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RESUMO: Nesta comunicação pretende-se 

descrever um espaço plataforma on-line, à luz do 

conceito de cenário de aprendizagem. Este espaço 

on-line  serviu de suporte a uma oficina de 

formação, no âmbito da formação contínua de 

professores do 1ºCEB, em modalidade de b-learning. 

Foram domínios desta formação a aprendizagem, a 

utilização educativa das TIC e a Educação para a 

Paz. A oficina foi concebida numa perspectiva de 

investigação-acção participada, ou seja, numa 

perspectiva emancipadora e aberta, para procurar ir 

ao encontro das necessidades do grupo e dos 

problemas que era necessário ir ultrapassando. Este 

trabalho é apenas uma parte de um estudo de 

doutoramento ainda em desenvolvimento. 

Palavras-chave: cenário de aprendizagem, “b-

learning”, aprendizagem situada, utilização 

educativa das TIC, Educação para a Paz 

ABSTRACTt: The aim of this paper is to describe 

an online platform space using the learning scenario 

building framework. This platform was used to 

support an in-service teacher training workshop for 

primary school teachers in a b-learning modality. 

The issues of this workshop were learning and the 

use of ICT in the classroom and Peace Education. In 

this workshop was used a participatory action-

research approach, regarding its emancipatory and 

open-ended features, the ones which allow to find 

the best solutions for the needs and problems of the 

group participants. This work is part of a on-going 

PHD research project.   
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Esta comunicação tem como finalidade 

fazer a descrição de um cenário de 

aprendizagem on-line, parte integrante de uma 

investigação ainda em curso. Esta investigação 

será brevemente apresentada como contexto 

deste cenário de aprendizagem. As suas 

características metodológicas advém da 

pesquisa etnográfica e da investigação-acção-

participada. 

Tal como acontece nos estudos 

etnográficos, a formadora-investigadora esteve 

imersa no campo empírico em estudo, tendo 

como finalidade compreender em profundidade 

os fenómenos a partir de dentro, ou seja, a 

aprendizagem como participação social numa 

comunidade de prática em construção, com 

recurso às TIC (Bogdan & Biklen, 1994). Os 

dados utilizados foram recolhidos através de 

uma observação participante,  acompanhados 

dos registos efectuados pelos participantes (na 

plataforma, nos blogues e relatos de actividades 

realizadas), recorrendo ainda a notas de campo 

e a registos vídeo. Numa investigação-acção 

participada, segundo Borda (2002) o  

investigador procura dar um significado social e 

político à sua prática da investigação, 

preocupando-se com a melhoria de situações 

locais, segundo a perspectiva de 

“empowerment”, em conjunto com os restantes 

actores sociais, os participantes na investigação, 

estabelecendo-se uma relação de grande 

proximidade entre todos.  Segundo este autor, o 

conhecimento é pois construído numa 

interacção frutífera entre o conhecimento 

académico e o conhecimento experiencial de 

todos os participantes, tal como aconteceu com 

o cenário de aprendizagem que aqui se 

descreve. 

O CONCEITO DE CENÁRIO 

O conceito de cenário surge em diversos 

domínios de actividade como um modo mais 

abrangente de equacionar as diversas 

componentes e elementos de situações de 

aprendizagem. Alguns autores consideram 

tratar-se de um conceito com grande 

flexibilidade que favorece a reflexão e a 

compreensão das implicações das decisões 

tomadas nas diversas dimensões e componentes 

do cenário (Caroll, 2000). Este conceito é 

utilizado como um conceito prospectivo que 

ajuda a fazer face à imprevisibilidade e à 

mudança, a complexidade dos fenómenos 

(Wollenberg & al, 2000). 
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Cenários são histórias sobre pessoas e as 

actividades por elas desenvolvidas. Têm como 

elementos característicos:  um contexto, um 

ponto de partida para a descrição do enredo, os 

actores sociais, com as suas finalidades e 

objectivos. Estes últimos visam a introdução de 

mudanças no contexto em que realizam a sua 

actividade. Frequentemente existe uma 

finalidade principal que permite responder à 

questão «o que deu origem a esta história? ou a 

este cenário?». Na descrição dos cenários, o 

enredo inclui sequências de acções e de eventos 

desenvolvidos pelos actores ou então que lhes 

acontecem (Caroll, 2000). Em seguida 

descreve-se o espaço de formação on-line, uma 

disciplina da plataforma MOODLE, de acordo 

com os elementos de um cenário acima 

referidos. 

CONTEXTO 

Um cenário de aprendizagem pode  ser 

enquadrado por diferentes tipos de contextos. O 

espaço on-line que aqui se pretende descrever 

como cenário de aprendizagem foi um espaço 

criado para a realização de uma oficina de 

formação em regime de b-learning. Esta acção 

teve como designação: «Aprender, TIC e 

Educação para a Paz – que desafios?».  Trata-se 

de uma oficina de formação que é apenas uma 

parte de um projecto de doutoramento,  ainda 

em curso, cuja finalidade é contribuir para a 

compreensão do modo como professores e 

alunos do 1º CEB aprendem com recurso às 

TIC, numa sociedade em vias de se tornar 

altamente tecnológica, tendo como referência a 

Educação para a Paz. A questão de investigação 

deste estudo é a seguinte: «Como é que as TIC 

podem ser promotoras de aprendizagens através 

de uma rede social, em construção, no âmbito 

da Educação para a Paz?». 

Nesta oficina, decorrendo do facto de ela 

estar integrada neste estudo,  articulam-se três 

domínios que estiveram presentes durante todo 

o processo de formação: o das TIC, o da 

Formação / Aprendizagem e o da Educação 

para a Paz. 

Os artefactos tecnológicos assumem na 

nossa sociedade uma ubiquidade instrumental 

que tem vindo a ser reforçada pelos recentes 

investimentos feitos no domínio da Educação. 

Estes investimentos apoiam-se na crença 

generalizada de que as TIC favorecem o acesso 

ao conhecimento, tendo, no entanto, um de 

carácter desenvolvimentista e funcionalista 

marcante, fundamentado nas teorias do capital 

humano (Ambrósio, 2006; Castells, 2004). Este 

estudo, sem ignorar o carácter dos 

investimentos referidos, procura  acentuar de 

modo complementar a perspectiva humanista, 

ou seja, a dimensão da educação para a 

cidadania e para a emancipação dos vários 

actores sociais em presença (Lima, 2004). 

Associar esta investigação ao domínio da 

formação / aprendizagem justifica-se por os 

participantes nela envolvidos serem 

profissionais no domínio da Educação, 

professores do 1ºCEB, e pela curiosidade em 

compreender  que tipo de aprendizagens estão 

afinal em questão na utilização de tão 

poderosos artefactos em contexto educativo. A 

perspectiva teórica de referência sobre a 

aprendizagem é a da aprendizagem situada 

(Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998), 

segundo a qual as pessoas aprendem 

participando activamente no mundo social em 

que vivem, i.e, em comunidades de prática. De 

acordo com esta abordagem, os seres humanos 

são considerados como um todo e os processos 

de aprendizagem em que participam são 

constituídos social e culturalmente, ou seja, o 

que tem que ser aprendido não é independente 

dos processos de trabalho propostos, nem das 

perspectivas em que se fundamentam tais 

processos. 

Relacionar estes dois domínios com o 

Educação para a Paz, prende-se com a vontade 

de tentar compreender de que modo as grandes 

questões e problemas da actualidade - a 

multiculturalidade, as questões ecológicas, a 

sustentabilidade, a pobreza e a distribuição da 

riqueza – podem ser abordados na Escola 

utilizando as TIC, apontando assim para uma 

visão e uma sociedade em construção dinâmica, 

procurando ir ao encontro de uma abordagem 

humanista. São adoptadas perspectiva holística 

(D'Ambrósio, 2000) e a perspectiva crítica 

(Bartlett, 2008) da Educação para a Paz. 

OS ACTORES E AS SUAS FINALIDADES 

Descrito o contexto de investigação que 

deu origem a este cenário de aprendizagem, 

refere-se agora os actores sociais nela 

envolvidos, ou seja, os seus participantes, bem 

como as finalidades por estes expressas e ainda 

a sua experiência de utilização das TIC em 

contexto educativo. 

Feito o anúncio da formação, através de 

uma página na Internet e de mensagem de 
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correio electrónico, nela participaram onze 

formandos. Destes, uma era educadora de 

infância, sendo os restantes professores do 

1ºCEB, de quatro locais geograficamente 

dispersos. Os motivos e as finalidades que 

levaram os formandos a inscrever-se nesta 

oficina prendem-se com o seu interesse pela 

temática da Educação para a Paz associada à 

utilização pedagógica das TIC com os seus 

alunos em sala de aula. Uma das formandas, 

possuindo um bom domínio tecnológico, referiu 

ter também como finalidade acompanhar o 

desenrolar deste projecto tirando  o máximo 

partido da sua participação num grupo mais 

alargado com outros colegas. A maioria dos 

formandos, embora fossem utilizadores de 

ferramentas TIC para o seu trabalho pessoal, 

usaram pela primeira um espaço de plataforma 

e criaram um blogue. Todos tinham também 

como finalidade a obtenção de créditos e a 

avaliação obtida nesta acção de formação para a 

progressão na carreira. 

O ENREDO 

Esta formação decorreu ao longo de cinco 

meses. Teve três sessões presenciais: uma 

inicial, uma a meio e outra no final. Na última 

foram apresentados e comentados os trabalhos 

realizados. 

Os objectivos da formação foram: (i) 

compreender a possibilidade de associar as 

potencialidades das TIC a temáticas como a 

multiculturalidade e a educação ambiental, no 

âmbito da Educação para a Paz; (ii) incentivar o 

trabalho colaborativo através dos recursos 

tecnológicos; (iii) constituir um grupo de 

professores interessados na concepção e 

implementação de actividades a levar a cabo 

com os seus alunos em contexto de sala de aula, 

no âmbito das temáticas propostas e da 

utilização das TIC; (iv) disponibilizar on-line  

materiais e relatos de actividades; (v) contribuir 

o  para um uso crítico das tecnologias. 

Tendo utilizado nas actividades de 

formação a distância um espaço virtual, uma 

disciplina MOODLE, a metáfora utilizada na 

respectiva organização foi a de uma sala de 

aula, onde se iam disponibilizando 

gradualmente, de acordo com o desenrolar do 

processo, segundo a perspectiva da 

investigação-acção participada,   os recursos e 

as propostas de actividades. Foi pois adoptado 

um processo colaborativo de trabalho, numa 

muito frequente interacção dialógica entre 

formadora e formandos, no qual se foi 

construindo o espaço da plataforma e onde iam 

também sendo partilhados os materiais e os 

registos produzidos, quer pelos formandos, quer 

pela formadora. Os recursos e os materiais de 

apoio produzidos  procuraram ir ao encontro 

das dificuldades e problemas que foram 

surgindo. Este espaço estava organizado por 

tópicos, correspondendo cada um à unidade 

temporal definida como estruturante, a 

quinzena. 

Na primeira sessão presencial, para além 

de contextualizar a formação nas suas múltiplas 

dimensões, segundo as perspectivas adoptadas 

(mencionadas no Contexto), foi proposta aos 

formandos a contratualização da sua 

participação nesta comunidade de prática em 

construção. Faziam parte desta proposta de  

contratualização os seguintes aspectos: a) o 

estabelecimento da unidade temporal 

estruturante do trabalho a desenvolver: a 

quinzena; b) o desenvolvimento, em cada 

turma, de pelo menos uma actividade por 

quinzena, relacionada com este projecto, com 

expressão no respectivo blogue ou página da 

Internet; c) o preenchimento quinzenal de um 

instrumento de trabalho, a que se chamou 

“Documento Orientador das Actividades”, no 

qual os formandos descreviam sumariamente 

a(s) actividade(s) que pretendiam realizar 

naquele período e onde podiam posteriormente 

registar a avaliação/reflexão do que tinha sido 

levado a cabo, tornando-se numa memória que 

facilitasse a construção final do portfolio e 

ainda um instrumento facilitador de 

acompanhamento a distância por parte da  

formadora; d) a descrição de uma actividade 

por mês, com a finalidade de ir disponibilizando 

na Web as actividades que se iam efectuando de 

modo um pouco mais aprofundado; e) a 

participação mensal numa actividade que 

introduzisse ou uma nova ferramenta 

tecnológica ou promovesse o debate sobre uma 

questão pedagógica pertinente. De modo a 

apoiar o trabalho em curso e a compreender a 

realidade vivida por cada um dos formandos, a 

formadora-investigadora disponibilizou-se para 

se deslocar a cada uma das salas de aula, uma 

vez por mês, aproveitando essas deslocações 

para também estar com os professores e apoiar 

na resolução de dificuldades entretanto 

surgidas. Foi feita uma previsão de cerca de 

oito horas de trabalho efectivo por mês no 

âmbito da formação, compreendendo a 

planificação, realização e avaliação de 

actividades com os alunos, para além da 
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interacção e partilha na plataforma de acordo 

com a proposta de contratualização.Esta 

proposta, de acordo com os princípios da 

investigação-acção participada, foi apresentada 

como uma proposta aberta, em experimentação, 

passível de ser reconstruída e renegociada a 

qualquer momento de acordo com os objectivos 

da acção de formação, as finalidades de 

participação dos formando, as necessidades 

fossem surgindo e ainda de acordo com as 

perspectivas metodológicas e teóricas 

adoptadas. Assim, os formandos-professores 

foram considerados como profissionais 

autónomos, com capacidade de decisão e 

adequação aos contextos concretos das 

respectivas turmas que trabalhavam, 

facultando-lhes uma grande margem de opções 

relativamente aos recursos e às actividades a 

desenvolver em cada turma. 

A segunda sessão presencial, para além do 

“ponto da situação” do que tinha sido feito até 

ao momento e dos entusiásticos contributos dos 

convidados (um sobre escrita criativa e outro 

sobre a utilização das tecnologias em sala de 

aula), deu um impulso muito significativo no 

desenvolvimento posterior de projectos 

colaborativos entre as turmas dos formandos, 

por estarem já dominadas as principais questões 

técnicas. O desenvolvimento de  projectos 

colaborativos foi a sugestão feita para o último 

mês. Para apoiar o desenvolvimento destes 

projectos foram criados diversos guiões de 

apoio, especialmente sobre como organizar um 

projecto desta natureza e ainda sugestões e 

ideias. Os projectos desenvolvidos foram 

diversos e basearam-se tanto em iniciativas e 

ideias dos formandos, como nos guiões 

mencionados. 

REFLEXÕES FINAIS 

Este cenário de aprendizagem e formação 

foi sendo construído à medida das necessidades 

expressas pelos formandos a partir do trabalho 

que iam desenvolvendo conjuntamente com os 

seus alunos de modo a tendo como referentes as 

finalidades e os objectivos inicialmente 

acordados. Este facto significa que houve uma 

muita estreita articulação entre as actividades de 

sala de aula e as que foram sendo realizadas ao 

nível da formação. Numa permanente 

interacção entre formadora e formandos, ao 

longo de todo o processo foram surgindo ideias, 

sugestões, bem como problemas e dificuldades 

a serem ultrapassadas,  numa dinâmica 

dialógica  de cooperação que caracteriza os 

processos levados a cabo de acordo com as 

abordagens perfilhadas. 

Da trajectória de formação descrita através 

deste cenário aprendizagem resultaram diversos 

produtos, entre os quais se podem considerar 

este cenário de aprendizagem aqui descrito. As 

produções dos formandos e dos seus alunos, 

divulgadas através dos blogues e páginas Web 

(http://aprender-tic-

educaoparaapaz.blogspot.com/), e os relatos de 

actividades publicados online 

(http://sites.google.com/site/educacaopelapaz/h

ome2/lista-de-actividade) são outros dos 

produtos resultantes. 
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