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A partir de uma evolução do movimento de educação aberta e dos Recursos Educacionais 

Abertos (REA), surge na Universidade de Manitoba, no Canadá, o primeiro Curso Aberto Massivo 

Online (MOOC), sob a condução dos professores George Siemens, Stephen Downes e Dave Cormier1. 

Tal iniciativa, no entanto, teria uma forte repercussão, a nível global, apenas nos anos 2011 e 2012, com 

criação de MOOCs por universidades tradicionais estadunidenses, como a Universidades de Stanford, o 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, a Universidade de Havard e a Universidade da Califórnia (em 

Berkeley) – destas iniciativas, surgiriam as plataformas Udacity, Coursera e EDx2. 

O primeiro MOOC foi criado para que conteúdos ministrados em cursos regulares pudessem ser 

acessados, de modo informal, por outras pessoas que tivessem interesse no conteúdo programático, 

seguindo princípios conectivistas de aprendizagem, onde os professores mediavam as atividades, seja 

atuando como facilitadores, seja assumindo o papel de fornecedores de alguma estrutura necessária para 

que as atividades pudessem ser desenvolvidas3. As interações não estariam limitadas a um único 

ambiente e a dinâmica adotada propiciava uma pedagogia participatória e uma aprendizagem em rede4. 

Já os MOOCs desenvolvidos pelas universidades estadunidenses mencionadas, possuem 

características bastante distintas do primeiro MOOC criado. Sua abordagem é condutivista, seu desenho 

metodológico é bastante similar ao ensino tradicional (presencial) e sua concepção de “aberto” assume o 

sentido de “gratuito”5. Os conteúdos geralmente são gravados e reproduzidos no ambiente para que os 

discentes possam acessá-lo e reproduzi-lo. 

Diante de tantas diferenças, houve a necessidade de uma classificação do MOOCs segundo sua 

abordagem, princípios e desenhos metodológicos. Os MOOCs conectivistas são comumente 

referenciados como cMOOCs, enquanto os MOOC condutivistas são nomeados xMOOCs. 

Naturalmente, à medida em que novos MOOCs foram surgindo, modelos híbridos emergiram, 

contemplando características dos cMOOCs e xMOOCs. No geral, a estes MOOCs, atribui-se a 

nomenclatura tMOOCs (task-based MOOC), por ter a aprendizagem fortemente relacionada ao 

desenvolvimento de tarefas ou trabalhos6. No Quadro 1 é possível comparar esse MOOCs, segundo suas 

principais características: 

Quadro 1 – Síntese comparativa entre os diferentes tipos de MOOCs 

 
cMOOC xMOOC tMOOC 

Teoria de aprendizage Conectivismo Conductismo Híbrida 

Modelo de aprendizaje Co-generación de conocimiento 
Adquisición (clásica) de 

conocimiento 

Adquisición y generación de 

conocimiento 

Orientado a … Redes Contenidos Tareas 

                                                 
1 TEIXEIRA, A.; MOTA, J.; MORGADO, L.; SPILKER, M. J. iMOOC: an institutional pedagogical model for Massive Open Online Courses 

(MOOCs). Educação, Formação & Tecnologias, 8 (1), 4-12, 2015. Disponível em: <http://eft.educom.pt/index.php/eft/article/view/465>. 

Acesso em: 19 abr. 2016. 

2 Ibid. 
3 Ibid. 

4 Ibid. 

5 Ibid. 
6 DAVARA, F. La educación digital: los MOOC (II). Fernandodavara.com. [2015?] Disponível em: <http://fernandodavara.com/la-educacion-

digital-los-moocs-2/>. Acesso em: 21 abr. 2016. 
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Conocimiento Distribuido y co-generado 
Declarado por la organización 

del curso 

Declarado por la organización 

del curso 

Contenido 
Co-creación o sócio-creación a 

partir de un tema central 

Tema central; desarrollo 

enfocado a conceptos 

Tema central; desarrollo 

enfocado a actividades 

Objetivos del aprendizaje 
Autodefinido por cada 

participante 
Definido por el profesor Definido por el profesor 

Ámbito del aprendizaje 
Tema central abierto; 

interdisciplinar 
Tema central cerrado; disciplinar Tema central cerrado; disciplinar 

Interación Fuerte Débil Media 

Cohesión y control del curso Participantes Profesor Profesor 

Evaluación Muy difícil o inexistente 
Sencilla; automátizada em 

múltiples casos 
Difícil a muy difícil 

Preponderancia de … 
Exploración y comunidad sobre 

los contenidos 

Adquisición de contenidos sobre 

la comunidad 
Tareas sobre la comunidad 

 Fonte: Davara [2015?]. 

 
No caso da Universidade Aberta (UAb), o modelo para seus MOOCs está fundamentado na 

aprendizagem centrada no estudante, na flexibilidade, na interação e na inclusão digital, logrando 

facilitar a transição da educação não-formal para a educação formal (com certificações)7. Tal modelo 

permite aproximações e distanciamentos em relação a cada um dos modelos apresentados no Quadro 1, 

sendo, portanto, um modelo original. Para os MOOCs da UAb foi adotada a designação iMOOC – 

ênfase na inovação, na interação, na inclusão, na responsabilidade individual e nas relações 

interpessoais8. 

O modelo iMOOC está presente em dois projetos europeus, quais sejam: o ECO (ELearning, 

Communication and Open-Data: Massive Mobile, Ubiquitous and Open Learning) e o EMMA 

(European Multiplique MOOC Aggregator). O Projeto ECO, por meio dos seus parceiros, busca 

sensibilizar a comunidade europeia quanto aos benefícios propiciados pelos MOOCs, diminuindo ou 

eliminando as barreiras tecnológicas em processos de aprendizagem junto à portadores de necessidades 

especiais e pessoas em risco de exclusão9. Já o Projeto EMMA objetiva, com apoio da União Europeia, 

prestar um serviço inovador e de excelência em metodologias de ensino e abordagens de aprendizagem 

através dos MOOCs10. 

No âmbito do Projeto ECO, tive a oportunidade de conhecer o curso “Competências Digitais 

para Professores” – doravante CDP. A meu ver, o desenho deste curso busca ser fiel aos preceitos 

basilares do iMOOC. Isso pode ser observado ao analisar as “Orientações detalhadas” de cada temática 

trabalhada e a dinâmica com que o curso evolui. Ao mesmo tempo em que há um conteúdo 

disponibilizado a priori, característico das abordagens condutivistas, a dinâmica proposta é claramente 

conectivista, haja visto que os discentes são estimulados a estabelecerem intensas interações que 

                                                 
7 TEIXEIRA, A.; MOTA, J.; MORGADO, L.; SPILKER, M. J., op. cit. 

8     MOTA, J.; TEIXEIRA, A. iMOOC, um modelo institucional para MOOCs. 1º Seminário de Inovação em Rede no Ensino              Universitário 
a Distância, Lisboa: Universidade Aberta. 2012. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/josemota/imooc-um-modelo-instutucional-para-

moocs>. Acesso em: 21 abr. 2016. 
9 Project ECO (Elearning Communication Open-Data). Disponível em: <http://project.ecolearning.eu/about-eco/our-project/>. Acesso em: 21 abr. 

2016. 

10 Platform EMMA (European Multiple MOOC Aggregator. Disponível em: <http://project.europeanmoocs.eu/project/>. Acesso em: 21 abr. 2016. 
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culminam no desenvolvimento de uma aprendizagem colaborativa e na construção de variados artefatos 

– estes serão objeto de avaliação, a posteriori. Não obstante, tal esforço encontra amparo naquilo que 

pode ser considerado o principal objetivo das metodologias ativas de aprendizagem: o discente como 

principal responsável por seu aprendizado. Dito de outra forma, as atividades são desenvolvidas tendo 

na aprendizagem do discentes, o principal atrator do sistema. 

Assim como são descritas as atividades que compõem as temáticas, os deadlines para cada uma 

delas também são expostos no início dos tópicos, permitindo aos discentes um melhor planejamento da 

execução das mesmas e, sobretudo, flexibilizando o processo de aprendizagem. Outrossim, não são 

exigidas contrapartidas financeiras ou proficiência em Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC’s) para que alguém possa participar do curso. O ambiente é simples, a interface é amigável e 

intuitiva, os vídeos com a apresentação dos professores responsáveis pelos tópicos são curtos (todos 

com menos de um minuto e meio) e explicativos, e o módulo de ambientação é bastante didático. Tais 

fatores constituem importantes aspectos de inclusão digital e são consonantes aos objetivos 

pretendidos. 

Ao participar do módulo de ambientação do curso CDP, tive a grata surpresa de encontrar um 

módulo objetivo, contextualizado e repleto de elementos de gamificação – algo que não é comum, pelo 

menos nas minhas experiências anteriores (Coursera, Edx e EMMA). Cada etapa do módulo é explicada 

com minúcia nas “Orientações detalhadas” e os participantes já são estimulados a interagirem desde o 

primeiro momento, ao testar as ferramentas da plataforma. Nas primeiras interações é possível formar os 

primeiros nós da rede de aprendizagem que será construída ao longo do curso. Isso só é possível devido 

à dinâmica proposta, onde o uso contextualizado das ferramentas, propicia um melhor conhecimento dos 

demais participantes, trocas de experiências (ainda que superficiais), indicações de leituras e tecnologias 

utilizadas para fins educacionais, além da identificação do participante, dos canais de contato, das 

opções/preferências dos sumários de fóruns, da localização do participante, do idioma preferido e das 

lista de interesses. Não obstante, ao gamificar o ambiente, com a utilização de pontos e badges – nos 

caso, os crachás –, os participantes passam a contar com um incetivo extra que potencializa a 

comunicação e, por conseguinte, à participação. Se por um lado essa dinâmica torna o módulo de 

ambientação mais longo do que o comum, por outro há uma sensação de que o curso já teve início, o 

que faz com que este seja mais produtivo e estimulante. 

Cabe registrar, contudo, que, por vezes, os módulos de ambientação se restringem ao 

preenchimento do perfil e à apresentação das ferramentas disponíveis na plataforma, por meio de 

demandas que intentam apenas a familiarização com estas. Entendo que essa é uma forma equivocada 

de trabalhar a ambientação, pois é preciso atentar que a experiência do usuário já começa a ser 

construída desde os primeiros contatos, o que pode ser fundamental para a permanência e envolvimento 

do discente. 


