en el segundo 
semestre del curso académico 2014/15 y 
analizar los resultados obtenidos con estos 
elementos nuevos de aprendizaje. 
Material y métodos: Durante los meses de julio 
y septiembre de 2014 se realizará el protocolo 
a seguir durante el año de trabajo del Proyecto. 
A comienzo de curso (octubre) se invitará a los 
estudiantes universitarios matriculados en 
segundo curso de grado en Fisioterapia en el 
Campus de Soria durante el curso 2014/15 a 
participar en el proyecto de innovación 
educativa. Para ello, los profesores de la 
asignatura “Valoración en fisioterapia” 
informarán brevemente de los objetivos a 
conseguir con el desarrollo del Proyecto. 
Durante este mes y el siguiente se trabajará 
con los dos alumnos de tercer curso del Grado 
en Fisioterapia que forman parte del equipo de 
trabajo, sobre las pruebas clínicas y 
funcionales que deben saber ejecutar y realizar 
correctamente para que en el mes de enero de 
2015 el Servicio de medios audiovisuales de la 
Universidad de Valladolid pueda realizar las 
grabaciones de vídeo y el siguiente mes se 
puedan montar los vídeos con el formato de 
píldoras de conocimiento. Una vez realizado el 
montaje comenzará el trabajo de subtitular los 
vídeos por parte de las tres profesoras de la 
facultad de Traducción e Interpretación que 
integran parte del equipo a los idiomas inglés, 
francés y alemán. Estos audiovisuales se 
utilizarán antes del mes de mayo en la parte 
práctica de la asignatura para que los alumnos 
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puedan evaluar, mediante una encuesta, la 
nueva herramienta creada para la docencia. 
Con todos los datos anteriores se realizará 
informe final antes de finalizar el curso (julio). 
Los beneficiarios directos de este proyecto son 
los alumnos matriculados en segundo curso en 
la asignatura de Valoración en Fisioterapia. Sin 
embargo, dada la idiosincrasia específica de 
este tipo de material, cuya publicación es libre 
y gratuita, también son beneficiarios 
potenciales, en general, los alumnos de 
Ciencias de la Salud de nuestra universidad y 
de otras universidades y los profesionales 
sanitarios. Con todo ello, buscamos dar a 

conocer a la Universidad de Valladolid 
internacionalmente a través de la difusión de 
estos audiovisuales en espacios virtuales de 
libre acceso. 
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Introdução: A massificação dos equipamentos 
móveis com ecrã tátil trouxe um conjunto 
elevado de mais-valias para os utilizadores em 
geral, contudo pouco acessíveis para pessoas 
com limitações neuromotoras. Simples 
funcionalidades como efetuar uma chamada 
telefónica, enviar um SMS ou navegar na 
internet encontram-se, muitas vezes, 
totalmente inacessíveis a estes utilizadores. 
Tendo estas pessoas em mente, foi 
desenvolvido, no âmbito da responsabilidade 
social corporativa da Fundação Portugal 
Telecom, e em parceria com o SAPO e a 
MagicKey, a aplicação “PT MagicContact”. 
Objetivo: Desenvolver uma ferramenta gratuita 
que possibilite que utilizadores com graves 
limitações neuromotoras possam tirar partido 
da utilização de um smartphone ou tablet. 
Design/Método: O projeto foi desenvolvido ao 
longo de 12 meses, por uma equipa de sete 
elementos com competências nas áreas de UX 
design, design gráfico e programação, e teve 
como resultado a aplicação android “PT 
MagicContact”. Esta aplicação foi criada de 
raiz utilizando a metodologia “User Centered 
Design” na qual os utilizadores são envolvidos 
em todas as fases de desenvolvimento, desde 
a recolha de requisitos até ao resultado final. 
Esta metodologia permite que o produto final 
vá ao encontro das reais necessidades dos 
utilizadores. Assim, foram efetuados 
testes/estudos com 18 utilizadores de seis 
instituições: “Centro João Paulo II”; 
“Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa”; 
“Centro de Desenvolvimento da Criança 

Torrado da Silva”; “Centro de Reabilitação de 
Alcoitão”; “Associação Salvador” e “Lisboa 
Inacessível”. Garantiu-se uma grande 
diversidade de utilizadores: dos 6 aos 70 anos, 
com diferentes níveis de escolaridade, níveis 
cognitivos e com diversas patologias 
neuromotoras. Os testes foram realizados por 
três membros da equipa de desenvolvimento, 
em simultâneo, um conduzindo a sessão, e os 
restantes registando notas e imagens. O 
método utilizado foi o Think-Aloud, em que é 
pedido ao utilizador que verbalize todo o seu 
processo mental. Para evitar os períodos de 
silêncio, a pessoa que conduz o teste mantém 
sempre o diálogo mas sem influenciar a 
tomada de decisão. Após a realização dos 
testes, toda a equipa se reunia para análise 
dos dados recolhidos e decisão quanto às 
alterações a efetuar. Nas deslocações às 
várias instituições foram ainda entrevistados 
os terapeutas e acompanhantes dos 
utilizadores no contexto da utilização da 
aplicação (técnica Contextual Inquiries) com o 
objetivo de compreender as rotinas diárias dos 
utilizadores, as dificuldades do dia-a-dia, ou o 
quanto estavam à vontade com as tecnologias, 
fundamental para validar a utilidade das 
funcionalidades da aplicação e identificar 
oportunidades de evolução. O 
desenvolvimento do “PT MagicContact” foi 
feito de forma iterativa, em quatro fases: 
Primeira fase: foi apresentado um protótipo da 
aplicação sem design gráfico, tendo como 
objetivo identificar as funcionalidades mais 
utilizadas, qual o layout mais adequado, testar 
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as várias opções para a navegação (analisar e 
minimizar o workflow para reduzir o número de 
toques no ecrã) e validar a 
linguagem/terminologia usada. No final desta 
iteração, e com base no feedback recolhido, o 
protótipo foi redesenhado com as seis 
funcionalidades consideradas mais úteis para 
os utilizadores: envio de SMS com e sem 
mensagens predefinidas, chamadas 
telefónicas, browser, texto para voz e tabelas 
de comunicação. Optou-se por um layout tipo 
“dashboard” que se adapta aos vários modos 
de navegação possível para os utilizadores 
(zonas e varrimento). Introduziram-se ainda 
alguns elementos de design gráfico. 
Segunda fase: foi validada a componente do 
design gráfico (a iconografia, as cores, o 
tamanho da fonte), os modos de interação com 
o utilizador (varrimento ou ampliação de 
zonas) e ainda as várias opções para a 
introdução de texto. O protótipo foi alterado 
optando-se por uma imagem minimalista e 
coerente em todas as funcionalidades, para 
rápida e fácil compreensão pelos utilizadores. 
Foi ainda especificado um módulo de 
configuração que permite ao terapeuta realizar 
pequenas personalizações do interface, mas 
com grande impacto na usabilidade da 
aplicação. 
Terceira fase: Foi definida a versão final da 
aplicação. Terminou-se esta iteração com uma 
revisão gráfica da aplicação e correção de 
bugs. 
Quarta fase: Realizou-se um piloto com 
duração de dois meses, com 5 utilizadores, 
aos quais foi entregue um equipamento para o 
uso diário. Durante esse período os problemas 
eram reportados e corrigidos de forma regular, 
e no final foram realizadas reuniões individuais 
para recolha de feedback. O desenvolvimento 
da aplicação foi dado como concluído no final 
desta fase, tendo sido a aplicação 
disponibilizada gratuitamente na GooglePlay. 
Resultados: O projeto foi rico em histórias de 
sucesso, tais como a do utilizador com 

paralisia cerebral que pela primeira vez 
conseguiu enviar uma mensagem, ou o 
utilizador tetraplégico que pela primeira vez 
conseguiu fazer uma chamada para o filho. A 
maioria dos utilizadores que testou a aplicação 
passou a utilizar um smartphone retirando, 
finalmente, partido deste tipo de 
equipamentos. Isto não só serviu de motivação 
para a equipa de trabalho com validou a 
pertinência da aplicação. Ao nível das 
instituições a aplicação foi considerada de 
grande utilidade, porque é uma ferramenta que 
permite dotar os utentes de novos meios de 
comunicação, a baixo custo. 
Conclusões: O desenvolvimento de aplicações 
de forma iterativa e com testes a utilizadores 
permite validar eficazmente as decisões 
tomadas pela equipa de desenvolvimento. As 
primeiras iterações são longas mas 
globalmente há grandes ganhos no tempo de 
desenvolvimento já que, por exemplo, se 
evitam correções em fases finais, 
nomeadamente, na programação. As 
aplicações para utilizadores com limitações 
neuromotoras requerem um elevado número 
de personalização. Os ajustes das velocidades 
de varrimento, do tamanho dos botões, dos 
tipos de teclados são essenciais, assim como 
a pré-seleção apenas das funcionalidades de 
que se necessita revelou ser uma grande mais-
valia da aplicação. Algumas das metodologias 
usadas tiveram de ser adaptadas para que 
fossem eficazes, já que alguns utilizadores 
possuíam dificuldades na comunicação oral, o 
que trazia dificuldades acrescidas aos testes. 
Houve a necessidade da presença de um 
terapeuta e de diminuir o número de tarefas a 
testar. No decorrer do desenvolvimento desta 
aplicação recolheu-se uma vasta lista de 
sugestões de melhoria e de novas funções que 
serão tidas em conta numa próxima versão. 
Funcionalidade como comando TV, tirar 
fotografias, acesso à galeria de imagens e 
acesso ao e-mail serão integradas no futuro.

 
Publicidade e tecnologias móveis, produção de sentido e práticas de consumo 
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Introdução: A utilização das novas tecnologias 
móveis tornou-se um fenómeno global. Existe 
“uma cultura jovem móvel global" e uma 

"emergência da sociabilidade em rede" 
(Castells et al., 2009, p. 183-184). O fenómeno 
crowdsourcing é atualmente um fenómeno 
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extremamente importante nas sociedades 
contemporâneas, importa por isso 
compreender “os comportamentos humanos 
que a tecnologia proporciona (Howe, 2008, p. 
18). E porque não se trata de um fenómeno 
individual é preciso localizar os seus principais 
intervenientes, nomeadamente os jovens 
adultos, os que mais utilizam estas 
tecnologias, para depois ser possível 
enquadrar as suas práticas nas novas 
tendências do consumo. Assiste-se à 
“passagem do paradigma da lentidão para o do 
encontrão”, um paradigma em que a 
comunicação tradicional, verbal e cara à cara 
tem vindo a ser ultrapassada pela 
comunicação à distância (Pais, 2010, p. 131). 
“Ser moderno passou a significar, ser incapaz 
de parar e ainda menos capaz de ficar parado” 
(Bauman, 2001, p. 40). Fala-se, joga-se, 
escreve-se, fotografa-se, trabalha-se, tudo 
num tablet ou smartphone, através de simples 
funcionalidades e aplicações colocadas à 
disposição dos consumidores. As escolhas 
que os consumidores realizam funcionam 
como uma forma de revelação da sua própria 
identidade (Sulkunen, 2009). “A curiosidade 
tornou-se uma paixão de massas e o mudar 
por mudar é agora uma experiência com que o 
indivíduo pretende testar-se a si próprio” 
(Lipovetsky, 2007, p. 38). É neste sentido que 
Lipovetsky considera que se revela um 
“consumidor criador” que expõe o seu perfil 
através da sua própria individualidade. As 
instituições da sociedade atual encontram-se 
mais orientadas para o indivíduo do que para o 
grupo confirmando-se a tendência da 
individualização “uma condição social que não 
chegou por uma decisão livre dos indivíduos” 
(Beck & Beck-Gernsheim, 2002, p. 4). E assim, 
é possível ser-se feliz? Estar conectado é 
sinónimo de liberdade? E ao olhar para as 
campanhas publicitárias, estar-se-á a falar da 
“comercialização da felicidade” que Torres 
(2012) relata ou como refere Bauman (2001) a 
satisfação é impossível de atingir uma vez que 
“o horizonte da satisfação, a linha de chegada 
do esforço e o momento de auto congratulação 
tranquila movem-se rápidos demais” (p. 41)? 
Objetivo: O objetivo deste estudo será 
compreender o consumo das tecnologias 
móveis, nomeadamente os telemóveis, pelos 
millennials, designadamente a atitude, o uso e 
gratificações que obtêm na partilha e procura 
de conteúdos e a experiência de fluxo durante 
a utilização. Como forma de complementar o 
estudo completar-se-á a observação com a 

análise da comunicação publicitária presente 
nas redes sociais uma vez que “para atingir os 
sujeitos e para que estes se identifiquem com 
a mensagem, a publicidade acaba por ser um 
reflexo da sociedade ao inspirar-se na vida 
quotidiana e nas interações dos atores sociais” 
(Pereira & Veríssimo, 2004, p. 28). 
Design: A metodologia do trabalho atualmente 
em curso apresenta uma tipologia mista, 
reunindo a investigação qualitativa e 
quantitativa, o que confere a possibilidade de 
recolher e cruzar um conjunto de informações 
com a finalidade de incrementar a consistência 
dos resultados. Relativamente à 
operacionalização do modelo de design da 
investigação, optou se pela implementação do 
modelo proposto por Maxwell (2005), que 
apesar de estar relacionado com a 
investigação qualitativa, permitirá adaptar os 
diferentes métodos e técnicas a utilizar. A 
decisão por esta metodologia representa a 
consciência da existência e possível aplicação 
de diferentes paradigmas no decorrer do 
trabalho de investigação. Deste modo a 
investigação quantitativa basear-se-á na 
medição do envolvimento dos millennials com 
os telemóveis. A componente qualitativa será 
desenvolvida através da análise da 
comunicação publicitária presente nas redes 
sociais utilizando-se um modelo não tradicional 
sugerido por Herring (2009), um paradigma 
que se aproxima dos conteúdos online, 
designadamente o web content analysis. 
Assim, a observação do trabalho de 
investigação será orientada em duas 
perspetivas diferentes: 
1. A partir dos consumidores através da 
realização de questionário a uma amostra, não 
probabilística ou não aleatória objetiva 
(Maroco, 2007, p.31); 
2. A partir da comunicação publicitária gerada 
no Facebook pelas principais 
marcas/operadores do mercado através da 
análise da arquitetura e conteúdos das páginas 
da rede social. 
Resultados: O trabalho realizado permitirá 
recolher um conjunto de informações junto da 
população-alvo do estudo, nomeadamente os 
jovens adultos, relativamente ao consumo e 
utilização das tecnologias móveis. Deste modo 
procurar-se-á contribuir para o aumento do 
conhecimento sobre a utilização das novas 
tecnologias refletindo sobre a experiência dos 
millennials bem como as motivações e 
estratégias publicitárias dos operadores do 
mercado das telecomunicações. 
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Conclusões: Este estudo pretende contribuir 
para o desenvolvimento da literatura e do 
estudo do tema abordado procurando refletir 
sobre a sociedade e as novas tecnologias 
móveis da comunicação, os efeitos da 
globalização, o consumo como um modo de 
demonstração da identidade e o efeito da 
publicidade sobre os consumidores, 
especialmente num momento em que a 
sociedade discute diversos problemas sociais, 
entre eles o efeito da individualização que 
“deve aqui ser entendida como um processo 
historicamente contraditório da socialização" 
(Beck & Beck-Gernsheim, 2002, p. 31). 
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Introdução: Considerando que os recursos 
tecnológicos fazem parte da vida de todas as 
pessoas, independentemente de classe social 
e condições de acesso, é possível afirmar, que 
a escola pública não poderia estar indiferente 
à esse processo. E, portanto, usar as 
tecnologias digitais, que estão cada vez mais 
presentes na vida de seus estudantes, seria 
muito natural, se não fosse tão grande a 
resistência de professores e professoras em 
atualizar suas práticas e concepções a esse 
respeito. O que vemos, portanto, é que ainda 
estamos vivendo esse embate. E a escola, por 
mais que esteja inserida em uma sociedade 
mergulhada na cibercultura, continua 
analógica. 
Objetivo/hipótese: Incluir não é algo que se 
realiza de dentro para fora. Na verdade, 
acreditamos que não se inclui o outro. Inclusão 
é uma questão de opção. As pessoas devem 
ter a opção de escolher se querem ou não 
fazer parte de um determinado espaço ou 
situação. A condição para é que dá a 
possibilidade das pessoas optarem se querem 

ter ou não ser incluído. No entanto, algumas 
condições devem ser consideradas para agir 
nessa realidade. Neste trabalho, 
apresentamos um modelo de análise de 
programas sociais de inclusão digital. Para 
isso definimos que os sujeitos devem possuir 
certas condições para se sentirem incluídos no 
contexto digital. Elegemos as condições 
econômica, instrumental, cognitiva, cultural e 
comunicativa ou interativa, considerando o 
repertório referencial que tratamos até o 
momento. Essas condições podem possibilitar 
aos sujeitos serem pessoas emancipadas e, 
portanto, compreendam, produzam e 
compartilhem em linguagens midiáticas e 
digitais que são o modo como operamos, 
compreendemos e vivemos nesse mundo, de 
acordo com as suas necessidades pessoais e 
não apenas para atender a pressões sociais. A 
partir desse modelo pretendemos identificar se 
os projetos sociais de inclusão digital 
proporcionam as condições necessárias para 
inclusão digital. 
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Design/método: Utilizamos o modelo 
apresentado para analisar projetos de inclusão 
digital, especialmente projetos que envolvem 
ou se denominam como projetos de inclusão 
digital em escolas públicas brasileiras. Nesse 
estudo apresentamos a análise do Projeto Um 
Computador por Aluno (PROUCA) que é 
voltado especialmente para alunos e 
professores. A análise foi realizada a partir de 
documentos oficiais e referências 
bibliográficas que apresentam estudos sobre o 
projeto. As categorias definidas foram: o 
objetivo do projeto, o público-alvo, o setor 
promotor (se federal ou estadual ou municipal 
ou iniciativas do terceiro setor) e o modelo de 
análise apresentado na fundamentação 
teórica, com as condições definidas para a 
inclusão digital de sujeitos emancipados. 
Resultados: O Programa um Computador por 
Aluno (PROUCA) tem como objetivo 
proporcionar aos estudantes de escolas 
públicas o acesso ao seu próprio laptop, com a 
possibilidade de levá-lo para casa (a critério da 
gestão da escola) ou usá-lo apenas na escola, 
para atividades curriculares. A restrição por 
parte do gestor escolar (quando ele decide 
pelo uso restrito do computador na escola) 
pode atrasar ou prejudicar a imersão do 
estudante à cultura digital. O público-alvo, 
portanto, são estudantes de escolas públicas e 
o setor promotor foi o governo federal. A 
mobilidade possibilitada pelo dispositivo 
conectado oportuniza inovações e novas 
aprendizagens, sobretudo, extramuros 
escolares. O acesso ao computador com 
conexão e mobilidade supre uma carência dos 
estudantes oriundos das camadas mais pobres 
da sociedade e atende assim a condição 
econômica da inclusão digital. No que se refere 
ao modelo de análise proposto, a condição 
econômica foi atendida, tanto no que se refere 
ao acesso, (com a posse pelo estudante e 
professor do computador), quanto no que se 
refere à conectividade. Na condição 
instrumental verificamos que os estudantes se 
apropriavam do uso do laptop muito 
rapidamente. Até mais rápido que os 
professores. No entanto, não sabemos se essa 
condição instrumental por parte dos 
estudantes se atrela a uma reflexão crítica do 
uso do equipamento, que é a condição 
cognitiva para a inclusão, onde é necessário 
dominar, interpretar, ler e produzir o próprio 
conhecimento em diferentes linguagens 
midiáticas, ou seja, o usuário não seria apenas 

um receptor massivo das informações 
fornecidas. Acreditamos que o PROUCA 
possibilita essa condição, para isto é preciso 
envolvimento de estudante e professores. A 
condição cultural no PROUCA aparece na 
medida em que os jovens compartilham e 
criam outras formas de participação, 
comunicação e pensamento na rede, isso 
potencializa a distribuição e a apropriação de 
bens simbólicos. A condição interativa e/ou 
comunicativa está relacionada tanto às 
condições cognitiva e cultural como também 
ao sujeito e ao grupo a que ele pertence. Com 
a conexão garantida os estudantes podem ter 
essa condição atendida. Contudo, nem todas 
as escolas possuem conexão adequada que 
essa condição seja atendida. 
Conclusões: A posse real do computador pelo 
aluno, além de produzir um impacto 
significativo por “fomentar a inclusão digital e 
renovar o interesse pela escola e pelo 
aprendizado” (Lavinas; Leivas, 2013, p. 20), 
ainda promoveu mudanças na infraestrutura e 
organização escolar. Atrelado a isso é preciso 
ter claro que o uso de uma tecnologia de 
comunicação não se limita ao manuseamento 
instrumental da tecnologia ou à sua utilização 
em ordem à automatização total ou parcial de 
processos. O uso é um fenômeno participatório 
e colaborativo que implica uma apropriação 
efetiva da tecnologia pelo sujeito. (Damásio, 
2007, p. 47). E que a inclusão digital é um dos 
objetivos da disseminação das TIC nas 
escolas de diferentes países, tendo como 
metas a melhoria dos processos de ensino e 
aprendizagem e a formação de pessoas que 
usam criticamente as TIC para aprender e 
resolver problemas do seu dia a dia e do 
mundo do trabalho (Mendes; Almeida, 2011, p. 
49). Nessa perspectiva, o PROUCA, ao 
disponibilizar do acesso, a conectividade e a 
mobilidade é um programa que oportuniza uma 
ruptura dessa forma tradicional de se pensar a 
escola. O uso de um computador, com acesso 
à internet, possibilita que o estudante tenha 
acesso a uma rede de informações, diferentes 
fontes de pesquisa e novas possibilidades de 
interação e comunicação em diversos e 
diferentes formatos, contexto e situação. 
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Introdução: O presente estudo é resultado do 
trabalho realizado pelo grupo de Estudos e 
Pesquisa em Informática Aplicada à Educação 
(GEPIAE), do Departamento de Teoria e 
Prática da Educação (DTP), da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), Paraná-Brasil, 
que têm investigado os fundamentos, usos e 
impactos das TIC na formação e prática de 
educadores. Para tanto, propôs-se como 
objetivo a sistematização de estudos junto aos 
projetos institucionais para a identificação de 
ações desenvolvidas na educação a distância 
que permitam analisar a formação do professor 
proposta pelos projetos desenvolvidos na 
UEM, identificando ações que viabilizem a 
formação inicial e continuada do professor no 
desenvolvimento de curso na modalidade de 
EaD. Portanto, este trabalho se insere em uma 
efetiva contribuição de uma proposta de 
intervenção na formação inicial e continuada 
dos professores dos diversos cursos de 
licenciatura da UEM, para utilização do 
computador em sala de aula como ferramenta 
educacional, e ocorreu pela melhor 
visualização dos pesquisadores sobre os mais 
de duzentos projetos consultados. Esses 
projetos distribuíram-se nas três áreas de 
conhecimento da universidade, ou seja: 
ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido, 
pesquisar os fundamentos da educação a 
distância para construir uma trajetória que 
possibilite à comunidade universitária o acesso 
às conquistas dessa modalidade de educação 
na formação inicial e continuada dos 
professores da UEM é o desafio que se nos 
apresenta. Para fundamentar o nosso trabalho 
realizamos uma revisão bibliográfica para 
explicar e responder os problemas analisados 
em uma dimensão teórica constituindo-se em 
um procedimento formal para a aquisição do 
novo conhecimento. Exigiu-se a elaboração de 
pensamento reflexivo e tratamento científico 
na busca e aprofundamento das respostas 
para os questionamentos envolvidos na 
pesquisa, uma vez que as transformações 
provocadas pela revolução da microeletrônica 
no século XX e a evolução das Tecnologias da 
Informação e Comunicação exigem um perfil 
de professor capaz de adaptar-se a um mundo 

em mudança. Simplesmente propor o uso de 
tecnologias na escola, visando tornar o ensino 
inovador, é uma proposta ingênua. É preciso 
que o professor seja formado e capacitado em 
uma atuação competente para abrir caminhos 
na construção de conhecimentos próprios e 
criativos , agregando valor àquilo que sabe e 
ao que irá aprender. Portanto, a sociedade do 
conhecimento a qual estamos inseridos, têm 
um grande desafio a enfrentar, que é, como 
gerir a informação disponibilizada pelas novas 
mídias e redes sociais de forma democratica 
para todos, uma vez que “todos” têm acesso, 
de alguma forma, às informações em tempo 
real. Neste sentido, a educação em geral, nela 
inclusa a educação a distância que veio 
democratizar o ensino, são chamadas a 
repensar seu modo de ensinar, uma vez que 
não precisamos mais decorar conteúdos como 
fomos tradicionalmente ‘treinados’, já que 
“ensinar não é transferir conhecimentos, mas 
criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção”, sendo que as 
possibilidades foram criadas pelos homens e 
todo conhecimento de que precisamos está 
disponibilizado na nuvém. Este fato liberou 
nossa memória para pensar, refletir, 
interpretar, criar e adquirir competências. No 
entanto, ainda estamos a aprender a fazê-lo de 
forma muito lenta, e aí está o desafio para a 
educação, sobretudo nos cursos de formação 
dos professores, seja no ambiente presencial 
assim como no ambiente virtual da educação a 
distancia. Os resultados, possibilitou a 
articulação entre teoria e prática na construção 
de propostas de projetos pedagógicos para 
atuação do professor em formação inicial, no 
ambiente informatizado, especialmente com o 
uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação. 
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Background: It is not uncommon within the 
educational setting, statements like "I can't do 
this" and "I'm not good at this" to appear during 
the learning effort. In most of cases, these 
thoughts are not being addressed, despite the 
importance of their source, i.e., learners' 
affective states of confusion, frustration, and 
hopelessness. The polished form of the 
educational material presented in the class by 
the teachers omits the natural steps of making 
mistakes (feeling confused), recovering from 
them (overcoming frustration), deconstructing 
what went wrong (not becoming dispirited), and 
starting over again (with hope and maybe even 
enthusiasm) (Kort, Reilly, & Picard, 2001). 
Nevertheless, learning naturally involves 
failure and becomes a host of associated 
affective responses. Emotional intelligence, 
i.e., the ability to identify, assess, and manage 
emotions of one’s self and of others, plays a 
crucial role in learning processes and, 
particularly, in the capability of extracting the 
information that is most important (Goleman, 
1995). Furthermore, a number of studies by 
neuroscientists, cognitive scientists and 
psychologists have shown that emotion is of 
major importance in rational and intelligent 
thinking. This roots back to Aristotle’s thinking 
who stated that: “there is nothing in the intellect 
that has not been in the senses before”. Our 
senses serve as the conduit for getting 
information to the brain. As sensory input 
travels through the brain on its way to the 
cerebral cortex, it is affected and sometimes 
altered by its passage through the lower 

systems of the brain, systems that attend to our 
physical and emotional needs. All learning has 
at its core an emotional and physical basis. 
Students’ availability for learning is directly 
impacted by their emotional and physical 
wellbeing. In fact, sensory input is filtered by 
the brain stem and limbic system, before it gets 
to the cerebral cortex, where information 
processing and learning take place. To this 
end, students who are sick, scared or 
emotionally hurting will not be able to maximize 
their learning potential. Consequently, the 
concept of affective learning should be clearly 
taken into account as a new educational 
approach (Picard et al., 2004). Nevertheless, 
more light should be shed upon the brain 
responses to emotionally and cognitively 
charged stimuli. 
Purpose/Hypothesis: In order to better 
understand the underlying brain responses 
under emotional and cognitive stimuli towards 
affective learning, the following research 
questions could be examined: (RQ1) Are there 
any differences between youngers, adult and 
elderly in the way their brain is activated to 
various sensory stimuli? (RQ2) How learner's 
complex system modelling could be reflected at 
the space of affective computing? 
Design/Method: In order to address the 
RQ1/RQ2, a series of experiments were 
conducted. In particular, a two tone oddball 
experiment was carried out, involving young 
adults and elderly, healthy and right handed, 
and High Density Encephalogram (HD-EEG) 
data were acquired. These data were then 
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subjected to auditory Evoked Related Potential 
(ERP) extraction and thorough statistical 
analysis. Moreover, pictures of two classes of 
facial expression, i.e., anger and fear, were 
presented to the young and elderly participants 
and the outputted ERPs were analysed. 
Moreover, emotionally charged sounds were 
used as auditory stimuli to pupils, university 
students and professors, and their questioner-
based response was analysed, in the context 
of Boulding’s Typology (BT) learning model 
(Gabriele, 1997). 
Results: The derived experimental results 
revealed significant age-related differences to 
both the latencies and the amplitudes of the 
ERPs and the topographic distribution of the 
HD-EEG amplitudes. Results on the maximum 
activation area appeared to be emotion-
specific; the anger emotional conditions 
induced the maximum activation in the inferior 
frontal gyrus, while fear activated more the 
superior temporal gyrus. Moreover, a bias 
towards the extremes of the low emotional 
valence and high arousal, as the age increases 
was found. A possible explanation of this 
affective behaviour is the dedifferentiation of 
the emotional space with age. In fact, the 
emotional understanding changes with age, 
i.e., it increases during the transition from the 
adolescence to middle age and after a plateau 
starts to decrease, as the age increases. These 
findings could be reflected in an enriched 
version of the BT model, by incorporating 
affective parameters, supporting a more 

realising approach to the learner’s complex 
modelling. 
Conclusions: The approach adopted here 
justifies the enhanced potential of HD-EEG 
data to accurately reflect the age and gender 
dependencies at the ERPs, and shows the 
potential to reveal the age effect on the brain 
activation upon emotional pictures and auditory 
stimuli. These could be further transferred to 
the design of assistive applications that support 
affective learning, combined with sensorimotor 
learning, targeting both youngers end elderly, 
including the ones with neurodegenerative 
pathologies, such as the Alzheimer's disease. 
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Modern education is based on a completely 
different teaching-learning process approach. 
The role of participants changed: the teacher is 
a guiding element and promoter of learning, 
however, the student is an active and essential 
element in the learning. It is clear that this 
change in the learning process, involves the 
teacher in a more technological education. To 
meet and motivate the students, the teacher 
needs to be self-taught, integrator, 
communicator, questioning, creative, 
collaborative, efficient, generator of knowledge 
and an information diffuser committed to the 
changes of this new era. The main goal of the 

present study is to deepen the understanding 
of the influence of learning resources, namely 
Information and Communication Technologies 
in learning styles and learning performance in 
lower education students. Using a sample of 
more 357 students, a structural model reveals 
that students’ learning performance depends 
directly on their learning styles, motivation and 
involvement with ICT and teachers’ learning 
resources and interest and motivation with a 
specific subject. Discussion centers on the 
implications of this scale for theory 
development and management decisions. The 
results yield recommendations for schools, 
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teachers, and education administrators. 
Teachers and schools managers may better 
understand the learning environment preferred 

by students and what impacts their learning 
performance. Directions for future research are 
also presented. 
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Background: The teaching and learning 
processes should be seen as a complex and 
constantly dynamic reality (Bates, 2005; 
Garrison & Kanuka, 2004; Peters, 2001). The 
growing adoption of Learning Management 
Systems (LMSs) has led to the introduction of 
innovative teaching/learning approaches and 
to the promotion of different educational 
contexts within the online environments. It is 
crucial, however, to consider the role of the 
LMS users, so to provide them with a 
supportive and universal environment that 
delivers enriched educational experiences. In 
the last decade, there has been an accelerated 
flow of findings in multiple disciplines; thus, 
supporting a view of affect as complexly 
intertwined with cognition in guiding rational 
behaviour, memory retrieval, decision-making, 
creativity, and more, progressively boosting the 
role of affective (a-) learning to the foreground 
(Picard et al., 2004). In addition, a combination 
of traditional F2F and online learning initiated 
the concept of blended (b-) learning, combining 
different delivery methodologies/modes that 
have the potential to optimize the learning 
development, deployment costs and time 
(Oliver & Trigwell, 2005; Dias & Diniz, 2014). At 
the same time, education approaches shifted to 
incorporate online collaborative (c-) learning 
environments (Johnson et al., 2013). In fact, c-
learning assists students to feel more 
interactive and also exerts a positive influence 
in terms of motivation, behaviour and self-
determination, as well as engagement in 
learning activities (Reeve & Tseng, 2011; 
Wijnia, Loyens & Derous, 2011). From a 
holistic perspective, a novel approach is 
presented here, namely A/B/C-TEACH, which 
explores the ways effective teaching could be 
accomplished when bridging the fields of a-/ b-
/ c-learning into a hybrid, LMS-based, 
enhanced educational environment. 
Purpose/Hypothesis: In order to enhance the 
online instructional process towards effective 

teaching, the following research questions 
serve as a general guide: What instructional 
tools could be incorporated in a LMS towards 
an effective A/B/C-Teaching? Can the quality 
of interaction (QoI), quality of collaboration 
(QoC) and affective state (AS) of the LMS 
users contribute to the efficiency of the A/B/C-
Learning methodologies? How the educational 
practices at Higher Education Institutions 
(HEIs) could be improved using A/B/C-TEACH 
potentialities? Additionally, it remains unknown 
how a/b/c-learning can be related with flexible, 
efficient and intelligent LMS (iLMS), issues that 
are thoroughly explored within the A/B/C-
TEACH. 
Design/Method: An enhanced LMS-based 
intelligent teaching/learning modelling 
approach is presented, by incorporating hybrid 
and innovative processing techniques from the 
fields of fuzzy set theory (Dias & Diniz, 2013; 
Dias, Diniz & Hadjileontiadis, 2014) neuro-
fuzzy modelling (Hadjileontiadou & 
Hadjileontiadis, 2005), intuitionistic fuzzy 
systems (Hadjileontiadou, Nikolaidou & 
Hadjileontiadis, 2013), dynamic nonlinear 
analysis (Hadjileontiadou & Hadjileontiadis, 
2004), and affective computing 
(Hadjileontiadou, Nikolaidou & Hadjileontiadis, 
2012). Data acquired from LMS Moodle use 
and CMap collaborative interactions, combined 
with affective content, set the experimental 
corpus of the A/B/C-TEACH. 
Results: So far, results from the b-/c-learning 
data analysis have been obtained. The current 
findings justify the models efficiency of QoI and 
QoC estimation, which could be used to further 
increase the scientific awareness of the iLMS 
and help LMS managers/designers to provide 
a fast and early feedback to the HEIs to 
enhance their level of online learning systems 
efficiency and take corrective actions at a more 
administrative level. Moreover, the scalability of 
A/B/C-TEACH implementation is unique, as it 
engages more than 5000 users from 300 
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courses in a 5-yrs period, considerably 
contributing to the field of Education in general, 
and to the Portuguese Educational System, in 
particular, enriching Portugal’s intellectual 
competitiveness in the European Union and the 
growth of Education as an important export 
industry. 
Conclusions: The A/B/C-TEACH sets new 
directions about the enhancement of LMS-
based teaching/learning processes, 
contributing to the enrichment of the HEI 
services and re-examination of educational 
policies/practices. 
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Educating the new generations that will form 
the future society is a challenge that implies a 
critical interrogation, as a community, about 

what is intended for that same future and to 
analyse the global and local tendencies in the 
domain of social competences

 
demanded by the employment systems in the 
XXI century. Therefore there is a need to 
adopt a prospective stance while designing 
the education of future citizens. All the 
structuring resources of education must 
consider the technological development and 
the societal challenges that the emerging 

digital world brings now and will bring in the 
future to all societies. It is fundamental to see 
education as an eminently political action with 
dramatic implications on processes of social 
exclusion. This perspective brings in the need 
to consider the emerging problems within an 
increasingly digital society and to formulate 
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them in appropriate forms. This conference 
aims to contribute to the formulation of the 
problem of digital exclusion within research-

based design of future learning spaces valuing 
the emancipating role that technologies may 
bring to education. 
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La integración de las TIC en el ámbito escolar 
Chileno ha ido tomando fuerza durante los 
últimos 20 años, brindando equipamiento y 
capacitaciones a los profesores y directivos de 
establecimientos educacionales lo largo del 
país. Sin embargo, aún se puede evidenciar la 
existencia de una brecha digital que en 
establecimientos rurales se acrecienta aún 
más. La escuela rural de Caracol está ubicada 
en un sector rural de San Pablo, Región de Los 
Lagos, Chile. El establecimiento es municipal y 
multigrado, donde el profesor trabaja con 
estudiantes de distintos cursos a la vez. 
Actualmente cuenta con 6 profesores y 26 
estudiantes. En el año 2009 se realizó en Chile 
el primer censo de informática educativa. Uno 
de los objetivos del censo fue medir el uso de 
TIC que hacen los directores, profesores y 
estudiantes para establecer un Índice del 
Desarrollo Digital Escolar, IDDE, en el país. El 
Simce dejó al descubierto un déficit en cuanto 
a las competencias que debieran tener en 
cuanto al manejo de las TIC. Con respecto a 
las escuelas rurales se evidencia una mayor 
falencia en cuanto a la integración de las TIC. 
Sólo en la Región de Los Lagos 9 escuelas de 
696 obtuvieron un nivel elemental (0,5) de 
acuerdo al IDDE. El resto de escuelas se 
encuentra en un nivel incipiente (0,0 a 0,4), 
situando a la escuela de Caracol en un nivel 
incipiente (0,33) (Enlaces, 2011). A partir de 
este contexto en que se encuentran las 
escuelas rurales nace la pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son los usos, barreras 
y creencias que hacen/tienen las TIC para los 
profesores de la escuela rural de Caracol que 
pudieran contribuir a la construcción de 
criterios de pertinencia y pertenencia de 
procesos de mejoramiento en la integración 
curricular de las TIC, en contextos de brecha 
digital? A partir de la pregunta se desprenden 
lo siguientes objetivos: 
Objetivo general: Comprender los usos, 
barreras y creencias de las TIC por parte de los 
profesores de la escuela rural de Caracol, para 

la construcción de criterios de pertinencia y 
pertenencia de procesos de mejoramiento en 
la integración curricular de las TIC, en 
contextos de brecha digital. 
Objetivos específicos: i) describir los usos y 
barreras que hacen/tienen de las TIC los 
profesores de la escuela rural de Caracol en 
contextos escolares; ii) explorar las creencias 
que tiene el uso de las TIC para los profesores 
de la escuela rural de Caracol en contextos 
escolares; iii) levantar criterios de pertinencia y 
pertenencia necesarios para el desarrollo de 
procesos de mejoramiento en la integración 
curricular de las TIC en contextos de brecha 
digital. 
El enfoque metodológico que se utilizó es de 
tipo cualitativa. De acuerdo a Pérez Serrando 
(2008) indica que las investigaciones 
cualitativas son descripciones detalladas de 
situaciones, eventos, personas, interacciones 
y comportamientos observables, de igual 
manera añade lo que los participantes dicen, 
sus experiencias, actitudes, creencias, 
pensamientos y reflexiones. Además esta 
investigación se enmarca dentro del estudio de 
casos que es: “...una investigación empírica 
que estudia un fenómeno contemporáneo 
dentro de su contexto de la vida real, 
especialmente cuando los límites entre el 
fenómeno y su contexto no son claramente 
evidentes. (...)" (Yin citado por (Yacuzzi, 2005). 
Se realizaron entrevistas abiertas a los 6 
profesores de la escuela, y un taller con 
estudiantes sobre los usos que hacen de las 
TIC en la escuela. Las entrevistas fueron 
transcritas y en un proceso de reducción de 
datos, se seleccionaron los segmentos más 
relevantes en función de su potencia 
discursivo-interpretativa. Los extractos fueron 
traspasados a una planilla de análisis y se 
asociaron con las dimensiones teóricas (usos, 
barreras y creencias) y ciertas categorías 
emergentes en función del decir social y del 
ejercicio hermenéutico. En cuanto a los 
resultados, se encontró que la escuela rural, 
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debe enfrentarse constantemente a las 
barreras de primer orden (Hew y Brush, 2007) 
como la nula conectividad a Internet, poco 
dominio de tecnología por parte de los 
profesores y la ausencia y/o mala calidad de 
los recursos tecnológicos disponibles en la 
escuela, lo que no son un impedimento para 
que los profesores usen las TIC en el aula. se 
evidencia un uso de TIC para motivar a los 
estudiantes, para realizar actividades extra-
curriculares y realizar ejercicios, donde los 
estudiantes siguen un mismo patrón de 
respuestas; inclusive uno de los informantes 
menciona que ellos trabajan con los recursos 
provistos por el gobierno, pero tanto 
estudiantes como profesores no pueden 
realizar otro tipo de actividades, como analizar 
o crear cosas nuevas, más bien son 
actividades en donde el estudiante sigue un 
modelo. En cuanto a las creencias que tienen 
sobre las TIC se evidencia que las TIC sirven 
para gestionar su desarrollo profesional, sin 
embargo se cree que éstas podrían 
reemplazar la labor del profesor en la escuela. 
A raíz de lo anterior se levantaron 5 criterios 
que podrían ayudar al mejoramiento de la 

integración curricular de las TIC en la escuela 
rural, por ejemplo: Propiciar la participación de 
los docentes en comunidades de aprendizaje; 
Realizar un catastro de la obsolescencia 
tecnológica de la escuela; Relevar las buenas 
prácticas con uso de TIC en los diferentes 
subsectores; Concientizar sobre las 
habilidades para el siglo XXI. 
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