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A educação para a vida deveria incluir aulas 

de solidão. (Sir Arthur Lewis). 

  



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O material está dividido em quatorze capítulos. O primeiro capítulo introduz os 

temas serem tratados.  O segundo capítulo questiona a necessidade da 

existência aprendizagem mista. Por força do uso, ainda é utilizada  com 

frequência a designação Blended Learning. O terceiro capítulo analisa como as 

atividades de ensino e aprendizagem podem ser desenvolvidas em locais 

definidos como ambientes enriquecidos com a tecnologia.  O quarto capítulo 

detalha contextos colocados como novos ambientes de ensino e aprendizagem. 

O quinto capítulo questiona o conectivismo como a teoria de aprendizagem mais 

indicada para a nova geração digital. O sexto capítulo investiga a abordagem da 

aprendizagem baseada em problemas e sua proposta de efetivar a 

aprendizagem independente, colaborativa, cooperativa, e desenvolvida em 

grupos. O sétimo capítulo analisa a sala de aula invertida. Ela é perscrutada 

como uma metodologia capaz de dotar o ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem com elevada qualidade nas atividades de ensino e aprendizagem.  

O oitavo capítulo apresenta ideias pedagógicas que gravitam no entorno da 

aprendizagem mista. São propostas consideradas como estratégias 

educacionais. Elas se transformam em “melhores práticas” utilizadas de forma 

flexível. A personalização do atendimento ao aluno de acordo com as suas 

características particulares de aprender é o destaque (aprendizagem 

adaptativa). O nono capítulo analisa diferentes formas de produção de materiais 

de estudo. Ganha maior visibilidade a estruturação da atividade de 

aprendizagem desenvolvida do mais simples para o mais complexo, no 

desenvolvimento de pequenos módulos, em uma proposta de aprendizagem por 

tópicos. Os objetos de aprendizagem ganham espaço especial, considerados 

como a forma de desenvolvimento de materiais mais adequada aos ambientes 

virtuais. O décimo capítulo questiona a afirmativa da exigência de um projeto 

instrucional. Ele é tido como o principal elemento para o planejamento do que 

irá ocorrer em ambientes com alta flexibilidade. O décimo-primeiro capítulo 



 

 

 

busca quantificar o nível de preparação do aluno para enfrentar as inovações 

propostas pelas novas metodologias utilizadas. O décimo-segundo capítulo 

enxerga quais os comportamentos e atitudes mais recomendados para o 

professor no ambiente que está sendo analisado. O décimo-terceiro capítulo 

sugere um caminho possível para ter a funcionalidade desejada. O décimo-

quarto capítulo traz um estudo de caso para validar o resultado das 

recomendações sugeridas.  

Bom estudo a todos. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 PRIMEIRAS PALAVRAS 

 Vivemos em uma quadra de tempo posta no limiar de grandes mudanças. 

Algumas delas já estavam nos planos de um ano novo feliz. Muitos professores 

devem ter dito a si mesmos: este ano eu vou mudar tudo e aprender tecnologia.  

Champanhas foram abertas, votos feitos, bagos de uva  consumidos.  

 As promessas não iniciadas esgotaram o primeiro trimestre do ano. Como 

em um passe de mágica tudo mudou. Todos nós fomos surpreendidos pela 

pandemia. Está sendo algo inimaginável para a maioria dos (sobre)viventes. A 

menos dos apocalípticos de plantão ninguém teria imaginado esta situação, nem 

em seu pior pesadelo.  Será que irão funcionar as intenções resguardadas por 

sete sementes de uva, sete de romã e um bom prato de lentilhas?  Com tal 

aparato esotérico não haveria boa intenção que não fosse atingida. A pandemia 

derrubou sonhos menos importantes e acelerou o início dos mais importantes.  

 Mais uma vez somos levados a admirar a capacidade humana. Muitas 

pessoas demonstraram uma capacidade inesperada de reação que nunca será 

esquecida. Dentre estas pessoas é preciso destacar os professores. As boas 

intenções voltaram com muita força. Elas buscam criar diferentes metodologias 

inovadoras apoiadas em melhores práticas com o uso da tecnologia. Aquela que 

prometeram a si mesmos aprender como forma de facilitar a implantação de 

iniciativas de sucesso. 

 Este trabalho foi desenvolvido para transmitir características de um dos 

novos ambientes de ensino e aprendizagem possíveis: a utilização da 

aprendizagem semipresencial no contexto acadêmico. A análise de resultados 

foi apoiada em um grupo de alunos que testavam a aprendizagem baseada em 

problemas (PBL – Problem Based Learning ou ABP – Aprendizagem Baseada em 

Problemas).  O ensino e aprendizagem a distância ou apenas aprendizagem a 

distância seriam avaliados. Litto e Caruso (2010) consideram que o termo 
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aprendizagem a distância caracteriza de forma mais completa este contexto. 

Com acesso a este material os professores poderão vir a desenvolver uma das 

novas formas de oferta de cursos: a aprendizagem mista, blended learning ou 

blearning.  

 A aprendizagem mista (Blended Learning)  se apresenta como forte 

candidata a atender a necessidade de distanciamento social que deverá persistir 

durante muito tempo. Isto deve fazer com que muitas, senão todas as atividades 

teóricas integrantes da estrutura curricular trabalhem na perspectiva do 

aprender fazendo. É diminuída ou eliminada a necessidade de encontros 

presenciais.   

 As inovações tecnológicas são desenvolvidas em um tempo acelerado. 

Pouco ou nenhum tempo é dado para que a pessoa aprenda e adquira expertise 

em sua utilização. Uma dos principais destaques é a necessidade de adaptação 

de professores analógicos  à chegada de uma nova geração aos bancos escolares 

das IES: a geração digital. Segundo Prensky (2001)  e Mattar (2010) ela  

apresenta características diferenciadas em relação a qualquer das gerações 

antecedentes Esta geração não mais aceita as metodologias tradicionais de 

ensino e aprendizagem. Elas ainda se fazem presentes por mais que o ambiente 

seja permeado de forma extensiva por estas novas tecnologias.   

1.2 MUDANÇAS NECESSÁRIAS  

 O contexto de um novo mundo coloca um grande desafio para as IES – 

Instituições de Ensino Superior, professores, alunos, e para a própria sociedade: 

a busca e aplicação de novas metodologias que proporcionem a aprendizagem 

ativa. Ela irá ocorrer em novos locais nos quais as pessoas poderão adquirir 

conhecimentos aos quais nunca imaginaram ter acesso. A democratização 

oferecida desde os primórdios do EaD está a um passo de se tornar uma 

realidade incontestável. 
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 Trazer para estes novos locais práticas antigas é um erro. Aqui vale a 

parábola que assinala o erro de se colocar vinho novo em odre velho e da mesma 

forma vinho velho em odre novo: em ambos os casos o ambiente é contaminado. 

O problema é que esta cultura está arraigada no comportamento dos professores 

que não buscam mudanças em sua ação e prática profissional. Todos nós 

necessitamos do apoio de um eficiente processo de formação permanente e 

continuada com renovação de novos locais de aprendizagem, apoiado em 

conteúdo inovador. Para responder aos desafios novos comportamentos e 

atitudes são necessários.  

 O projeto que você tem em mãos tem como prioridade estabelecer um 

novo padrão de relacionamento que permita um diálogo profícuo entre 

professores como orientadores, desenvolvendo atividades de ensino para alunos 

como participantes ativos. Eles são os protagonistas de sua própria 

aprendizagem. 

 Não é um desafio fácil de superar. Os hábitos estão arraigados não apenas 

no prato da balança na qual se pesa o comportamento docente. Eles também 

estão no outro lado da balança que avalia o comportamento do aluno. A 

mudança necessária de ambientes centrados no professor, para ambientes 

centrados no aluno incentiva a busca de iniciativas inovadoras em educação. 

 A persistência em trabalhar com modelos superados tem resultado em 

iniciativas que não apresentam condições de formar um novo profissional para 

o mercado de trabalho. Não é efetivada a aprendizagem significativa, e tem 

continuidade a não formação dos profissionais que o mercado deseja. 

 A simples mudança de ambientes presenciais para não presenciais ou 

semipresenciais não representa uma solução. De nada adianta o ambiente 

apresentar tecnologias de ponta. Ela não é a única responsável. Está na 

dependência dos atores deste processo mudar a forma de enxergar o outro. A 

prática da empatia se reafirma como necessidade inadiável. 
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 Para implantar novas metodologias é considerável novas atitudes e 

comportamentos:  

 

• implantar o ensino semipresencial e o ensino não presencial;  

• reconhecer o poder das mídias sociais como potentes auxiliares 

para efetivar a intenção de mudanças;  

• problematizar um currículo inovador;  

• inverter as salas de aula tradicionais;  

• utilizar objetos de aprendizagem;  

• e apoiar o desenvolvimento de projetos instrucionais que 

permitam criar condições de propostas flexíveis e adaptadas aos 

diferentes estilos de aprendizagem.  

 

 A adoção desta perspectiva pode tornar facilitada a participação dos 

professores e alunos em ambientes não tradicionais.   
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2 AMBIENTES SEMIPRESENCIAIS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

2.1 PRIMEIROS QUESTIONAMENTOS 

 O estudo coloca alguns questionamentos iniciais. Os escolhidos são 

aqueles que os professores e alunos mais efetuam quando consultados sobre a 

possibilidade de que eles venham a desenvolver os seus trabalhos com a 

educação semipresencial e utilização das orientações colocadas neste trabalho. 

As perguntas mais comuns colocadas pelos agentes educacionais que serão 

diretamente envolvidos no processo são: 

 

• Mas afinal: o que é a aprendizagem semipresencial? 

• Porque a IES escolheu adotar esta metodologia? 

• Quais foram as vantagens que a IES enxergou na proposta? 

• Porque as IES não mudam, mesmo com toda a tecnologia 

presente na sociedade atual,  os seus processos de ensino e 

aprendizagem de acordo com as expectativas sociais? 

• Quais são exatamente as condições para a IES atenda aos anseios 

de uma mudança radical com a criação de metodologias para 

utilizar a aprendizagem ativa? 

• Quais as potenciais vantagens do uso da aprendizagem 

semipresencial pelas IES?; 

• Por que ela é considerada como uma proposta realmente 

diferente? 

• O que muda no meu comportamento? 

     (Fonte: o autor) 
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 Cada uma destas perguntas será respondida nos capítulos seguintes. Elas 

servem para dar um guia para as IES, professores e alunos que irão desenvolver 

atividades com este tipo de oferta de processos de ensino e aprendizagem na 

sociedade contemporânea. 

2.2 O QUE É A APRENDIZAGEM SEMIPRESENCIAL 

 Podemos adotar uma definição simples: a educação semipresencial é 

aquela que ocorre com a mistura (blend) de momentos presenciais com 

momentos não presenciais. Tão simples quanto se queira. A definição pode ser 

ampliada: podemos considerar que ela exige a adoção de novos 

comportamentos das IES, dos professores e dos alunos envolvidos. Diversos 

outros apêndices poderiam permitir montar uma definição mais elucidativa. Por 

enquanto, vamos parar por aqui e adotar esta definição simples, ela é necessária 

e suficiente neste momento. 

 

Uma das principais perguntas questiona: será que, com a “invenção” da 

aprendizagem mista está decretada a obsolescência do modelo 

pedagógico tradicional utilizado no ensino superior? 

 

 Este questionamento representa o medo de muitas instituições de ensino. 

Muitas delas consideram que a modalidade será capaz de “canibalizar” as outras 

formas de oferta (presenciais e não presenciais) presentes na instituição. O 

medo de que as mudanças tragam gastos elevados se mostra presente nesta 

preocupação. 

 Ele representa o medo de muitos professores pelo deslocamento de sua 

“zona de conforto”. Eles serão obrigados a abandonar materiais produzidos 

durante décadas, esquecer velhos livros-texto. Quem sabe conseguiam 

finalmente aposentar velhas e amarelecidas transparências. Além disso, serão 

instados a adotar novos comportamentos e atitudes. Muitos deles são 
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frontalmente contrários ao posicionamento de detentor universal do 

conhecimento e agente de um relacionamento de poder com os alunos. São 

papéis assumidos pelos professores nos ambientes tradicionais. 

 O medo atinge também os alunos. Eles deverão abandonar o papel de 

receptores passivos. A eles caberá efetivar a aprendizagem ativa, escolher 

conteúdos, e utilizar o senso crítico. São condições para as quais a grande 

maioria dos estudantes não está preparada. São muitos os alunos que estão 

acostumados e acomodados com atividades assistencialistas. São papéis 

assumidos pelos alunos nos ambientes tradicionais de ensino e aprendizagem. 

 Frente a estas colocações a resposta para esta pergunta feita fora do 

“quadrado” pode ser:  

 

Com o advento das ofertas semipresenciais e não presenciais  das 

atividades de ensino e aprendizagem, todas as demais formas de oferta 

presenciais, mantidas as suas condições atuais, podem ser consideradas 

em fase de obsolescência ou já obsoletas? 

 

Aqui se evidencia a necessidade de enriquecimento dos ambientes 

tradicionais e cuidados para não repetir velhos erros em ambientes nomeados 

como inovadores. 

2.3 PORQUE A IES DEVE ADOTAR ESTA METODOLOGIA? 

 A grande maioria da IES migra por modismo e por adotar estratégias de 

inteligência competitiva que ficam nas brumas dos oceanos vermelhos (tentativa 

de fazer melhor) sem que arrisquem a criar oceanos azuis (tentativa de fazer 

diferente). Estas são as opções colocadas nos estudos de Kim e Maugborgne 

(2014). Isto aponta para a possibilidade de fazer com que a inovação em 

processos de ensino e aprendizagem represente um elevado diferencial, tanto 

intelectual quanto competitivo, na sociedade contemporânea. 
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 Algumas  destas IES adotaram a proposta por amor à arte e pela crença 

que as novas gerações têm expectativas sobre comportamentos  que precisam 

ser atendidos como parte de sua responsabilidade e autoridade social. Esta 

atitude deveria ser adotada de forma mais frequente. 

 Com o avanço da comunicação e da tecnologia digital ocorre uma série de 

inovações que podem ser utilizadas como estratégias ou instrumentos de ensino. 

A Internet desempenha um papel vital na recuperação (Data Mining) e  

armazenamento para análise de elevado volume de dados. Após uma análise os 

dados são transformados em informação e conhecimentos (Data Analysis). Isto 

abre a possibilidade de enormes melhorias da qualidade do material didático 

produzido em uma perspectiva de uso de objetos de aprendizagem, tida como a 

forma de desenvolvimento de materiais multimídia nas iniciativas futuras.  

 São criados os REA – Recursos Educacionais Abertos - formatados como 

objetos de aprendizagem de qualidade e que permitem o desenvolvimento da 

aprendizagem independente e a efetivação da educação aberta. É uma proposta 

diretamente relacionada com a democratização do acesso aos processos de 

ensino e aprendizagem. As redes sociais apresentam suas armas e o poder da 

multidão se torna presente nas atividades educacionais (crowdsourcing) 

contrariando frontalmente a IES que consideram esta influência como nociva 

devido a quebra de direitos autorais. Isto está manifesto nos projetos 

educacional e instrucional . O projeto educacional é elemento estrutural que 

direciona todos os demais. O projeto instrucional segue na esteira de suas 

orientações que podem ser determinísticas em algumas escolhas ou flexíveis em 

outras condições. 

 A proposta lembra os tempos da invenção da impressão. Ela foi 

considerada uma revolução que mataria a tudo e a todos. A capacidade de 

memória do ser humano seria perdida. Os novos ambientes colocariam a perder 

a qualidade do ensino e aprendizagem. Este é um dos grandes mitos por detrás 

do qual  se esconde a ineficácia das IES e de muitos de seus professores. Ela 

ousa afirmar que a educação semipresencial ou não presencial deverá mudar a 
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face da educação do futuro. Esta é a principal razão pela qual é recomendável 

optar por sua utilização de forma extensiva com a substituição gradativa da 

oferta presencial tradicional de ensino e aprendizagem. 

2.4 QUAIS VANTAGENS QUE A IES ENXERGOU NA PROPOSTA? 

 Sempre que algum agente adota uma atitude e se propõe a seguir um 

comportamento, sem que sejam colocados atalhos em seu caminho, se tem um 

propósito. Eles podem ser privados, de foro íntimo, ou voltado para o bem-estar 

da sociedade no qual o agente está inserido. Esta última opção representa a 

proposta ao implantar o ambiente de estudo aqui descrito. As vantagens não 

são poucas, mas todas elas exigem participação e desempenho do elemento 

humano. Com uma proposta deste porte se pretende oferecer aos agentes 

educacionais envolvidos: 

 

• Um processo de alfabetização tecnológica que lhes poderá dar um 

diferencial intelectual e competitivo na sociedade 

contemporânea; 

• Possibilidades de desenvolver parte de seus estudos de forma 

independente. A proposta é criar possibilidades de que sejam 

criadas em seu perfil profissional as competências de um 

“solucionador de problemas”. Este é o perfil desejado com 

destaque pelo mercado na atualidade;  

• A possibilidade de, ao escolher conteúdos relevantes e práticas 

consoantes com as desenvolvidas em sua área profissional, 

efetivar a aprendizagem significativa, tida por Moreira e Masini 

(2006) como uma das mais sugestivas na sociedade atual. 

 

 É preciso adquirir consciência que a adoção de uma proposta com tais 

intenções muitas coisas podem ser afetadas. Isto ocorre não somente em termos 
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didáticos e pedagógicos, mas também em termos administrativos para a IES. O 

efeito da adoção da mediação tecnológica, abertura para as redes sociais e da 

utilização de metodologias inovadoras, tem um custo inicial alto. 

2.5 POR QUE A TECNOLOGIA AINDA NÃO MUDOU 

COMPORTAMENTOS? 

 Não é fácil responder ao questionamento colocado no título. Há tecnologia 

suficiente e disponível em custos cada vez menores, mas muitas IES (a grande 

maioria delas) ainda continua a manter métodos obsoletos. Isto se deve a uma 

cultura individualista presente nos processos de formação dos docentes.  

 Reúna todos os professores de uma IES em uma sala com uma porta de 

entrada e nos fundos, disfarçada em um canto, uma porta de saída onde eles 

possam sair sem serem vistos. Quando se fala em interdisciplinaridade, em 

dividir a responsabilidade com outros professores pelo sucesso da atividade de 

ensinar, a fuga pela porta dos fundos é quase total. 

 Imagine professores que assumem o papel de orientador; um igual que 

aprende junto com o aluno; que aceita a sua experiência anterior e a valoriza;  

que enxerga o progresso do aluno não apenas em termos técnicos, e que 

valoriza aspectos afetivos. O enunciado destas condições leva outra boa parte 

dos professores a debandar para a porta dos fundos.   

 Quantos são os professores que praticam um trabalho adicional que muitas 

vezes não é remunerado nas condições das expectativas criadas? Quantos 

desenvolvem este trabalho de forma cooperativa? Quantos trabalham na 

perspectiva de melhoria do desempenho individual como forma de atingir os 

objetivos de uma aprendizagem de qualidade? Nesta altura dos acontecimentos 

a sala deverá estar praticamente vazia.  

 Uma plateia que começou em sala cheia estaria com poucos professores. 

Antes de ser uma crítica, este fato pode representar a confirmação da prática 
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incorreta de mal remunerar os professores e não lhes dar condições de formação 

permanente e continuada.  

 Em uma sala contígua, com as mesmas condições, reúna os alunos 

regulares da IES. Apresente a proposta de assumir um comportamento 

diferenciado. Quantos aceitam um maior envolvimento com a aprendizagem 

quando; quantos aceitam assumir parte da responsabilidade pelo seu processo 

de ensino e aprendizagem? A primeira metade da sala esvazia.  

 Quantos aceitam a independência e autonomia com empoderamento de 

suas funções? Quantos aceitam o comprometimento com a efetivação do senso 

crítico, criatividade, inovação e iniciativa? Outra grande parte sai de fininho. 

Quantos aceitam o abandono de uma posição de receptor passivo.  

 Quantos aceitam adotar um comportamento dialético na desconstrução e 

reconstrução de conhecimentos para que eles sejam compreendidos em sua 

essência. O que aconteceu com a sala dos professores se repete na sala dos 

alunos. Poucos permanecem na sala. 

 Em nada as pessoas parecem aceitar a gradação que vai do branco ao 

negro absoluto e preferem a dicotomia de se colocar em um dos extremos em 

posições radicais. Ou tudo é como a pessoa quer ou nada é feito. Este 

posicionamento radical deixa apenas uns poucos abnegados nas salas de 

professores e de alunos.  

 Alguns são professores que não querem perder seu meio de vida e aceitam 

condições precárias de trabalho e ausência de formação. As IES sabem disso e 

não tomam nenhuma medida para estabelecer processos de formação 

permanente e continuada dando aos professores as condições necessárias para 

que eles atendem aos requisitos da docência digital. 

 Muitos alunos sabem que serão aprovados e promovidos. Isto irá ocorrer 

mesmo sem aquisição do conhecimento mínimo necessário e suficiente para 

serem certificados socialmente como expertos em determinada área de estudos. 

Todos ficam satisfeitos e fica mantido o “ponto de equilíbrio financeiro” sem que 
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elevadas estatísticas de evasão diminuam ou retirem a qualificação da IES.  Esta 

é a realidade acadêmica atual por mais triste que possa parecer.   

 Parece ter acertado Werneck (1992) ao caracterizar as atividades de 

ensino e aprendizagem como um acordo no qual instituições de ensino e 

professores fingem que ensinam, alunos fingem que aprendem e assim o barco 

acaba por chegar a um porto seguro. A pedagogia do fingimento parece ser uma 

das grandes responsáveis pela situação. Alunos continuam fingindo que 

aprendem e professores continuam fingindo que ensinam. 

2.6 PORQUE A IES DEVE ATENDER ÀS EXPECTATIVAS? 

 As expectativas sobre o comportamento das IES ocorrem em diversos 

níveis. Em uma visão utilitária das IPES – Instituições Particulares de Ensino e 

Aprendizagem - o aspecto financeiro pode até prevalecer. Ou seja, a obtenção 

de recursos financeiros pode se tornar facilitada ao adotar as novas 

metodologias. Ainda assim, com esta proposta, ela pode atender outros níveis 

de expectativa que convergem para a proposta final de melhoria da qualidade 

das atividades de ensino e aprendizagem.  

 Com maiores recursos financeiros ela poderá melhorar a infraestrutura e 

proporcionar maiores recursos. O efeito cascata pode acontecer nestes casos, 

mas é preciso destacar que as novas metodologias estão, todas elas sem 

exceção, apoiadas na expectativa do desempenho dos agentes educacionais 

envolvidos.  

2.7 PARA AS IES QUAIS AS POTENCIAIS VANTAGENS DO USO DA 

APRENDIZAGEM SEMIPRESENCIAL? 

 Nesse ponto podemos fazer um apanhado de tudo o que foi apresentado 

e apresentar uma lista das vantagens em adotar o método: 
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• Atualização dos métodos da IES; 

• Atender às expectativas do mercado corporativo; 

• Atender às necessidades dos alunos; 

• Proporcionar atualização nas práticas e ações docentes; 

• Colocar a instituição de ensino  a par e passo com a evolução da 

sociedade. 

     (Fonte: o autor) 

 

 Se são poucas em número, as vantagens são grandes em termos dos 

benefícios que elas podem trazer. 

2.8 QUAIS AS DIFICULDADES PARA QUE A PROPOSTA SEJA 

EFETIVADA PELAS IES? 

 Outro apanhado no conteúdo permite apresentar, em outra lista, as 

desvantagens de adotar o método: 

 

• Mudanças significativas no comportamento das IES, dos 

professores, dos alunos; 

• Falta da aplicação de recursos em educação, por parte dos órgãos 

responsáveis; 

• Abandono da individuação excessiva que atinge todos os agentes 

educacionais e retorno a um estado de cooperação e colaboração 

entre os agentes educacionais envolvidos na adoção de novas 

metodologias. 

     (Fonte: o autor) 

 

 Tudo se resume em atitudes comportamentais que representam grandes 

desafios para os agentes educacionais envolvidos. 
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2.9 O QUE MUDA NOS COMPORTAMENTOS INDIVIDUAIS? 

 Para cada agente educacional as mudanças são evidentes. Para a IES é 

preciso aceitar a abertura ao novo que a leva a espanar as teias de aranha para 

fora das salas de aula tradicionais e agir de forma consoante com o que a 

sociedade deseja. Para os professores é preciso compreender e aceitar os 

desafios de novos tempos nos quais a mediação tecnológica não tem mais como 

ser procrastinada. Para os alunos é preciso voltar a ter disciplina desenvolvida 

de forma natural e a ter um novo encantamento com o ambiente das salas de 

aula e da recuperação do prazer de aprender. 
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3 EFETIVAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

3.1 O AMBIENTE 

 Antes de detalhar o contexto mais indicado, teorias e outros aspectos que 

permitem aprofundar o conhecimento sobre os ambientes semipresenciais, é 

necessário saber o que são estes ambientes e como neles, as atividades de 

ensino e aprendizagem são desenvolvidas.  

A aprendizagem semipresencial é uma das poucas inovações em educação 

que apresentam potencial tão grande para transformar o modo como as 

atividades de ensino e aprendizagem podem ser efetivadas de forma inovadora, 

atraente e eficaz. O termo disruptivo, proveniente da indústria, ganha destaque 

no segmento acadêmico. Muito disso pode ser creditado ao uso extensivo da 

tecnologia. Mas, voltamos a repetir: é da ação humana modificadora que o 

ferramental disponível pode apresentar resultados favoráveis.  

Esta forma de oferta se apresenta como: 

 

• combinação de momentos presenciais;  

• desenvolvimento de atividades independentes efetivadas em casa 

ou no trabalho;  

• e atividades desenvolvidas no ambiente virtual. 

 

 São pontos de destaque:  

 

• a personalização do ambiente (ambientes adaptativos de 

aprendizagem);  

• a formação de pequenos grupos;  
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• uma nova forma de oferta de tutoria, aproximada ao que faz o 

coacher que atua na atividade de coaching executivo das 

empresas modernas. O coaching educacional toma lugar de 

destaque trazendo grandes expectativas junto consigo. 

 

 Esta abordagem mostra como uma combinação poderosa pode trazer 

resultados significativamente mais eficazes que aqueles produzidos com a 

continuidade da manutenção da educação presencial tradicional. Caem por terra 

um bom número de paradigmas superados e em fase de obsolescencia. Eles são  

pouco adequados para a geração digital que chega aos bancos escolares das IES 

nos dias atuais, com mudanças significativas de comportamentos. 

 O trabalho propõe novas formas de pedagogia que podem ser trabalhadas 

com uma nova e forte fonte de emoções. Elas podem representar uma chamada 

significativa para a motivação intrínseca dos alunos. A proposta é clara e fácil 

de imaginar. A implantação desta nova forma de ensinar e aprender ainda 

encontra muitos obstáculos. Eles são insuspeitos e podem ser tratados como 

armadilhas. Sua ocorrência advém da falta de formação diferenciada de 

professores e alunos não preparados para uma migração natural para o uso de 

novas metodologias. 

 Mesmo assim não se observa nenhuma outra proposta com tantas ricas 

oportunidades de combinação de novas metodologias, técnicas e práticas. Elas 

podem ser combinadas em um projeto instrucional consistente, flexível e 

personalizável, apoiados em um projeto educacional que represente referenciais 

teóricos altamente qualitativos. Observe que citamos, cada vez com maior 

frequência, o uso de projetos educacionais e instrucionais com maior frequência. 

É visível a importância que estes componentes adquirem no contexto da 

educação semipresencial. 

 Este estudo não tem pretensões de considerar a tecnologia educacional 

como uma panaceia. A prática permite constatar que ela se torna indispensável. 
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A mediação tecnológica é imprescindível para liberar o professor e os alunos 

para atividades mais “nobres”. As “aulas chatas” como são consideradas as que 

ocorrem nos ambientes tradicionais parecem ter seus dias contados. 

 São orientações correlatas orientar:  

 

• a formação de solucionadores de problemas capazes de 

desenvolver elevado senso crítico;  

• a efetivação do espírito criativo;  

• a efetivação de espírito empreendedor;  

• a capacidade de trabalhas em situações de incerteza; 

• a ter capacidade de inovar ainda que frente a grandes desafios.  

 

 No contexto em que este estudo foi desenvolvido a ligação do aluno com 

o ambiente virtual de aprendizagem deve ser total. O ambiente deve dar 

sustentação de um estado de conectividade total, suportada por dispositivos 

capazes de dar aos agentes educacionais envolvidos um estado de mobilidade 

total. 

 O projeto instrucional deve prever a implantação e uso de interfaces 

responsivas de alta aprazibilidade. Elas devem ser agradáveis e utilizar 

metodologias inovadoras que vistam o ambiente com uma aparência alegre. 

Com este propósito é possível inserir a afetividade como um domínio esquecido 

em benefício de atender apenas ao domínio cognitivo e domínio psicomotor, 

situação que precisa ser modificada. 

 Para atingir estes benefícios é preciso: administradores enérgicos; 

professores autônomos; e alunos motivados. Somente assim será possível 

sustentar uma enxurrada inicial de críticas sem nenhuma sustentação. Seu único 

apoio é um pseudoargumento de autoridade dado a alguns profissionais 

incapazes de enxergar o outro e suas necessidades. O resultado é um nível muito 

baixo de inteligência emocional e  capacidade de empatia. 
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É preciso: 

 

• Varrer para fora das salas de aula o mofo de metodologias 

obsoletas; 

• retirar da estagnação o relacionamento professor x aluno;  

• e tornar agradáveis as “salas de aula chatas”; diminuir o 

imobilismo forçado por um baixo volume de investimentos em 

educação que aportam nas IES na atualidade. 

 

 O gigantismo burocrático precisa ser superado e levar consigo todo um 

conjunto de metodologias superadas. Somente assim será possível retirar a IES 

pública ou privada do que se anuncia como breve: o seu final, pelo menos com 

a face que atualmente mostra para a sociedade. 

 Em contrapartida é dado ao estudante uma grande responsabilidade que 

exige: 

 

• participação ativa; 

• alto desempenho;  

• e um comprometimento com a sua aprendizagem e a dos grupos 

nos quais ele vai participar como um dos elementos interessados 

na solução de problemas comuns. 

 

 O caminho é aberto pela coragem de alguns gestores e professores e o 

engajamento total do aluno. É um caminho certo e seguro que pode resgatar 

tudo o que se considera perdido nos ambientes atuais. É preciso manter acesa 

a chama dos ideais daqueles que lutam em favor da efetivação de iniciativas de 

ensino e aprendizagem eficazes. 
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 O uso da tecnologia deixou de ser o tema de discussão. Ela não é mais um 

ponto de discórdia. Há consenso sobre sua necessidade. A continuidade dos 

problemas está na falta de formação para correta utilização dos benefícios que 

a tecnologia educacional pode trazer. 

 Os ambientes semipresenciais são ambientes tecnológicos por excelência. 

Eles não prescindem da efetivação de ideias pedagógicas de valor, efetivadas 

por uma didática que tem no interesse da evolução do outro, o verdadeiro valor 

que se espera na atualidade dos agentes educacionais em todos os níveis. Eles 

são locais nos quais podem ser colocadas situações intelectualmente 

desafiadoras para os participantes.  

 Neles muitas das certezas que hoje são adotadas no ambiente tradicional 

são colocadas como dúvidas a serem pesquisadas, investigadas e superadas nos 

seus pontos falhos. Neste material foi realizado um estudo de caso em que se 

observou genuíno interesse dos professores e alunos envolvidos no estudo, em 

melhorar a resposta aos desafios, com uma participação mais ativa e efetiva. 

 Foram fatores contribuintes para os bons resultados a convergência dos 

fatores: 

 

• a entrega de conteúdos relevantes; 

• a efetivação da aprendizagem significativa;  

• a participação ativa de grupos;  

• o interesse na evolução do outro; 

• o interesse na evolução do grupo; 

• a realização da inteligência coletiva;  

• a utilização do poder da multidão (crowdsourcing). 

 

A tecnologia foi utilizada como ela realmente é: uma ferramenta útil para 

aumento da produtividade no ambiente.  A única imposição sem a qual se perde 

a funcionalidade é a ausência da mediação tecnológica. A cultura informática 
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dos agentes educacionais tem que ser um diferencial para que o ambiente tenha 

plena funcionalidade. É preciso deixar que todos desenvolvam suas 

potencialidades de forma livre. 

Atuam como considerações financeiras complementares : 

 

• o custo inicial de implantação de um ambiente semipresencial é 

alto; 

• a formação dos professores precisa ser desenvolvida da forma 

mais completa possível; 

• o aumento de remuneração devido a uma dedicação maior dos 

professores precisa ser levada em consideração;  

• o nivelamento dos alunos a um ponto onde todos possam 

colaborar efetivamente deve ser proporcionado, ainda que exija 

programas de nivelamento; 

• o quanto menor for o número de alunos por turma melhor será o 

aproveitamento; 

• o uso do artifício da monitoria com empoderamento do aluno deve 

ser analisado; 

• o quanto menor o número de alunos atendidos por tutor / 

professor maior será o aproveitamento; 

• o uso de laboratórios é um importante elemento e ainda que 

encareça o ambiente e deve ser estudado sob a luz dos efeitos 

didáticos e pedagógicos de sua não utilização; 

• O projeto de materiais deve levar em conta dificuldades de leitura 

de textos digitais; 

• o uso extensivo de streaming de áudio (podcast), vídeo (webcast) 

e tela (screencast)  é recomendável; 

• a efetivação de presença social da IE, professores e administração 

na vida do aluno deve ser extensiva e avaliada; 
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• os custos envolvidos recomendam utilizar propostas design once 

for many uses, também denominada WORM – Write Once Read 

Many; 

• os materiais devem utilizar a perspectiva do polimorfismo e 

portabilidade 

• a análise de recuperação dos custos iniciais em um estudo ROI – 

(Return of Investment) deve fechar o processo. 

 

 Há algumas compensações financeiras que somente o tempo pode 

determinar. Uma delas é uma redução drástica nos custos de desenvolvimento 

de materiais multimídia para preparação de conteúdo. Existe a possibilidade de 

maior significância na redução do custo total com o uso de materiais que sejam 

ofertados sem custo (REA – Recursos Educacionais Abertos ou licenciamento CC 

– Creative Commons). Mas é importante que a IES tenha consciência que o 

capital aplicado pode não retornar em curto espaço de tempo.  

 O principal retorno pode ser enquadrado como benefício intangível e é de 

notório valor: o aumento da qualidade do ensino e aprendizagem oferecidos aos 

alunos. É altamente desejável a obtenção de maiores índices de aprovação e 

maior grau de participação e de satisfação dos alunos. Em termos sociais este 

aspecto justifica quaisquer custos envolvidos. O barateamento cada vez maior 

das tecnologias está prestes a transformar em um mito, uma das realidades hoje 

presentes que afirma que: para obter melhor qualidade, sempre se tem um 

maior custo. Se esta é a regra geral exceções são possíveis. 

 Esta afirmativa pode cair por terra em curto espaço de tempo. Isto deve 

ocorrer quando consórcios educacionais criarem, via computação em nuvem, 

estruturas educacionais que podem ser compartilhadas por muitas IES de forma 

simultânea. Tal proposta era um ideal na mente de alguns educadores. Agora 

passa a ser um objetivo perseguido e quase sendo alcançado pelos 

financiadores.  
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 Eles são incentivados pelo excessivo número de alunos que retornam aos 

bancos escolares, devido a demandas educacionais reprimidas em um país que 

precisa desesperadamente de profissionais mais bem formados e com 

competências e habilidades diferenciadas.  Como complemento não necessário, 

mas alvissareiro, é a satisfação que os investidores têm mostrado com relação 

aos aspectos financeiros de retorno que são possíveis com o uso dos ambientes 

semipresenciais.  

 É possível obter taxas de evasão menores quando há empenho de 

professores e alunos. Há indícios de que as novas oportunidades, eficiência 

econômica, e personalização com uso do poder da tecnologia, são novas 

situações que podem estar sendo compreendidas pelas IES como caminhos para 

sua sobrevivência. A visão da adoção dos ambientes semiprenciais como 

metodologias disruptivas se torna uma realidade. 

 Há linhas de pesquisa mais recentes que colocam os ambientes 

semipresenciais de ensino e aprendizagem como um processo de criação de um 

ecossistema educacional por utilizarem novas abordagens na forma de 

comunicação entre todos os agentes educacionais direcionados para a educação. 

Esta linha de raciocínio também pode ser considerada híbrida no sentido de fazer 

coexistir os agentes educacionais com a tecnologia, com a inserção de um toque 

humano.  

 É uma proposta de acordo com Bloom (Bloom apud Ferraz e Belhot, 2010). 

O autor estima que o processo de aprendizagem ocorre em três diferentes 

domínios, no domínio cognitivo, no domínio psicomotor e no domínio afetivo, 

todos eles incentivados e reunidos nas salas de aula dos ambientes 

semipresenciais. É a visão da tecnologia capacitando o toque humano. É uma 

nova visão lançada sobre a educação superior. Um público formado por jovens 

e adultos provenientes de gerações quase digitais e digitais em seu cerne.  

 Ele requer novas metodologias que finalmente podem ser realizadas. Um 

elevado nível de significância pode aproximar os profissionais formados daquilo 
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que o mercado realmente necessita. Isto faz com que se percam no vazio as 

críticas sem fundamentação que possam ser colocadas contra o que se considera 

ser um enfoque voltado para formação do profissional que o mercado deseja. 

Depois de tudo isto, antes de encerrar este capítulo, podemos inferir uma 

“definição” para os ambientes semipresenciais 

 

O ensino e aprendizagem semipresencial é um programa de educação 

formal, em que o aluno aprende sob diferentes perspectivas. Em parte 

sozinho, no desenvolvimento de atividades de estudo independente. Em 

parte no ambiente virtual, através da internet. E finalmente com a entrega 

de conteúdo e instrução que substituem as “aulas presenciais”. 

 

 É importante observar que esta é uma “definição guarda-chuva” no sentido 

que ela abrange uma grande variedade de diferentes programas que podem ser 

desenvolvidos. Você verá que o contexto onde este estudo foi desenvolvido não 

está posto como definitivo, mas sim como um dos muitos que podem ser 

sugeridos, de forma a atender à definição proposta. 

3.2 EFETIVAÇÃO 

 Na efetivação da proposta é possível observar que os alunos formam um 

grupo que pode ser fixo ou rotativo, composto por um pequeno número de 

participantes. A permanência do grupo durante toda uma unidade didática é 

recomendável. A permanência durante todo o curso representa uma situação 

ideal. O grupo não admite liderança a menos que ela seja natural e efetivada 

por questões de conhecimento técnico, caso contrário ela deve ser incentivada 

como circular, com cada participante assumindo a liderança por períodos 

combinados por todos. 

 Os grupos interagem entre si. Este contato ocorre nas redes sociais e com 

outros participantes do mesmo processo. Caso esteja previsto os professores 
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podem atender como se estivessem desenvolvendo uma atividade de coaching 

educacional. O atendimento de cada professor não pode ser mais de 10 grupos 

por semestre e cada grupo pode ter no máximo quatro componentes. Observe 

que estamos descrevendo uma situação ideal e na qual foi aplicado o estudo de 

caso. Observe a visão gráfica do processo na figura da página seguinte. 

 

  

figura 1 - o ambiente semipresencial. Fonte: o autor. 

Figura 1 - fases do blearning. Fonte: o autor. 
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 O funcionamento da estrutura proposta na figura da página anterior indica 

como atividades sequenciadas no ambiente: 

 

• Alunos e professores estão em momento na sala de aula 

presencial. Nestas ocasiões podem estar ocorrendo; 

apresentação de materiais para as equipes; atendimento do 

professor para as equipes; apresentação dos alunos para outros 

alunos e para o professor; 

• Alunos estão em suas casas, em seu trabalho ou em trânsito 

efetivando a aprendizagem móvel. Nos momentos em que estão 

sozinhos eles podem estar em desenvolvimento de atividades 

independentes ou em desenvolvimento de atividades on-line. 

Quando em grupos eles podem estar no desenvolvimento de 

atividades colaborativas ou em videoconferências (por exemplo 

com uso do Goggle hangouts ou outra tecnologia qualquer. Elas 

se multiplicam e apresentam alta diminuição de custos). 

     (Fonte: o autor) 

 

 Estes são os ambientes semipresenciais e a forma de efetivação das 

atividades de ensino e aprendizagem que para eles são projetadas. A estrutura 

proposta é uma das possíveis e admite outras visões. 
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4 CONTEXTO SUGERIDO PARA IMPLANTAÇÃO 

4.1  COMPONENTES DO AMBIENTE 

 No capítulo anterior se falou sobre um contexto genérico. Algo que pode 

funcionar como um guarda-chuva. Isto significa que podem coexistir diferentes 

metodologias, abordagens e ideias pedagógicas. Esta é a proposta das sugestões  

colocadas neste capítulo. Ela revela uma dos muitos contextos possíveis e o 

estudo foi desenvolvido sujeito a estas condições.  Outros ambientes podem ser 

criados e conter mais ou menos facilidades do aquelas que serão apresentadas 

neste capítulo. 

 O ambiente está imerso em tecnologias de ponta. A preocupação com a 

tecnologia neste estudo é marginal. É como se fosse apenas a lembrança de que 

ela existe. Mas ela existe e uma vez desenvolvida ou comprada, e implantada, 

deve ser utilizada com todos os seus recursos. Voltamos a ressaltar que é no 

desempenho individual e nas formas de abordagem do processo de ensino e 

aprendizagem que o ambiente é mais ou menos qualitativo em termos de 

resultados obtidos. 

 São elementos didáticos e pedagógicos deste ambiente: 

 

• O sistema gerenciador de conteúdo e aprendizagem; 

• A forma de entrega; 

• O conectivismo como teoria de aprendizagem em construção, 

mais indicada para a educação da geração digital; 

• A abordagem da aprendizagem baseada em problemas; 

• A proposta das salas de aula invertidas; 

• O uso de ideias pedagógicas de apoio, como adoção de “melhores 

práticas” ou estratégias educacionais; 

• A utilização de objetos de aprendizagem; 
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• O projeto instrucional de curso. 

     (Fonte: o autor). 

 Cada um deles será estudado de forma detalhadas nos capítulos seguintes. 

4.2 COMPORTAMENTOS E ATITUDES 

 Aos agentes educacionais envolvidos no processo é sugerida uma 

mudança de comportamentos e atitudes. Elas são necessárias para romper com 

uma série de paradigmas que não podem ser trazidos dos ambientes tradicionais 

de aprendizagem. As metáforas do vinho velho em odre novo e do vinho novo 

em odre velho têm aqui a sua validade comprovada. 

 Se o ambiente pode ser considerado como odre novo, nele não pode ser 

colocado vinho velho. Assim são consideradas as atitudes e comportamentos 

superados adotados e desenvolvidos nos sistemas presenciais tradicionais. 

 Estas mudanças têm como destinatários: 

 

• A instituição de ensino superior; 

• O corpo administrativo; 

• O corpo didático e pedagógico; 

• O corpo técnico; 

• O professor; 

• Os alunos. 

     (Fonte: o autor) 

 

 A instituição é a origem do processo. A partir de um projeto educacional 

ela escolheu quais cursos são candidatos a utilizar o ambiente semipresencial. 

A partir daí ela deve estar consciente da responsabilidade que assumiu e que 

envolve: 
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• A criação de ambientes próprios para seu desenvolvimento; 

• A compra e implantação da tecnologia necessária; 

• O custeio das necessidades de formação dos professores e 

nivelamento dos alunos envolvidos; 

• Garantia de um processo de qualidade. 

      (Fonte: o autor) 

 

 Como exigência primordial o corpo administrativo deve abandonar o ranço 

do tratamento dado aos alunos como alguém que não merece atenção. 

Ambientes centrados no aluno e atenção focadas em suas necessidades e 

desejos caracterizam o contexto em estudo. 

4.3 O SISTEMA GERENCIADOR DE CONTEÚDO E APRENDIZAGEM 

 Os ambientes virtuais contam com um sistema. Um elemento 

concentrador das atividades desenvolvidas pelo aluno. É ele quem proporciona 

ao aluno “estar no controle” do seu processo de ensino e aprendizagem. É o 

primeiro fator de motivação intrínseca estabelecido no ambiente e também sua 

característica. Estes sistemas são denominados SGCA – Sistemas de 

Gerenciamento de Conteúdo e Aprendizagem (LCMS – Learning and Content 

Management Systems). Ele deve proporcionar aos alunos: 

 

• Desenvolver um extensivo processo de comunicação 

multidirecional, desenvolvido de forma intensiva e extensiva; 

• Desenvolver atividades colaborativas (Wikis); 

• Trocar arquivos (download e upload de arquivos); 

• Acessar as mídias sociais; 
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• Participar em enquetes, quizzes e desenvolvimento de simulados 

na forma de questões objetivas; 

• Acessar recursos multimídia presentes no ambiente; 

• Seguir rotas de aprendizagem que o orientam, com profusão de 

metadados, o que deve ser feito e também traz orientações sobre 

como desenvolver cada atividade prevista. 

     (Fonte: o autor) 

 

 Para os professores e área administrativa este ambiente permite o 

desenvolvimento de atividades de comunicação com os alunos. Ela ocorre em 

mão dupla e trabalha no gerenciamento do ambiente com acompanhamento das 

atividades desenvolvidas pelos alunos.  

4.4 A FORMA DE ENTREGA 

 A forma de entrega já vem estabelecida a partir da definição do projeto 

educacional. Sua apresentação parte da definição e apresentação do PDI – 

Projeto de Desenvolvimento Institucional desenhado pela instituição para suas 

atividades educacionais. No caso específico deste estudo é a utilização de 

ambientes semipresenciais em alguns dos cursos oferecidos. As características 

destes ambientes estão sendo detalhadas com apresentação das possibilidades 

que ele traz. 

4.5 O CONECTIVISMO 

 Esta pode ser a teoria de aprendizagem escolhida entre todas as colocadas 

como possíveis no projeto educacional. O conectivismo é tido como uma teoria 

de aprendizagem em construção. Ela apresenta alguns princípios definidos. Seus 

principais objetivos estão na facilitação das atividades para a geração digital: 
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• privilégio para utilização das redes sociais; 

• uso do poder da multidão; 

• aceitação da hipótese que as TDIC - Tecnologias Digitais da 

Informação e da Comunicação interferem de forma decisiva na 

orientação de como as pessoas se comunicam e aprendem. 

Fonte: o autor 

 

 Este teoria em construção cria um ambiente eclético (ecletismo) no qual 

podem conviver outros princípios provenientes de outras teorias de 

aprendizagem ou de ideias pedagógicas diversificadas que sejam funcionais e 

possam atuar como estratégias educacionais. 

4.6 A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 

 A proposta oferece conteúdo de orientação e libera o aluno para buscar 

conteúdo relevante em localidades indicadas ou de escolha. Ao saber por que 

está estudando o que lhe é proposto e ter uma orientação direta para o mercado 

de trabalho, a aprendizagem se torna significativa. O nível de satisfação do aluno 

com o processo pode dar para a IES um grande diferencial intelectual 

transformado em aumento da competividade. Com a proposta da aprendizagem 

baseada em problema ganham destaque:  

 

• uso da aprendizagem em grupo; 

• uso da aprendizagem cooperativa e colaborativa; 

• divisão de responsabilidades entre todos os participantes; 

• atuar extensivamente na problematização do conteúdo; 

• solucionar o problema e ganhar experiência desejada pelo 

mercado. 

Fonte: o autor 
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 O que está assinalado na lista acima é a base mínima que pode ser 

complementada com outros complementos. 

4.7 SALAS DE AULA INVERTIDAS 

 Em muitas instituições a utilização da ideia pedagógica de inverter as salas 

de aula se torna “oficial”. As atitudes e comportamentos postos em ação já eram 

utilizados de forma intuitiva por alguns professores. Geralmente por aqueles 

mais interessados em oferecer um ensino de qualidade ao aluno. O 

reconhecimento parte de uma jogada de marketing educacional e é possível 

reconhecer que ela pode trazer a retribuição da efetivação de uma aprendizagem 

de qualidade.  

 Todos os esforços encaminham para recuperação do encanto das salas de 

aula tradicionais. Desta forma, se torna possível quebrar o desânimo observado 

nos ambientes tradicionais. A recuperação da riqueza do relacionamento 

empático entre professores e alunos tem valor inestimável. 

 A proposta facilita efetivar a aprendizagem independente e o uso de 

diversas outras ideias pedagógicas. Durante a avaliação da proposta é  possível 

observar o registro de resultados favoráveis em ambientes que utilizam o 

conectivismo e a abordagem da aprendizagem baseada em problemas.  

4.8 IDEIAS PEDAGÓGICAS 

 Existem e já foram testadas diversas ideias pedagógicas. Elas são 

consideradas como “estratégias educacionais”, resultante de possibilidades de 

motivar as atividades de aprendizagem. Entre elas podem ser citadas: 

 

• Auxiliar o aluno a encontrar a sua forma particular de aprender 

(aprender a aprender); 
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• Utilizar as pesquisas como potente auxiliar na obtenção de 

recursos (aprender pela pesquisa); 

• Aceitar o método tentativa-erro no processo (aprender pelo erro); 

• Compartilhar ideias com os pares acadêmicos como apoio 

(aprendizagem pelos colegas – peer Instruction); 

• Utilizar objetos de aprendizagem (em estruturação lógica ou 

física, a mais recomendada) para apresentação de materiais em 

multimídia; 

• Utilizar técnicas de Think-pair-share e outras similares (one 

minute paper) que direcionam para um contato mais próximo 

entre os alunos (aprendizagem colaborativa e cooperativa); 

• Estabelecer rotas de aprendizagem com orientação segura para 

que o aluno não se sinta perdido no ambiente e; 

• Outras ideias que surjam do bom senso e intuição dos professores 

e alunos envolvidos em atividades de ensino e aprendizagem. 

     (Fonte: o autor) 

4.9 OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 Eles são elementos apoiados em uma intrincada e complexa tecnologia. 

Os objetos de aprendizagem apresentam uma proposta de elevado valor didático 

e pedagógico. Eles orientam a aprendizagem no sentido do mais fácil ao mais 

complexo. A reconstrução do conhecimento se torna uma possibilidade real. 

Com uso de interfaces amigáveis sua utilização fica facilitada.  

 Munhoz e Medeiros (2012) consideram que a proposta de reutilização traz 

um interesse financeiro que pode favorecer a criação de soluções cada vez mais 

úteis para que o processo de ensino e aprendizagem seja efetivado com maior 

qualidade. 
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4.10 PROJETO INSTRUCIONAL 

 O PI – Projeto Instrucional foi muitas vezes recusado como desnecessário, 

substituído pela ação e prática do professor. É um elemento de destaque que 

traz a proposta de desenvolvimento da atividade de ensino e aprendizagem com 

um planejamento prévio, criação de protótipos e teste de evolução e 

mensuração de resultados finais. Todas as atividades são propostas de forma 

clara e explícita, sustentadas por metadados de orientação.  

 A presença de projetos instrucionais no ambiente é, sob todos os aspectos 

que sejam possíveis analisar, uma atividade bem-vinda. Grande parte dos erros 

iniciais apresentados por novas metodologias foi devida a ausência deste 

planejamento. Ele envolve equipes multidisciplinares que buscam na 

harmonização entre tecnologia e pedagogia o desenho de soluções agradáveis e 

funcionais para os processos de ensino e aprendizagem. 

 Um projeto instrucional tem a preocupação principal posta no 

acompanhamento ao aluno. Há uma troca de destaque: das atividades de ensino 

para as atividades de aprendizagem. Autores tais como Litto e Caruso (2010) 

chegam a propor uma mudança na nomenclatura do Ensino a Distância, 

considerando que a terminologia Aprendizagem a Distância seria a mais 

apropriada. 

4.11 CONCLUSÃO 

 Todo o trabalho neste capítulo foi centrado no uso conjunto do projeto 

educacional associado ao projeto instrucional de curso.  O resultado é sensível 

e concentrado no desenvolvimento de estudos mais aprofundados. Eles sujeitam 

o objeto de estudo a um conjunto de diversas simulações. O objetivo de 

destaque é fazer com que o improviso ceda lugar, de forma definitiva, a um 

planejamento mais efetivo do ensino e aprendizagem em ambientes 



 

57 

 

 

enriquecidos com a tecnologia. Há equivalência ao que hoje é feito nos planos 

de curso, porém com maior impacto e surgimento de soluções mais adequadas. 
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5 O CONECTIVISMO 

 Para compreensão das grandes possibilidades do conectivismo seria 

necessário um estudo detalhado que não está incluído no escopo deste material. 

É recomendável que este trabalho seja desenvolvido e esteja totalmente voltado 

para detalhamento dos ambientes semipresenciais. Ainda assim é preciso que 

uma visão mínima, mas consistente, seja dada ao leitor para que ele possa 

compreender melhor a sua indicação como base de sustentação teórica ao que 

é colocado como contexto sugerido para utilização da abordagem.  

 Aqui esta proposta está projetada e apresentada na montagem em um 

estudo de caso no qual desemboca todo o trabalho desenvolvido. A teoria de 

aprendizagem de sustentação adotada é o conectivismo. 

5.1 A PARTILHA EM AMBIENTES VIRTUAIS 

 Siemens (2004) considera que é na partilha de conhecimentos em 

ambientes dinâmicos, vivos e evolutivos nos quais conteúdos não são mais 

estáticos, mas sofrem alteração de acordo com a evolução dos conhecimentos, 

que reside um dos fatores fundamentais para compreensão do conectivismo. Os 

ambientes de aprendizagem podem ser construídos com uma série de 

características cuja efetivação é possibilitada com a criação de situações de 

aprendizagem que foram desenhadas em projetos instrucionais.  

 A funcionalidade destes ambientes parte da proposta inicial que o 

ambiente virtual de aprendizagem seja direcionado para a solução de problemas 

informais e mal estruturados.  Neles não se define de forma fechada a 

aprendizagem. A forma de efetivar a atividade de aprendizagem é deixada em 

aberto.  

 A dependência está na determinação de um currículo que o próprio 

participante escolhe como irá efetivar. A escolha do caminho a seguir é apenas 
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acompanhada pelos professores e tutores, colocados como orientadores, uma 

nova forma de desenvolvimento da ação e prática docente. 

 A flexibilidade é o ponto chave para o sucesso desta proposta. O cuidado 

é orientar os alunos de modo a permitir a  criação e escolha de seu caminho a 

partir de diversas alternativas, mas que sejam seguras e apoiadas em um fontes 

de informação seguras e fidedignas. 

 O conectivismo incentiva o uso da extensivo e intensivo da tecnologia e da 

mediação tecnológica. Normalmente a operação ocorre em ambientes que 

utilizam uma  profusão de ferramentas de comunicação. É o modo de permitir 

que o diálogo e interação entre os participantes seja intenso e profícuo. O local 

de efetivação preferencial são das redes sociais.  

 O elevado custo das iniciativas sugere a utilização de comunidades de 

prática que tenham a capacidade de fazer com que os projetos e  ideias 

utilizadas, sejam registradas e perdurem no tempo. O registro de resultados em 

grandes bases de dados e a utilização das técnicas de raciocínio baseado em 

casos (RBC), pode facilitar esta proposta. É um grande desperdício não 

aproveitar as experiências anteriores em ambientes com tal riqueza tecnológica. 

 Ambientes com esta característica foram estudados por Giddens (1991). 

Neles ocorre a efetivação da confiança em pessoas que não conhecemos. Esta 

confiança é uma das bases fundamentais para o sucesso da iniciativa. Desta 

forma, cabe ao projetista instrucional e ao professor orientador, um no 

planejamento e outro na efetivação da aprendizagem, transmitir esta confiança 

de apoio e segurança que devem sempre estar presentes. 

 Em tais ambientes a simplicidade ganha destaque. Os objetos de 

aprendizagem são uma primeira tentativa necessária. Mas isto pode não ser 

suficiente. É preciso não ignorar a complexidade. É preciso idealizar formas de 

que ela seja compreendida em uma proposta de aprendizagem do mais fácil ao 

mais complexo. Ela ocorre com a decomposição da ideia principal em conceitos 
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mais simplificados. Na sequência o conhecimento é reconstruído mais 

facilmente. 

 As características da proposta exige que o ambiente esteja centrado no 

aluno. Nele todas as atividades são descentralizadas. O que antes estava 

exclusivamente nas mãos dos professores passa a ser resultado de consenso 

entre todos os participantes. O apoio vem de todas as direções (da IES, dos 

professores e da comunidade). 

 A tolerância ao “fracasso” deve estar presente e direcionar o 

desenvolvimento das atividades pelos alunos. O aprender pelo erro deve ser 

efetivado e atender uma das principais lacunas presentes em ambientes 

tradicionais de ensino e aprendizagem. Esta é uma das mudanças culturais mais 

difíceis de se obter. Em ambientes tradicionais as pessoas são “motivadas para 

o sucesso”.  

 O respeito a estas condições poderá permitir que o conectivismo crie novas 

formas de ensinar e aprender  sendo efetivada como a  teoria de sustentação 

aos ambientes semipresenciais. Com estas considerações iniciais é possível 

compreender a definição dada pelo próprio Siemens (2004) sobre a sua teoria: 

 

O conectivismo é a integração de princípios explorados pelas teorias do 

caos, rede e complexidade e auto-organização. A aprendizagem é um 

processo que ocorre dentro de ambientes nebulosos deslocar elementos 

centrais - não totalmente sob o controlo do indivíduo. Aprender (definida 

como conhecimento acionável) podem residir fora de nós mesmos (dentro 

de uma organização ou de um banco de dados), é focada em conectar 

conjuntos de informações especializadas, e as conexões que nos 

permitem aprender mais são mais importantes do que o nosso estado 

atual de conhecimento. (Fonte: Adaptado de Siemens, 2004. Tradução 

nossa). 
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 Como complemento Siemens (2004) considera a existência de quatro 

diferentes domínios nos quais a atividade de ensino e aprendizagem pode 

ocorrer nos ambientes com as características por ele consideradas como ideais. 

São eles transmissão; emergência; aquisição e acreção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada um dos círculos tem um significado diferenciado: 

 

• No domínio da acreção, a aprendizagem é um processo embutido e 

contínuo. A aprendizagem acontece na rede e há uma mudança rápida 

dos elementos centrais da aprendizagem, efetivada via conexões 

estabelecidas na rede. A maioria das atividades de aprendizagem que 

acontecem nos dias atuais acontece neste domínio; 

• No domínio transmissão, a aprendizagem é disseminada na forma de 

cursos, e consiste na recepção de conteúdos, exploração de novas 

ideias, tendo como alvo a busca de objetivos estabelecidos em um 

projeto instrucional; 

• No domínio aquisição a aprendizagem acontece com uso de conteúdo 

previamente selecionado. A aprendizagem tem o interesse do aluno 

como principal motivador. São utilizadas diversas fontes e a 

Figura 2 - Domínios do conectivismo. Siemens 2006. p. 34 
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aprendizagem ocorre de forma colaborativa, apoiada no interesse 

comum dos participantes dos grupos criados; 

• No domínio emergência a aprendizagem acontece por meio de 

reflexões intensivas que afetam o domínio cognitivo. A aprendizagem 

do aluno é construída, é pessoal, subjetiva e cognitiva. Aprendizagem 

personalizada e inovação são as diretrizes neste domínio. 

               (Fonte: Adaptado de Siemens, 2004. Tradução nossa). 

 

 É com base nestas considerações que a aprendizagem ocorre sob a 

perspectiva do conectivismo. O ambiente deste estudo atende a estas 

características, com especial destaque para o desenvolvimento de um projeto 

instrucional de apoio. 
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6 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 

6.1  FUNDAMENTOS DA ABP 

 Esta abordagem traz grandes expectativas quanto aos resultados 

qualitativos na aprendizagem obtida pelos participantes. A fundamentação a 

esta afirmativa se relaciona com a escolha de um currículo de apoio. Este 

currículo é então problematizado. A situação analisada é colocada como um 

problema mal estruturado. Algo que não apresenta contornos bem definidos e 

não se prevê para o mesmo uma solução única. As soluções são dependentes 

do contexto de trabalho escolhido. Esta é a proposição básica. A partir desta 

proposição uma série de medidas operacionais são tomadas: 

 

• estabelecimento de pequenos grupos de trabalho; 

• marcação do primeiro encontro do grupo efetivado como um 

brainstorming para captação de ideias sobre o assunto em foco. 

Estas ideias são registradas e apresentadas com uso de alguma 

ferramenta gráfica (mapas mentais ou conceituais são as mais 

indicadas); 

• Apresentação das principais alternativas possíveis. Limitar a 

escolha a três para que o grupo volte a se reunir; 

• Análise das alternativas e efetivação de estudo 6W3H1 que irá 

determinar a escolha da alternativa que o grupo considerar mais 

apropriada; 

• A alternativa escolhida é então apresentada para o professor 

 
1 Ferramenta utilizada para organizar os resultados obtidos num plano de ação. As iniciais W e 

H se referem a palavras inglesas Why – Por quê; What – O que; Where – Onde; Who – Quem; 

For Whom – Para quem; When – Quando; How – Como; How much – Quanto;  How many – 

Quanto. Recomenda-se um estudo mais detalhado em https://piaocomunicacao.com.br/brainstorming-e-

6w3h-o-que-sao/. 

 

https://piaocomunicacao.com.br/brainstorming-e-6w3h-o-que-sao/
https://piaocomunicacao.com.br/brainstorming-e-6w3h-o-que-sao/
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orientador que determina um estudo das estratégias e orienta o 

levantamento de conteúdo, em fontes de pesquisa mais indicadas 

para cada caso; 

• O grupo tem sua terceira reunião em que ocorre a divisão de 

tarefas e o estabelecimento do cronograma para 

desenvolvimento do estudo e apresentação dos resultados. Aqui 

o número de fases de entrega está na dependência das 

características do problema escolhido; 

• A partir deste momento cada grupo segue o cronograma 

previamente estabelecido por seus participantes. 

     (Fonte: o autor) 

 

 Para o estudo de caso é recomendável e foi escolhido o uso da metodologia 

BMG – Business Model Generation (ou outra similar) e aplicar ao projeto que o 

grupo vai escolher. O trabalho proposto por um dos grupos foi a criação de uma 

empresa startup para efetivação da coleta de garrafas e latinhas de bebidas. Ela 

ocorreria ao final dos trabalhos do expediente. A característica das propostas é 

a inovação e criatividade. 

 A partir deste momento o professor orientador adota o papel de 

observador. Uma das ideias pedagógicas consideradas nestas condições é a 

inversão da sala de aula tradicional (sala de aula invertida – flipped classroom). 

Os grupos desenvolvem o estudo das teorias subjacentes de forma independente 

a partir do material que eles próprios escolheram e coletaram. Os trabalhos 

continuam seguindo a estratégia que o grupo determinou como a mais 

adequada. 

 O “dever de casa” pode ser desenvolvido no local de encontros presenciais 

do grupo.  A sala de aula invertida em seus momentos presenciais foi o local 

escolhido. Nestas ocasiões, o professor orientador desenvolveu um trabalho de 

coaching educacional direcionado de forma específico junto aos líderes de cada 
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grupo (escolhidos de forma circular). Foi possível observar uma grande sinergia 

no uso conjunto dos elementos:  

 

• aprendizagem baseada em problemas;  

• aprendizagem cooperativa e colaborativa desenvolvida em 

pequenos grupos; 

• inserção das mídias sociais no processo e;  

• uso da sala de aula invertida. 

 

 A efetivação do conectivismo não precisou ser orientada. Ela acabou por 

acontecer  de forma natural como previsto por Siemens (2004). O domínio da 

acreção (capítulo 5.2, figura 2) foi observado como o mais efetivo para a 

proposta que foi efetivada. Ele pode variar entre um dos quatro apresentados 

no conectivismo. É normal que o trabalho possa ser situado nos quatro domínios 

de forma simultânea com a predominância de um dos domínios sugeridos. 

 A ocorrência de forma natural pode ser considerada como mais um reforço 

para considerar o conectivismo a teoria de aprendizagem indicada para 

ambientes com as características assinaladas. Todos os grupos apresentaram os 

seus trabalhos. A avaliação foi efetivada na análise da aplicabilidade da solução 

adotada para o problema. Não foi estabelecida “nota”. A avaliação foi assinalada 

como um conceito que indicava a maior ou menor intensidade dos resultados 

que poderiam ser obtidos. Observações complementares foram colocadas pelos 

professores orientadores. 
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7 SALA DE AULA INVERTIDA 

7.1  A PROPOSTA DE INVERSÃO 

 Na atualidade novas metodologias podem tratar de forma esquematizada 

e intencional comportamentos e atitudes que já adotados por alguns 

professores. Munhoz (2020) considera que é uma situação que pode ocorrer com 

frequência como ocorreu com a sala de aula invertida.  A opção do uso desta 

metodologia deve ser o primeiro aviso enviado aos alunos. Grupos devem ser 

imediatamente compostos. O uso da aprendizagem baseada em problemas 

exige informações detalhadas sobre o uso da metodologia. 

 Ideias pedagógicas utilizadas devem ser enunciadas e claramente 

especificadas. Se o aprender pela pesquisa for uma orientação que representa 

uma das mais comuns em ambientes como o que está sendo sugerido é 

importante:  

 

• Indicar alternativas de fontes seguras; 

• Orientar e facilitar cadastro em repositórios REA 

• Orientar e facilitar cadastro em bibliotecas universitárias e órgãos 

de fomento à pesquisa; 

• Outras opções possíveis. 

 

 Normalmente para cada ideia utilizada é recomendado que seja colocado 

à disposição dos participantes um guia (ou pequeno tutorial) sobre a atividade 

pode ser desenvolvida. Uma das características comuns a esta proposta é um 

“espanto inicial” dos alunos com receio de efetivação da aprendizagem 

independente. Nesta ocasião utilize depoimentos de alunos de turmas anteriores 

facilitando a compreensão da proposta.  
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 Estas atitudes ressaltam a figura do professor orientador. O ambiente deve 

prever a existência de um repositório de objetos de aprendizagem ou locais no 

qual as mídias utilizadas possam ser acessadas livremente pelos alunos, com 

trabalhos de turmas anteriores para consulta. 

 É possível detalhar o que a proposta de uso da aprendizagem 

independente exige como contrapartida: 

 

• A existência de uma rota de aprendizagem que direcione o aluno 

para um “porto seguro” sem que desvios atrapalhem o 

desenvolvimento da aprendizagem; 

• A presença de guias para cada metodologia presente no 

ambiente; 

• A possibilidade de desenvolvimento de pequenos tutoriais que 

alertam para cuidados a serem tomados e que apresentem 

exemplos;  

• A existência de materiais de leitura em profusão; 

• A indicação de bibliografia segura que possa ser obtida facilmente 

pelo aluno; 

• A indicação de links para localidades nas quais o aluno possa 

desenvolver atividades complementares; 

• O uso de audiocast para colocação de pequenos áudios para 

esclarecer partes do conteúdo ou de atividades; 

• O uso de videocast para levar a presença do professor especialista 

para o aluno, com apresentação do conteúdo de forma 

diferenciada, lúdica e em vídeos de curta duração; 

• O uso de screencast para registrar formas como o aluno pode 

desenvolver atividades no ambiente, com a captura de telas que 

orientam sobre cada um destes procedimentos; 

• Materiais complementares cujo projeto resulta de solicitações 

efetuadas pelos participantes sobre materiais de apoio que 
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podem facilitar o desenvolvimento da aprendizagem. 

     (Fonte: o autor) 

 

 O ambiente virtual de aprendizagem e os sistemas de gerenciamento de 

conteúdo e aprendizagem que simulam a metáfora da universidade virtual 

(campus virtual) completam um quadro de ferramental tecnológico a ser 

utilizado. Ambientes tradicionais não apresentam tais elementos por não terem 

um projeto instrucional que efetua um levantamento mais profundo sobre o que 

deveria acontecer no ambiente. 
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8 IDEIAS PEDAGÓGICAS DE APOIO 

8.1  IDEIAS MAIS COMUNS 

 As ideias pedagógicas de apoio são equivalentes às “melhores práticas” 

comuns no mercado corporativo. Elas podem estar registradas em dispositivos 

tidos como “memória de longo prazo” e consideradas como conhecimentos 

disponíveis em dispositivos não humanos. A utilização destas ideias pode ser 

registrada e utilizada como raciocínio baseado em casos em que são registrados 

sucessos e insucessos que representam uma forma de aprender com o passado. 

 Ao percorrer os ambientes instalados na grande rede é possível observar 

que as ideias mais comumente encontradas estão relacionadas em tópicos 

específicos: 

 

• formas de aprender; 

• as aprendizagens; 

• as inteligências; 

• técnicas diversas. 

 

 É importante que todos os envolvidos no processo educacional em foco, e 

de forma mais direta os projetistas instrucionais e professores, tenham um 

conhecimento mínimo básico sobre o significado de cada uma delas. Esta 

proposição facilita que a atividade seja solicitada com conhecimento dos efeitos 

esperados. O gatilho para uso parte do projeto instrucional de curso. Tais 

atividades constam do projeto educacional, caso ele seja completo o suficiente. 

Desta forma, responsável pelo uso intensivo de práticas em diferentes níveis, o 

PI ganha um destaque cada vez maior. 
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Tabela 1 - ideias pedagógicas - tabela 1. Fonte: o autor 

Formas de aprender 

Objeto Descrição 

Aprender a conhecer Proposta relacionada com a necessidade de adquirir os instrumentos 

da compreensão. 

Aprender a fazer Proposta relacionada com a capacidade de poder agir sobre o meio 

envolvente onde o ser humano desenvolve sua vida social. 

Aprender a viver 

juntos 

Proposta relacionada com a capacidade que tem a pessoa de participar 

e cooperar com os outros em todas as atividades humanas. 

Aprender a ser Proposta relacionada com a representação de  uma via essencial que 

permite o casamento destas quatro formas de aprender e viabiliza as 

outras três. 

Aprender a aprender O projeto estudado na Arata Academy (2016) representa uma atitude 

de aprendizagem independente com identificação, pelos próprios 

participantes, de quais aspectos são mais favoráveis para a efetivação 

da aprendizagem de novos conhecimentos.  

Aprender pela 

pesquisa 

Atividade é considerada por Demo (1997) como uma elevada 

importância. O objetivo é orientar atividades no sentido de despertar 

nos alunos o prazer pela produção científica. Os projetos instrucionais 

podem estar orientados para propor parte das atividades para o 

desenvolvimento de pesquisas sobre temas de interesse e polêmicos, 

que são parte do currículo a desenvolver.  

Aprender pelo erro Edmonson (2014) considera que na programação para achar que errar 

é ruim se localiza uma das falhas dos sistemas educacionais 

atualmente utilizados. Esta abordagem pode ser considerada efetiva 

na fixação de conteúdos e registro para futuras consultas do que não 

deve ser feito em determinadas situações. 

Aprender fazendo Uma das principais propostas em um curso que se apoia no 

desenvolvimento de um projeto instrucional bem planejado voltado 

para efetivação da teoria na prática por meio de ações que partem do 

próprio aluno.  

 

Tabela 2- ideias pedagógicas - tabela 2. Fonte: o autor 
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Aprendizagens 

Objeto Descrição 

Aprendizagem ativa Aquela que leva o aluno a assumir parte da responsabilidade por sua 

educação (Stanford, 2016). A proposta se mostra crítica em 

ambientes semipresenciais. 

Aprendizagem 

cooperativa e 

colaborativa 

Surge normalmente como resultado do uso das propostas de 

aprendizagem ativa e aprendizagem independente. Koshino (2011) 

considera que com ela o aluno sente-se parte integrante de algo que 

é maior que ele mesmo. 

Aprendizagem em 

grupo 

Proposta fundamental para que diversas outras ideias pedagógicas 

tenham sucesso levando o aluno a efetivar uma atividade de 

comunicação extensiva e benéfica sob qualquer aspecto que seja 

analisada.  

Aprendizagem 

significativa 

Efetivação de práticas aproximadas daquelas que o aluno irá viver na 

vida real, uma aproximação maior com o que irá vivenciar quando se 

tornar um profissional na área que escolheu como formação, razão da 

importância a ela dada nos projetos instrucionais (De Paula, s. d.). 

Aprendizagem 

baseada em 

problemas 

Proposta colocada por Munhoz (2015) que consiste em desenvolver 

um currículo, com apoio da problematização do conteúdo, com a 

criação de problemas abertos. Eles não apresentam solução única e 

são dependentes  do contexto. É uma das abordagens mais indicadas 

de cursos semipresenciais.  

Aprendizagem 

baseada em projetos 

Proposta similar à anterior trocando a busca de problematização do 

conteúdo pelo estudo, desenvolvimento e entrega de um projeto que 

utiliza os princípios teóricos que fazem parte do currículo e podem ser 

estendidos de forma interdisciplinar.  

Aprendizagem para 

toda a vida 

Atividade posta como necessidade de atualização e que decorre do 

rápido desenvolvimento tecnológico e a obsolescência precoce de 

muitos conhecimentos. É a forma de aquisição de novas competências 

e habilidades, em curtos períodos de tempo. 

Aprendizagem 

analítica 

Aquela voltada para via captação de informações da evolução dos 

alunos de modo a fornecer subsídios gerais que serão utilizados na 

melhoria de cursos ofertados em modalidade combina a pesquisa e 

análise (data mining e data analisys) com o uso de elevados volumes 

de informações armazenados (Big Data). 

Aprendizagem 

associativa 

Aquela que utiliza práticas relacionadas a teorias de aprendizagem 

comportamentais utilizadas de acordo com as características do 

público alvo. Incentiva a ocorrência  de um tipo de aprendizagem que 

está presente em todos os animais e que não envolve a vontade do 

sujeito, que atua de forma passiva. A proposta foi inicialmente 

apresentada por Skinner  e Todorov (2015) com os estudos sobre o 

behaviorismo. Apesar de criticada pode ser utilizada como alternativa 

em casos especiais. 
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Aprendizagem 

condicionada 

Aquela que utiliza técnicas sugestivas (relaxamento, música e outras 

técnicas) como forma de induzir o aluno a um estado diferenciado e 

que pode tornar facilitada a aquisição de novos conhecimentos. Utiliza 

técnicas similares aquelas que são recomendadas para a 

aprendizagem associativa.  

Aprendizagem móvel 

e ubíqua 

Aquela que visa aproveitar a miniaturização dos dispositivos móveis 

programando os projetos instrucionais para a conexão total, com 

aumento da participação dos agentes envolvidos em atividades de 

ensino e aprendizagem. 

 

Tabela 3 - ideias pedagógicas - tabela 3. Fonte: o autor 

 

Inteligências 

Objeto Descrição 

Inteligência coletiva A proposta foi estudada por Levy (2014) logo no início do 

surgimento da grande rede e das primeiras comunidades virtuais. 

O autor considera que: quando grupos de pessoas com diferentes 

níveis cognitivos se encontram e trabalham em conjunto na rede, 

este nível tende a se estabilizar no nível mais alto, ao final das 

interações. Esta interação ganha efeito sinérgico que facilita a 

aquisição de novos conhecimentos. 

Inteligência competitiva Adequação das recomendações das atividades projetadas nos 

projetos instrucionais para incentivo de algo nível de competição, 

considerada como ações aproximadas aquelas desenvolvidas em 

atividades de espionagem. O direcionamento é dado pelos 

fundamentos do aprender pela pesquisa. A busca é ser inovador e 

não apenas tentar fazer melhoria do que os outros estão fazendo.  

Inteligência emocional Considerada por Goleman (2011) como algo que representa o 

conhecimento que uma pessoa tem de si própria e do sentimento 

das outras pessoas, como um dos aspectos de desenvolvimento 

mais interessante e funcionais para alunos que desenvolvem seus 

estudos de forma independente, em grupos e apoiado na solução 

de problemas, em ambientes virtuais de aprendizagem. Seus 

fundamentos podem ser apropriados e direcionados de forma 

correta no desenvolvimento dos projetos instrucionais. 

Inteligência prática Considerada por Albrecht (2008) como uma das habilidades 

funcionais mais desejadas para pessoas que desenvolvem a sua 

atividade de atividade independente desenvolvida em grupos. Ela 

é considerada como a efetivação de como as pessoas podem 

empregar habilidades da linguagem, tomar decisões e pensar 

melhor em termos de opções e possibilidades, adotar a 

ambiguidade e complexidade, articular problemas e apresentar 

soluções a ele sugeridas, uma das qualidades mais desejadas tanto 

ao aluno quanto ao profissional, pela sociedade contemporânea. 
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Inteligência cognitiva Proposta que evolui com o desenvolvimento das neurociências 

que buscam nos estudos sobre o cérebro identificar a capacidade 

de educabilidade cognitiva que tem cada indivíduo. A inteligência 

competitiva é alinhada ao lado de outras categorias de 

inteligências. O conhecimento deste importante indicativo pode 

dar ao professor, ao projetista e ao aluno, um conhecimento 

importante sobre como ele aprende, direcionando as atividades 

do projeto instrucional neste sentido. Este é o pensamento 

adotado por Faria (2003) e utilizado neste material de estudo. 

Inteligência criativa Adaptação de conteúdo e práticas às formas como o aluno adquire 

conhecimento e movimenta suas qualidades.  A criatividade é 

utilizada como ferramenta de apoio às atividades de ensino e 

aprendizagem. Wechsler et. Al. (2010) que ao trabalhar com a 

criatividade se torna possível, de forma facilitada, encontrar 

verdadeiras soluções aplicáveis no campo profissional, facilitando a 

efetivação da aprendizagem baseada em problemas. 

Inteligência cultural Lent (2011) considera a inteligência cultural como algo que o aluno 

pode obter fora do contexto da educação formal. Orientar o projeto 

instrucional neste sentido significa trabalhar com a bagagem 

cultural que o aluno desenvolveu durante a sua vida de estudos. 

Com este conhecimento as atividades de personalização sugeridas 

no projeto instrucional podem direcionar o envolvimento do aluno 

com históricos culturais diferenciados, efetivando o respeito 

multicultural, necessário como uma forma de evolução na 

sociedade contemporânea.  

As inteligências 

múltiplas 

São elementos que ocupam lugar de destaque nos projetos 

instrucionais de curso. Elas orientam a personalização das 

atividades e a flexibilidade nas diferentes formas de desenvolver 

uma mesma tarefa. Gardner (1995) define nove tipos de 

inteligência, descritas na sequência e assinaladas como fonte para 

as conceituações apresentadas. 

Inteligência lógico-

matemática 

Facilidade em fazer cálculos, de encontrar padrões, ordem ou 

sequências. É a inteligência característica de cientistas e 

matemáticos. Esta era a inteligência testada por Binet no início dos 

testes de inteligência. 

Inteligência linguística Sensibilidade para sons, ritmos e significados das palavras. 

Capacidade de comunicar, facilidade para transmitir ideias e de 

argumentação. Capacidade de improvisar e contar histórias.  

Inteligência musical Capacidade para discernir sons, de apreciar, compor ou reproduzir 

música. Sensibilidade para componentes musicais, como o timbre 

e texturas. Os compositores e músicos possuem elevada 

inteligência musical.  

Inteligência espacial Capacidade para perceber o mundo visual e espacial. Facilidade de 

perceber formas, distâncias, de forma a manipular formas ou 
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objetos, mentalmente ou fisicamente, conseguindo inferir os seus 

movimentos e posições.  

Inteligência cinestésica Capacidade de coordenação grossa ou fina do corpo, em função de 

desportos, artes plásticas ou cénicas, que pressupõem um conjunto 

harmonioso de movimentos corporais precisos.  

Inteligência interpessoal Capacidade de entender as emoções, sentimentos, motivações e 

desejos das outras pessoas. Inteligência típica dos psicólogos, 

professores e políticos. Associada à empatia, à capacidade de 

perceber as outras pessoas.  

Inteligência intrapessoal Capacidade de compreender, gerir e descriminar os próprios 

sentimentos e emoções. Aproveitando essa compreensão para a 

resolução dos seus próprios problemas.  

Inteligência naturalista É a capacidade de reconhecer e classificar as espécies e 

organismos animais ou plantas e interagir com eles. É a 

inteligência envolvida em causas ecológicas. Inteligência típica 

dos zoólogos, biólogos, ambientalistas, etc. 

Inteligência 

existencialista 

A mais recente das inteligências propostas, implica consciência de 

si no universo. Capacidade de ver o todo, mais que a soma das 

partes, capacidade de sermos nós próprios e estarmos bem 

conosco próprios e com o mundo. Saber quem é, de onde vem e 

para onde vai. Típica de pessoas como o Dalai Lama.  

 

Tabela 4 - ideias pedagógicas - tabela 4. Fonte: o autor 

 

Outras técnicas diversas 

Objeto Descrição 

Think pair share Pesquisadores da Kagan Publishing (2014) definem a técnica como 

uma estratégia de discussão cooperativa dividida em três fases que 

o aluno irá desenvolver ao adquirir um novo conhecimento. Na 

primeira fase o professor incentiva e provoca o pensamento dos 

alunos com uma pergunta ou observação. Na segunda etapa, após 

momentos de reflexão pelo aluno para pensar sobre a questão, 

parceiros designados, escolhidos pelo professor, tutor ou pelo 

próprio grupo comentam a resposta do aluno. Na terceira fase o 

que foi discutido é repassado para todos os demais participantes 

da classe, seja de forma síncrona (o processo tradicional) ou 

assíncrona (quando em salas de aula eletrônicas). É uma técnica 

de alta simplicidade, mas que quando organizada e aplicada de 

forma correta pode trazer resultados positivos. 

One Minute Paper Outra proposta de interesse para ambientes semipresenciais. A 

ideia básica pode ser aplicada com diferentes visões. Esta colocação 

leva a permitir a facilitação de personalizar o estudo a estilos 

individuais de aprendizagem. Ao final de alguma atividade 
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desenvolvida em grupo, este deve passar um minuto (sessenta 

exatos segundos) colocando se a explicação apresentada foi mais 

clara, menos clara, o que faltou e outras informações. Isto ocorre 

em pequenas anotações anônimas que o professor pode tratar. Na 

sessão seguinte o condutor da prática comenta o resultado. Neto 

(2007) considera que a simplicidade aliada aos resultados positivos 

torna esta técnica de elevado retorno.  

Peer Instruction Esta proposta apresenta maior complexidade em sua utilização. 

Mas isto não a torna de menor eficiência e não se reduz a uma 

atividade. Ela representa em seu todo uma abordagem que pode 

abranger o envolvimento de uma disciplina até atingir um curso. A 

metodologia foi estudada e trabalhada pelos pesquisadores Crouch 

e Mazur (2001). Ela é apresentada como altamente aplicável aos 

ambientes semipresenciais. O método traduzido como -  instrução 

aos pares - tem o objetivo de retirar do processo de ensino e 

aprendizagem o foco na transferência de informação. O aluno é 

levado, nas rotas de aprendizagem definidas no projeto instrucional 

de curso a buscar o conhecimento nos materiais de leitura 

oferecidos pelo professor com o apoio de vídeos de curta duração. 

O que o aluno compreendeu é trazido para sala de aula (presencial 

ou eletrônica) para ser discutido entre os colegas. A apresentação, 

normalmente no formato de um monólogo, é colocada para 

apreciação dos participantes do processo, que tem marcadores em 

suas mãos, que permitem assinalar condições específicas que 

registram os sentimentos dos alunos e que os orientam a “pensar” 

sobre os conteúdos. O principal objetivo é levantar boas perguntas 

de modo a suscitar a dúvida dos participantes, o processo é 

colaborativo por excelência. Após a exposição, os participantes têm 

dois minutos para reflexão e em seguida dois a três minutos para 

discussão. Se a maior parte concordar com relação às conclusões, 

se retorna ao tema, o assunto é totalmente retomado ou nova 

atividade (em caso de aprovação) toma lugar. O processo tem se 

demonstrado eficaz e começa a ser utilizado por algumas 

universidades brasileiras, sendo registrado sucesso em sua 

aplicação. Em seu todo o método abrange: o estudo prévio do 

assunto com as fontes oferecidas; o feedback constante entre aluno 

e professor; e a interação constante entre os agentes participantes.  

Gamificação  É uma proposta que ganha cada vez mais destaque. A proposta é 

a utilização da mecânica dos jogos, com suas premiações, tabelas 

de meritocracia, recompensas, trabalho extensivo com a motivação 

intrínseca e motivação extrínseca. O propósito é transformar a 

motivação extrínseca em motivação intrínseca para obtenção de 

resultados positivos na atividade de ensinar e aprender. A 

transformação da segunda na primeira forma de motivação pode 

trazer melhores resultados O processo tem trazido bons resultados 

e começa a ser estudado de forma mais profunda. No mercado 

corporativo ele já é utilizado para formação, por exemplo, de 

equipes de venda altamente eficazes.  

Games em educação O uso de games retorna depois de uma época de ostracismo. O 

processo recebe um novo tratamento para aplicação no ensino 

superior com a nova nomenclatura de small games, serious games 

(pequenos jogos, jogos sérios). São pequenos jogos que tratam de 
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aspectos específicos do processo de gestão de negócios 

(metodologia BMG – Business Model Generation) e outros aspectos 

pontuais. 

Senso Crítico Este é um dos pontos preferidos de muitos educadores. Existem 

diferentes formas de desenvolver um projeto instrucional, 

totalmente baseado em sua efetivação. Ele se desenvolve a partir 

de atividades de pesquisa, leituras, pequenos vídeos que orientam 

o aluno a desenvolver o papel de buscar, avaliar, pontuar, para 

então apropriar conteúdos. Segundo Richards et. al.  (2016) o 

senso crítico está centrado no julgamento propositado, intencional 

e reflexivo sobre o objeto de estudo, com emissão de julgamento 

de valor, em relação a alguma proposta. A utilização da 

argumentação é uma das formas mais eficazes que podem ser 

utilizadas por um usuário, para uma melhor fixação dos conteúdos. 

Ao ser colocado como desafio, um problema se reveste de atrativos 

que chamam a natural curiosidade humana em sua solução. Os 

autores definem o senso crítico como uma forma habilidosa e ativa 

de interpretar e avaliar observações, comunicações, informações e 

argumentações.  

Coaching educacional Técnica de uso altamente eficiente e que demorou para chegar até 

o segmento acadêmico. Mas parece que ela chegou para ficar no 

sentido de desenvolver novas formas de tutoria. No contexto 

destas mudanças, a atividade de tutoria se desloca do 

atendimento, ineficiente, de um grande número de alunos para um 

mesmo tutor, para um número menor. Os grupos são estratificados 

de forma a permitir a efetivação do coaching educacional, 

desenvolvido da mesma forma como o coaching executivo, que 

personaliza para pessoas ou grupos de pessoas com interesses 

comuns, um atendimento diferenciado. O empoderamento do aluno 

é altamente aplicado. Em algumas iniciativas o processo recebe o 

nome de monitoria. Grupos de alunos mais preparados são 

atendidos pelos professores e disseminam o conhecimento para os 

outros alunos. A liderança deve ser circular com mudança 

periódica. 

 

 Os elementos relacionados na lista atuam como estratégias educacionais. 

Cada uma delas tem sua aplicação mais efetiva em determinados contextos e 

de acordo com o público alvo. Elas podem atuar de forma sinérgica quando em 

conjunto com as demais em uso no ambiente. 

 Saber identificar e utilizar no projeto instrucional este elementos revela 

um nível de fundamental importância para a criação de uma proposta de curso 

com alta qualidade educacional. Formas de aprender, aprendizagens, 

inteligências montam um mosaico de importante conhecimento pelo professor e 
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pelo projetista instrucional que pretende desenvolver um projeto instrucional 

efetivo para cursos ofertados na modalidade semipresencial.  

 Estes fundamentos básicos, não são obrigatórios e podem ser utilizados 

em seu todo ou parcialmente podem ser completados com o que no ambiente 

se denomina técnicas ou metodologias inovadoras, algumas nem tanto assim, 

mas cuja utilização é recomendada em casos particulares. Algumas são mais 

utilizadas e elas serão descritas de forma a apresentar ao leitor o que os 

projetistas instrucionais que desenvolveram o projeto, apresentado como estudo 

de caso ao final, tiveram que levar em consideração, quando da definição das 

atividades.  

São estratégias utilizadas mais por iniciativa própria de alguns 

professores. Mas a funcionalidade que podem trazer o resultado final justifica 

seu tratamento como elementos componente de bons projetos instrucionais.  
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9 UTILIZAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

9.1 A TEORIA SUBJACENTE 

 Munhoz (2011) considera os objetos de aprendizagem como a forma de 

produção de materiais multimeios com maior flexibilidade e retorno financeiro 

com sua proposta de “escrever uma vez, utilizar muitas vezes também 

denominada  WORM – Write Once Read Many”. Além disso seu valor didático e 

pedagógico é medido pela possibilidade de desenvolver a aprendizagem do mais 

simples ao mais complexo, combinando em uma rota de aprendizagem o uso 

um conjunto de objetos de aprendizagem para atendimento de um extenso 

currículo de alguma proposta educacional. 

 Os objetos de aprendizagem podem ser considerados como conceitos 

simplificados, encapsulados como um conhecimento completo independentes do 

contexto e que permitem ao aluno desenvolver a atividade de aprendizagem do 

mais simples ao mais complexo. Os objetos utilizados no projeto que serve como 

estudo de caso para montagem deste material foram desenvolvidos em conjunto 

pelo projetista instrucional e o professor diretamente envolvido com a 

coordenação do processo. Foi montada uma equipe interdisciplinar com 

abrangência de diferentes áreas do conhecimento. 

 Eles podem ser considerados como uma tecnologia educacional capaz de 

proporcionar a produção de materiais didáticos de qualidade, em múltiplos 

meios, para uso nos AVA - Ambientes Virtuais de Aprendizagem. O 

compartilhamento de materiais produzidos e constantemente melhorados de 

forma colaborativa traz a promessa de superar a dificuldade que os docentes 

têm para produção destes. A perspectiva de reutilização diminui os custos de 

produção. Nos dias atuais, eles representam grande percentual no montante das 

despesas totais dos cursos oferecidos no ambiente virtual e o custo inicial 

geralmente é elevado.  
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 O baixo grau de reutilização é creditado à sua contextualização para 

adequação a situações particulares. A individualidade na produção dos materiais 

pode colocar dúvidas quanto sua qualidade e a falta de flexibilidade dificulta o 

seu uso de forma extensiva.  

 A combinação de ferramentas tecnológicas e adequação pedagógica 

podem permitir que estes problemas sejam superados. A decomposição de 

ideias complexas em pequenos blocos de informação que sejam reprogramáveis, 

com apoio de uma metodologia educacional apropriada é uma das principais 

propostas desta nova tecnologia.  

 Suas propriedades são a facilidade de acesso, uso on-line e on-demand, 

just-in-time, reutilização em contextos diferenciados, flexibilidade para 

adaptação a contextos individuais e uso polimorfo em situações diferenciadas. 

O trabalho desenvolvido apresenta um modelo de infraestrutura para criação e 

uso flexível desta nova tecnologia que utiliza o produto final de alguma 

ferramenta pedagógica (por exemplo, os mapas conceituais) para identificar 

candidatos a objetos de aprendizagem.  

 Com o uso de ferramentas gráficas (mapas) é possível atingir graus de 

granularidade variados e independentes de contexto. Com aplicação da 

orientação a objetos é possível obter graus diversos de flexibilidade. De forma 

complementar o estudo engloba a investigação sobre questões de padronização 

(LOM e SCORM2) que buscam facilitar a localização e recuperação destes 

elementos e de forma consequente seu uso e disseminação.  

 

2 Termos que se referem ao uso de metadados no ambiente como forma de tornar uniforme o 

conhecimento de cada um dos elementos utilizados pelos usuários. LOM – Learning Object 

Metadata e SCORM - Shareable Content Object Reference Model 
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9.2 DEFINIÇÕES COMPLEMENTARES 

 Há duas definições que nos interessa apresentar. A primeira delas é 

colocada por McGREAL (2004) ao considerar os objetos de aprendizagem como 

instrumentos tecnológicos que: 

 

1. Permitem e facilitam o uso de conteúdo educacional on-line. 

2. Estão sujeitos a especificações internacionais e padrões de 

operabilidade e reutilização por diferentes aplicações e em contextos 

de aprendizagem diferenciados. 

3. São identificados por metadados que facilitam sua busca e acesso 

nos repositórios nos quais ficam disponíveis (Repositórios de Objetos 

de Aprendizagem (ROA) / Learning Objects Repository - LOR.). 

4. Têm um objetivo educacional e um processo de avaliação de seus 

resultados. 

  (Adaptado de McGREAL, 2004). 

  

 Outra definição de interesse fé ampliar esta consideração e definir de 

forma mais completa um objeto de aprendizagem como: 

 

• É qualquer recurso digital com conteúdo educacional reutilizável 

em contextos diferenciados. 

• É encapsulado em uma lição ou um conjunto de lições. 

• É agrupado em unidades, módulos, cursos.  

• Inclui um propósito de aprendizagem. 

• Inclui um processo de avaliação. 

• Pode ser composto por textos, figuras, animações, som, 

vídeo, simulações, avaliações, agrupadas sob uma das formas 

descritas. 
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(Fonte: o autor) 

 

9.3 COMO ELES SÃO UTILIZADOS? 

 Com esta caracterização e definições de suporte os objetos de 

aprendizagem são estabelecidos como elementos com 10 características e 

acessados diretamente no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem de acordo 

com a proposta apresentada na figura seguinte: 

 

 

Figura 3 - Objetos de aprendizagem. Fonte: o autor 

 

Cada objeto instanciado deste modelo genérico apresenta a estruturação 

apresentada na figura seguinte: 
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 A estruturação proposta foi adotada também nos projetos de cursos a 

serem utilizados para as salas de aula eletrônicas. Ela não representa uma 

estrutura definitiva podendo admitir mais ou menos níveis de acordo com a visão 

de cada iniciativa. O projeto tem uma dinâmica variável escolhida pelo usuário. 

Itens podem ser ocultos ou mostrados. 

 É recomendável que todos os projetos de aprendizagem sigam esta forma 

de desenvolvimento dos materiais de apoio ainda que o repositório de objetos 

de aprendizagem não seja estabelecido de forma física, devido a indecisão de 

muitas instituições quanto às questões de direitos autorais, um dos problemas 

que exigem definição ainda não estabelecida, a não ser que seja utilizada a 

conceituação REA – Recursos Educacionais abertos. 

  

Figura 4 - Estrutura padrão de um objeto de aprendizagem. Fonte: o autor. 
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10 PROJETO INSTRUCIONAL 

10.1  AS ETAPAS DE UM PROJETO B-LEARNING 

 Todas as orientações até este momento foram colocadas para que um 

projeto instrucional de curso fosse desenvolvido com a possibilidade de trazer 

resultados altamente positivos. Este é o ponto do estudo mais indicado para 

apresentar para o leitor como proceder para atender o objetivo de ofertar um 

curso na modalidade b-learning.  

 Um projeto instrucional desenvolvido com utilização da metodologia 

ADDIE tem cinco diferentes etapas. Algumas tabelas, montadas pelo autor e 

utilizadas durante o desenvolvimento de projetos instrucionais utilizadas para 

montagem de um projeto e-learning serão apresentadas na sequência. Cada 

uma delas será detalhada e são de fácil utilização.  

 É importante lembrar as definições das etapas de um modelo ADDIE. Esta 

palavra representa um acrônimo dos seguintes termos: Analisys, Design, 

Development, Implementation, Evaluation. Em nossa linguagem os termos são 

traduzidos como: Análise, Desenho, Desenvolvimento, Implementação, 

Avaliação. A descrição abaixo está personalizada para a instituição de ensino na 

qual o projeto piloto foi implantado e que gera este livro, que vem a lume dois 

anos após estudos complementares sobre o tema. 

10.2 FASE DE ANÁLISE 

 A partir das restrições e orientações do projeto educacional, os projetistas 

identificam o problema de aprendizagem que querem resolver e partem do 

currículo recomendado como uma ideia complexa, dividida em eixos temáticos 

ou tópicos, desenhados como objetos de aprendizagem. A proposta objetiva 

permitir a aprendizagem orientada do mais fácil para o complexo, reconstruindo 

a forma como o conhecimento foi criado. Neste modelo foi utilizado um projeto 
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conceitual de um repositório de objetos de aprendizagem, ainda não fisicamente 

implantado. 

10.3 FASE DE DESIGN 

 Esta é a fase de efetivação da criatividade dos envolvidos. A primeira 

recomendação é que ela seja tratada e desenvolvida por uma equipe, 

preferencialmente multidisciplinar, com a presença do professor, considerado 

como a pessoa mais capacitada para contar uma história (storytelling) e criar os 

cenários (cenarização). Nesta etapa os objetos de aprendizagem são definidos 

e as rotas escolhidas. A saída desta etapa é toda uma série de recomendações 

que serão entregues para os projetistas gráficos. Anterior a esta etapa há a fase 

de desenvolvimento das rotinas que a seguir é descrita com detalhes. 

10.4 FASE DE DESENVOLVIMENTO  

 Aqui o projetista inicia realmente o seu trabalho desenvolvido em um 

processo sistemático, metódico e organizado. É criado o storyboard 

personalizado para cada passo da rota de aprendizagem (uma para cada tópico 

tratado). Aqui o projetista antevê o que ainda não existe, quando trabalhando 

com um projeto novo, e tem a oportunidade de aplicar toda a sua criatividade. 

Uma primeira inferência é efetivada sobre o projeto gráfico. Os storyboards 

formam o protótipo de cada tela, atividade, diálogo, exercício, avaliação, ou 

seja, tudo o que irá acontecer no ambiente.  

10.5 FASE DE IMPLEMENTAÇÃO 

 É o momento no qual tem início um procedimento de treinamento de 

pessoas escolhidas e que irão validar o que muitas vezes é chamado de 

“espantalho”, um modelo ainda tosco de tudo o que foi projetado. A única 

necessidade é o preparo antecipado dos materiais e de todo o ferramental 
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tecnológico que será utilizado e que tem a verificação de sua validade efetivada 

nesta parte.  

 Todas as rotinas e atividades são previamente testadas e as condições de 

atendimento e pontos de inflexão são determinados. É o momento de 

intervenção da tutoria no processo. Isto acontece quando a mesma função não 

é desenvolvida pelo professor conteudista, produtor dos materiais, o que é o 

acontece com frequência. O tutor toma conhecimento da estrutura, dos 

conteúdos e atende as pessoas escolhidas para o piloto do curso. 

10.6 A FASE DE AVALIAÇÃO 

 Esta é a primeira fase de avaliação, ponto que ainda antecede a liberação 

do curso para o público para o qual o processo foi desenvolvido. Quem avalia 

são os participantes, previamente escolhidos e que desenvolveram o teste 

piloto. É um ponto do qual ainda é possível retornar e desenvolver correções em 

qualquer nível de profundidade.  

 Apesar do projeto exigir flexibilidade ela ainda é limitada, geralmente por 

questões financeiras e de manutenção da imagem da instituição. Os processos 

nesta fase são a avaliação formativa que é composta de testes colocados ao 

longo do percurso. O processo é fechado por uma avaliação somativa. Este 

processo depende da abordagem. Quando se faz uso da aprendizagem baseada 

em problemas temos a apresentação parcial de resultados como avaliação 

formativa e a apresentação final do trabalho de conclusão, como avaliação 

somativa.  

 É um processo que pode variar. É uma fase de retornos (feedback) 

constante que podem provocar alterações no protótipo que está sendo 

apresentado. As revisões e reaplicações são efetuadas quase em tempo real. 
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10.7 O FINAL DO PROCESSO ADDIE 

 Ao chegar neste ponto, tecnicamente o projeto está pronto. Ele se torna 

um “produto de prateleira” ou um “pacote” que pode ser utilizado internamente 

pela IES e, em caso de sucesso, ser futuramente comercializado. É o último 

momento para finalização da produção de materiais didáticos em múltiplos 

meios, cada um tido como uma característica de um objeto de aprendizagem. 

Aqui se inicia a segunda etapa da avaliação do projeto, na qual se espera uma 

ocorrência de “zero erro”, tendo em vista a fase de avaliação do projeto piloto. 
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11 PREPARAÇÃO DO ALUNO 

11.1  O CONTATO COM O ALUNO 

 A grande maioria dos alunos chega do ensino médio sem ter muito 

conhecimento de novas metodologias educacionais. Eles foram submetidos a um 

processo de ensino e aprendizagem desenvolvido em ambiente presencial e 

muitos deles se assustam quando novas metodologias são propostas. 

 Ele acontece já com o projeto em produção (superada a fase ADDIE 

desenvolvida na primeira parte do projeto instrucional) quando o curso está 

pronto para ser ofertado. A única recomendação é que todos os materiais 

estejam prontos e a logística utilizada definida e testada durante a fase do 

projeto piloto. 

 A oferta irá acontecer em um ambiente caracterizado a partir do projeto 

educacional. Ao aluno cada um dos componentes deverá ser especificado. Isto 

deve acontecer na aula inaugural que pode ser presencial ou não presencial, 

desenvolvida em tempo real, ou com vídeos e tutoriais distribuídos ao aluno. 

 O que é preciso que o aluno saiba? Vamos responder de acordo com as 

perguntas respondidas pelos alunos da primeira turma de um estudo de caso 

que está relatado ao final deste estudo (ver o capítulo 14).  

 As principais dúvidas estão centradas na utilização dos recursos 

tecnológicos envolvidos. No ambiente estão colocados tutoriais que apresentam 

ao aluno: 

 

• O AVA – Ambiente virtual de aprendizagem com instruções 

precisas e que complementam os momentos de ajuda internos; 

• Os objetos de aprendizagem;  

• A metodologia utilizada com a teoria de aprendizagem de 

sustentação (o conectivismo)  
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• Como será o processo de interação dos alunos com os demais 

alunos, com professor e comunidades externas; 

• Os serviços de biblioteca virtual que são disponíveis. 

 

 Após estas considerações técnicas, normalmente compreendidas pelos 

participantes, as dúvidas começam a aparecer com relação às ideias 

pedagógicas que serão utilizadas no ambiente. Os alunos apresentam dúvidas 

sobre: 

 

• A aprendizagem independente; 

• A ABP - aprendizagem baseada em problemas; 

• O uso da metodologia da sala de aula invertida; 

• O processo de avaliação, diferenciado devido ao uso da ABP; 

• O uso do BMG – Businnes Model Generation (base para ensino de 

administração para cursos de tecnologia (conforme utilizado e 

detalhado no estudo de caso). 

 

 As dúvidas da primeira lista são genéricas. Já aquelas colocadas na 

segunda lista estão na dependência de como será a metodologia utilizada por 

uma IES em particular. Estas preocupações ao início do curso têm como objetivo 

esclarecer os alunos sobre o uso dos recursos, orientar no sentido de um nível 

de participação diferenciado e propor um nivelamento de conhecimento entre 

todos os alunos. 

 O que a IES exige do aluno também foi apresentado, como forma de 

preparação final para o início do curso, foi alertado que dos alunos é esperado 

um conjunto de comportamentos e atitudes que o apresentem como um aluno: 

 

• Disciplinado; 
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• Motivado para aprender; 

• Interessado no projeto; 

• Participante do ambiente de forma ativa; 

• Usuário ativo das redes sociais para aproveitar o poder da 

multidão. 

 

 Após este primeiro contato o aluno “está por sua conta” e deve montar 

sua equipe e iniciar os trabalhos. 

11.2 O ACOMPANHAMENTO AO ALUNO 

 O que foi colocado no parágrafo anterior pressupõe a atividade 

independente que em nenhum momento coloca o aluno em uma situação de 

independência total (heutagogia), o que somente irá ocorrer em condições 

excepcionais. Esta situação é evitada para que o aluno não venha a sentir o 

“fantasma da solidão” por estar sozinho. Há um acompanhamento não ocorre 

somente durante os momentos presenciais, mas se estende durante todo o 

processo, ainda que não seja de forma assistencialista.  

 Nesta fase inicial as dúvidas são esclarecidas nos momentos presenciais 

iniciais, com todos os alunos presentes. Poderá haver atendimento privado, o 

que ocorre poucas vezes geralmente em comunicação no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 
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12 PREPARAÇÃO DO PROFESSOR 

12.1 CONTATO COM O PROFESSOR 

 Ao chegar até a sala de aula o professor tem um processo de preparação 

diferenciado para o trabalho com a metodologia proposta. Eles são 

especialmente orientados para uma série de atividades de acompanhamento 

que, em alguns casos, pode ser configurada como uma atividade de coaching 

educacional, desenvolvido nos mesmos moldes do coaching executivo, de 

grande sucesso no mercado corporativo. 

 Este contato se mostra mais necessário em professores que enfrentam o 

desafio da educação semipresencial pela primeira vez. Nas demais iniciativas 

nas quais ele participa, este apoio diminui de forma significativa e, em alguns 

casos, deixa de ser necessário. 

12.2 O ACOMPANHAMENTO AO PROFESSOR 

 Quando o acompanhamento é necessário o professor deve ser colocado 

em contato, da mesma forma como aconteceu com o aluno, com uma série de 

tutoriais sobre o uso das tecnologias na sala de aula semipresenciais. Os tutoriais 

assistidos pelos professores são os mesmos seguidos pelos alunos.  

 De forma complementar, os coordenadores de curso ou o próprio gestor 

do ambiente, irão trabalhar o processo como uma metodologia inovadora. Eles 

terão explicações sobre o uso do conectivismo, da aprendizagem baseada em 

problemas, da abordagem da sala de aula invertida, em uma visão diferente que 

foi dada ao aluno. Aqui o professor aprende como orientar grupos de alunos no 

desenvolvimento das atividades em um ambiente com estas características. 

 Para muitos professores há uma dificuldade inicial. Ela surge devido a 

mudança de uma série de paradigmas: 
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• cai o papel do professor reprodutivista;  

• cai o papel do professor como detentor universal conhecimento;  

• o professor deixa de ser o centro do processo de ensino e 

aprendizagem;  

• novas formas de comunicação são exigidas. 

  

 O enfrentamento de uma geração digital é colocado como um desafio à 

parte que orienta o professor a adotar uma posição de acompanhamento, 

desenvolvido com o máximo grau possível de afetividade, sem que isto 

ultrapasse os limites que o próprio professor acaba por impor neste 

relacionamento. O domínio afetivo tem uma importância muito grande e não são 

poucos os professores que têm dificuldades em atingir esta situação. 

 A ausência de aulas deixa alguns professores “no ar”, meio sem saber o 

que fazer e é preciso um tempo de maturação para aceitação deste fato. Não é 

incomum e aconteceu no estudo de caso a ser apresentado, que o professor 

especialista em sua área de conhecimento, seja acompanhado por algum outro 

professor que tenha conhecimentos sobre esta metodologia.  

 O importante é o registro, não somente para os professores que estão 

atuando diretamente, mas também para aqueles que irão utilizar tanto as 

estratégias de sucesso, quanto saber as que não foram funcionais. Por isto este 

registro ganha em importância. 
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13 LEVANTAMENTO  DAS QUESTÕES A RESPONDER 

 Retornamos a um ponto anterior no desenvolvimento do projeto 

instrucional que antecede a prototipagem com uso da metodologia ADDIE. O 

ponto de partida de preparação do ambiente envolve o uso de um conjunto de 

recomendações na forma de respostas a questionamento que devem ser 

efetivados, apresentados em tabelas em dois momentos.  

 No primeiro momento a tabela é criada e no segundo momento utilizada 

em um protótipo de projeto. Esta é a fase de análise. É um momento no qual 

devem ser determinados os seguintes aspectos: 

 

Tabela - Fase de análise do projeto 

Fator  a analisar Resultado 

O projeto em questão é necessário? Justificar a propriedade do projeto 

Quais as características do público-alvo Elas podem orientar a forma de efetivação 

das atividades e do atendimento. 

Quais as expectativas que cercam o 

projeto? 

O levantamento deve incluir todos os 

envolvidos, principalmente com a equipe 

de projeto piloto, com levantamento se 

elas foram atingidas, efetivada na fase de 

avaliação. 

Qual a qualidade e forma de apresentação 

necessária ao material de apoio 

(conteúdo)? 

Definição do conteúdo a ser entregue ao 

aluno e indicação das fontes de consulta. 

Qual a aplicabilidade da metodologia ao 

currículo exigido para o processo 

(disciplina ou rota) em questão? 

Verificar as necessidades do mercado 

local em relação ao curso oferecido estão 

atendidas com o projeto. 

Quais as condições de participação? Determinar aspectos que direcionam o 

ingresso dos participantes no curso. 

Quais tipos de atividades devem ser 

propostas? 

Como as atividades serão descritas no 

projeto instrucional 

Outras questões? Inserção de questões particulares a cada 

instituição que verificam a adequação de 

instalações, locais de escolha para oferta 

e outras condições que podem alterar o 

desenvolvimento do projeto instrucional. 

 

 Com a adoção da proposta de desenvolvimento de um projeto instrucional, 

a  caminhada do aluno é varrida do início ao seu final. Todas as atividades são 
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analisadas e estudadas com minúcias, com levantamento de que forma de 

apresentação e  tipo de material são os mais indicados. 

 Estes são passos iniciais que antecedem a fase de projeto como descrita 

no capítulo anterior. Os parâmetros delimitadores e recomendações são 

retiradas do projeto educacional e envolvem outros aspectos influentes na fase 

de análise: 

 

• Levantamento de condições financeiras (orçamento); 

• Disponibilidade de tempo (cronograma); 

• Ferramental tecnológico (recursos tecnológicos); 

• Talentos necessários (recursos humanos); 

• Experiências passadas (raciocínio baseado em casos); 

• Conversa com os “clientes” (levantamento de necessidades); 

• Reunião e organização das informações (brainstorming e mapas 

mentais); 

• Adaptação a uma história fantástica (storyteller); 

• Registro de tudo em um storyboard (fluxo da história); 

• Revisão e distribuição (apresentação de resultados preliminares); 

• Início da etapa de desenvolvimento (hora de colocar a mão na 

massa); 

• Desenvolvimento da etapa de teste (fase I - primeiros 

resultados); 

• Desenvolvimento da etapa de implantação (protótipo em teste); 

• Desenvolvimento da etapa de avaliação final (Fase II - validação 

das expectativas);  

• Projeto da publicação e oferta (criando a prateleira de cursos). 

(Fonte: o autor) 
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 Antes de passar para a etapa de projeto (Design) ainda ficam como 

perguntas a serem respondidas: 

 

Tabela  - fatores preliminares a analisar 

 

Fator a analisar Resultado 

Como o curso será publicado?  Para outras formas de oferta, como por 

exemplo o e-learning com a criação da sala de 

aula virtual. 

Haverá publicação SCORM? Verificar questões de padrões no caso do uso 

de objetos de aprendizagem 

A nuvem será utilizada? Verificar a oferta de serviços 

Haverá um portal educacional? Como o aluno entra e navega os conteúdos 

(geralmente intuitiva devido à qualidade da 

interface, com apoio de tutoriais para as 

pessoas que necessitarem de outras 

informações. 

Ele será um portal público ou de uso 

privado? 

Definição das regras de acesso 

O ganho será na prestação de 

serviço e na oferta de certificação 

(MOOC) ou haverá custo (oferta 

normal? 

Análise de questões financeiras de interesse 

dos investidores. 

 

São questões de interesse da IES e dos investidores que trazem os 

recursos para desenvolvimento das necessidades.   

13.1 MATERIAIS, CENÁRIOS E ROTEIROS 

 Na sequência são definidos ainda resta efetuar um levantamento para: 

 

• Identificar o que acontece na vida real e trazer para o papel (o 

storyboard) aquilo que o participante do processo faria na vida 

real em situação similar; 

• Criar o cenário que simula a situação da vida real. Com relação 

ao exemplo do capítulo anterior, sobre o atendimento ao cliente, 

um mau primeiro contato e um bom primeiro contato poderiam 
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compor um pequeno vídeo, seja com atores reais ou com 

personagens animados; 

• Colocar no cenário um ponto de inflexão no qual o usuário tem 

que tomar alguma decisão, também similar ao que acontece da 

maneira mais acertada. O cenário pode recusar respostas não 

aceitáveis e indicar onde o usuário pode buscar a resposta 

correta, o levando a um novo estudo do problema 

• Identificar a solução do problema na vida real, coloque o usuário 

nesta situação final (pode ser a simulação final do que ocasiona 

um mau contato inicial com a perda da venda e, ao mesmo 

tempo, de um vídeo complementar que seria a simulação final de 

uma iniciativa de sucesso. Neste último caso premiações pela 

resposta (uso dos conceitos da gamificação) pode ser uma boa 

indicação; 

• Registrar durante o desenvolvimento do storyboard todas as 

cenas passo-a-passo, as identifique e permita que o usuário 

navegue entre elas; 

• Incluir no estudo todos os parâmetros externos intervenientes 

que devem ser incluídos no cenário. Por exemplo: é possível 

imaginar diferentes tipos de clientes a serem atendidos, criando 

uma taxonomia que pode ser utilizada no dia-a-dia (se vou 

vender um remédio para um médico ou para um paciente, o 

enfoque da abordagem é diferenciado); 

• Colocar as indicações de um SME – Subject Matter Expert em foco 

e compare as ações do aluno com suas recomendações, com 

esclarecimentos quando elas não convergem; 

• Inserir comentários que orientam o usuário e se possível utilize 

avatares que orientem o aluno na busca de uma solução; 

• Deixar claro, em cada ação, as consequências das escolhas de 

forma explícita. Nenhuma opção deve ser deixada ao acaso. 

Explicações são necessárias; 
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• Identificar pontos relevantes podem ser inseridos no cenário com 

uso de vídeos, áudios ou qualquer outro apoio multimídia; 

• Dar um retorno imediato a tudo o que o usuário responder ou 

solicitar. 

     (Fonte: o autor) 

As providências relatadas na lista acima fecham a etapa de análise. 

13.2 DETALHAMENTO DO STORYBOARD 

 O detalhamento das atividades já sequenciadas acontece durante o 

desenvolvimento de um storyboard. Se de boa qualidade ele deve:  

 

• Mapear a história antes de iniciar o desenvolvimento; 

o Estabelecer uma linha do tempo; 

o Ter os eventos mais importantes ordenados; 

o Determinar cenas e ordem de aparição, quando mais de 

uma estiver em um determinado “slide”; 

• Identificar as cenas chave que dá a ideia de como a história se 

desenvolve com a apresentação da interface; 

o Procurar informar ao projetista visual o desenvolvimento da 

trama/ 

o Destacar as “idas” e “vindas”; 

o Apresentar pontos de inflexão com mudança de cena. 

• Apresentar o trabalho com o nível de detalhamento necessário; 

o Dividir tomada por tomada; 

o Destacar o nível de clareza visual desejado; 

o Procurar estabelecer um nível de compreensão que atinge 

a pessoa menos qualificada no ambiente, como o ponto de 

partida, de forma a não deixar ninguém fora do processo. 

• Colocar, no corpo do “slide” observações sobre os componentes 
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do “draft” que está montado: 

o Descrever o que vai ser apresentado; 

o Detalhar a conversação entre avatares inseridos em 

determinado contexto; 

o Analisar a necessidade de fotos, imagens, vídeos e outros 

elementos multimídia. 

      (Fonte: Adaptado de  

        http://pt.wikihow.com/Criar-um-Storyboard). 

  

 Neste momento tudo o que é necessário para a fase de desenvolvimento, 

com os técnicos assumindo o controle do processo, está pronto e preparado. 

13.3 QUESTÕES A RESPONDER 

 Após o desenvolvimento dos questionamentos iniciais tem início a etapa 

de projeto propriamente dita e ela é conduzida com o auxílio de um conjunto de 

quadros de recomendação que podem ser visualizados já preenchidos no 

capítulo 14.  

 O primeiro quadro pontua condições gerais: 

 

Quadro  1 - Variáveis relativas aos alunos. Fonte: o autor. 

 
Variáveis relativas aos alunos Significado antes e depois 

Características físicas (idade, sexo, 

habilidades, etc.). 

Antes: determinar características dos 

participantes que determinam a forma de 

desenvolvimento do projeto e-learning. 

Depois: Analisar estatísticas (por 

exemplo: volume de desistência por 

idade) 

Histórico de aprendizagem (experiências 

positivas e negativas, níveis de 

realização, etc.). 

Antes: determinar a abrangência e 

profundidade com que atividades podem 

ser desenvolvidas. 

Depois: Avaliação do grau de satisfação 

do aluno. 

Atitude (positiva, negativa). Antes: Incentivos necessários. 

http://pt.wikihow.com/Criar-um-Storyboard
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Depois: Avaliação do grau de satisfação 

do aluno. 

Motivação (baixa, alta). Antes: Motivação necessária. 

Depois: Avaliação do grau de satisfação 

do aluno. 

Nível de familiaridade com a tecnologia. Antes: Determinação de necessidades de 

formação. 

Depois: Análise de falhas e desempenho 

quando os índices não foram os 

desejados. 

 

Quadro  2 - Variáveis relativas ao contexto. Fonte: o autor. 

 

Variáveis relativas ao contexto Significado antes e depois 

Características de ambientes físicos de 

apoio (caso existem encontros 

presenciais previstos). 

Antes: Determinar horário e local da 

atividade. 

Depois: avaliar a funcionalidade da 

proposta. 

O ambiente da IES (Localização e acesso 

aos campi). 

Antes: Informação ao aluno. 

Depois: Sem efeito. 

O ambiente de efetivação do curso 

(características do AVA). 

Antes: Montagem de guias de acesso. 

Depois: Avaliação da qualidade e do grau 

de satisfação do aluno. 

Processo de comunicação aluno e IES. Antes: Montagem de guia de orientação. 

Depois: Avaliação da qualidade e do grau 

de satisfação do aluno. 

 

Quadro  3 - Variáveis relativas à tecnologia. Fonte: o autor. 

 

Variáveis relativas à tecnologia Significado antes e depois 

Características do hardware. Antes: Determinar condições de acesso e 

necessidade de treinamento. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação. 

Características do software. Antes: Determinar condições de acesso e 

necessidade de treinamento. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação. 

Características da conectividade. Antes: Determinar condições de acesso e 

necessidade de treinamento. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação. 

Características das mídias utilizadas. Antes: Determinar condições de 

desenvolvimento. 
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Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação. 

Características da forma de oferta. Antes: Montagem de guia de orientação. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação ou mudança na forma de 

efetivação do curso. 

 

Quadro  4 - variáveis relativas a aspectos pedagógicos 

 

Variáveis pedagógicas  Significado antes e depois 

Nível e natureza do sistema de suporte. Antes: Montagem de guia de orientação. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação ou mudança na forma de 

efetivação do curso. 

Problemas de acessibilidade aos agentes 

educacionais envolvidos. 

Antes: determinar o grau de limitação ao 

desenvolvimento do projeto. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação ou mudança na forma de 

efetivação do curso. 

Eficácia da teoria de aprendizagem e 

metodologias utilizadas. 

Antes: Determinar comportamento dos 

agentes educacionais. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação ou mudança na forma de 

efetivação do curso. 

Qualidade do conteúdo e significância da 

aprendizagem. 

Antes: Orientação ao desenvolvimento 

do conteúdo. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação ou mudança na forma de 

efetivação do curso. 

Papel do professor e outros auxiliares 

indiretos. 

Antes: Montagem de guias de 

orientação. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação ou mudança de 

comportamento. 

Flexibilidade e personalização. Antes: Determinar direcionamento da 

estrutura do curso e do AVA. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação ou mudança orientação. 

Autonomia do participante. Antes: Determinar a forma de 

desenvolvimento de atividades e 

montagem de guias de orientação. 
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Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação ou mudança orientação. 

Engajamento e inscrição. Antes: Como apresentar o curso para 

que ele “ganhe atenção”. 

Depois: Depois: Avaliar resultados das 

medidas tomadas e sugerir adequação 

ou mudança de orientação. 

Técnicas de retenção. Antes: Sem significado 

Durante: Levantamento da eficácia as 

medidas de retenção adotadas. 

Depois: registrar estatísticas e 

montagem de base de dados para 

registro de histórico. 

Avaliação formativa e avaliação somativa 

final. 

Antes: Forma de desenvolvimento e 

aplicação. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação ou mudança orientação. 

Acreditação e certificação. Antes: Sem efeito. 

Depois: Levantamento do mercado de 

acordo com a qualidade do projeto. 

 

Quadro  5 - Variáveis relativas ao curso 

 

Variáveis relativas ao curso Significado antes e depois 

Objetivo Antes: Determina conteúdo e currículo a 

ser desenvolvido. 

Depois: Análise do nível de acerto das 

decisões tomadas. 

Público-alvo Antes: Orienta o desenvolvimento do 

projeto instrucional. 

Depois: Permitir a análise do acerto da 

orientação. 

A forma de oferta Antes: chega ao PI previamente 

estabelecida. 

Depois: Confirma expectativas ou orienta 

alteração de procedimentos e até da 

mudança da forma de oferta. 

O nível de imersão Antes: chega ao Pi previamente 

estabelecido. 

Depois: Conforma a profundidade ou 

sugere mudanças com inserção de outras 

atividades ou momentos presenciais. 

Volume e duração de atividades Antes: orientações para o 

desenvolvimento do projeto. 

Depois: Avaliar a funcionalidade, grau de 

satisfação do aluno e necessidades de 

adequação ou mudança orientação. 

Aplicabilidade da metodologia Antes: sem efeito. 
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Depois: permite, na análise global dos 

resultados confirmar a continuidade ou 

cancelamento da iniciativa. 

  

 As etapas de desenvolvimento e implantação são efetuadas de acordo com 

o que cada instituição determinou e das equipes envolvidas. O próximo quadro 

representa o que deve ser respondido pelos participantes após a conclusão do 

curso, já na etapa de avaliação. 

 

Quadro  6 - Questionamentos abertos. Fonte: o autor. 

 

Questionamentos abertos 

Qual foi a compreensão que você teve dos metadados fornecidos como orientação 

para o desenvolvimento do curso? 

Sua expectativa com o curso foi atendida? Pode especificar em que nível? 

O que você considera ter faltado no conteúdo do curso? 

O que você considera ter faltado no desenvolvimento do curso? 

Você considera os conteúdos relevantes? 

Você considera a aprendizagem adquirida, significativa em sua vida pessoal e 

profissional? 

Os objetivos foram claros? 

O curso formou as competências e habilidades colocadas como saídas do curso? 

As atividades foram poucas, suficientes ou excessivas? 

Houve sobrecarga cognitiva, laboral ou psicológica? 

O que você achou mais interessante no curso? 

O que você achou menos interessante no curso? 

Como você avalia o seu relacionamento com a IES? 

Como você avalia o seu relacionamento com outros colegas de curso? 

Como você avalia o seu relacionamento com os professores orientadores? 

Quais materiais adicionais considera interessantes? 

Como você avalia o retorno oferecido? 

Como você avalia os aspectos de usabilidade da interface, agradabilidade no 

desenvolvimento e eficácia do ambiente virtual oferecido? 

O que você achou dos objetos de aprendizagem oferecidos? 

Como você avalia o uso do conectivismo no ambiente? 

Como você avalia o uso da aprendizagem baseada em problemas no ambiente? 

Como você avalia o uso da sala de aula invertida no ambiente? 

Como você avalia o uso de games e gamificação no ambiente? 

Como você avalia as ideias pedagógicas utilizadas? 

Como você avalia a proposta dos quizzes distribuídos durante o desenvolvimento? 

Como você avalia a forma de interação proposta no curso, seu nível e quantidade? 

O que achou da duração do curso? 

O tempo dedicado para atividades foi suficiente? 

O espaçamento entre as atividades foi adequado? 

O que você achou do processo de avaliação do aluno? 
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O que você achou da forma como outros elementos da infraestrutura foram avaliados? 

Há alguma variável que você considera ausente no processo de avaliação? 

Você se considera suficientemente avaliado ao final do projeto? 

Como o processo de avaliação pode ser melhorado? 

Como você avalia sua participação nas atividades independentes? 

Como você avalia a sua participação nas atividades pedagógicas on-line? 

Como você avalia sua participação em chats, fóruns e outros elementos de 

comunicação? 

Como você avalia o tempo gasto com estudos, pesquisas e atividades desenvolvidas 

durante o curso? 

Como você avalia o ritmo adotado no curso? 

Como você avalia a qualidade da interface? 

Como você avalia a facilidade de navegação? 

Como você avalia a apresentação visual do curso? 

Como você avalia a fotografia, imagens, animações, 3D e outros elementos multimídia 

no projeto? 

Você gostou dos trabalhos em grupo?  

Tem algum comentário sobre fontes e cores utilizadas? 

Como avalia a qualidade gráfica e visual do curso? 

Como você avalia a forma de oferta e-learning? 

Considera haver alguma forma melhor de ofertar este curso? 

Avalie de uma forma geral, considerando todos os questionamentos anteriores, o. 

Assinale aspectos que não foram discutidos e eventuais sugestões que ainda tenha 

para melhoria da qualidade do curso como um todo. 

  

 Com as respostas das questões apresentadas até este momento é possível 

obter uma visão geral de todo o processo e demonstrar a sua complexidade. 
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14 UM ESTUDO DE CASO 

14.1 CURSO, DISCIPLINA E PROPOSTA 

 Com o intuito de apresentar a metodologia proposta nos capítulos 

anteriores foi desenvolvido um protótipo no qual um técnico (Antonio Siemsen 

Munhoz) com conhecimento do ambiente a ser proposto acompanhou o 

professor titular da disciplina (Elaine Cristina Hobmeir3). A referida professora 

utilizou o material trabalhado para apresentação de sua dissertação de mestrado 

sobre o tema – Flipped Classroom: As práticas dos alunos inseridos em cursos 

semipresenciais de gestão, defendida na data de 07 de março de 2016, época 

em que o material deste estudo estava em fase de revisão. 

 O protótipo efetivou a proposta de educação semipresencial. Foi 

estabelecido um contexto que seria utilizado em outros cursos. Ele foi projetado 

caracterizado como um ambiente enriquecido com a tecnologia. A ideia deu início 

a um projeto ofertado em um curso tecnológico denominado gestão financeira. 

 A disciplina -  Atividades Práticas Presenciais – tinha o propósito de trazer 

o aluno para os encontros em sala de aula, na proposta de sala de aula invertida. 

O tema de apoio foi o tratamento de conteúdo relativo ao BMG – Business Model 

Generation. A proposta foi a criação de uma empresa startup na área de escolha 

de cada equipe, na qual o aluno poderia aplicar conhecimentos teóricos de outras 

disciplinas. 

 O estudo envolveu duas turmas. Uma primeira turma de calouros, formada 

por seis alunos e uma turma em fase de conclusão no desenvolvimento da 

mesma proposta, composta por 21 alunos. O contexto de aplicação foi 

apresentado com a seguinte proposta:  

 

3 Professora do Centro Universitário Uninter em diversas disciplinas nos cursos tecnológicos e 

mestre em tecnologia educacional e que aplica as metodologias de salas de aula invertidas e 

outras ofertadas na modalidade semipresencial, no contexto apresentado neste estudo. 
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• A utilização de um AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(Univirtus); 

• A oferta na modalidade semipresencial (B-learning); 

• O apoio dos professores que acompanhavam o desenvolvimento 

dos trabalhos, apresentados durante os momentos presenciais, 

configurando uma proposta de utilização das salas de aula 

invertidas. 

 

 O ambiente enriquecido com a tecnologia oferecido previa ainda como 

metodologia: 

 

• A utilização do conectivismo com abertura para redes sociais; 

• A utilização dos fundamentos da aprendizagem baseada em 

problemas como forma de desenvolvimento; 

• A utilização da proposta de salas de aula invertidas (Flipped 

Classroom); 

• A utilização da proposta de avaliação baseada na apresentação 

da solução de problemas. 

 

 Nos capítulos seguintes está descrito como foi o desenvolvimento das 

fases de análise, projeto e avaliação dos resultados. As etapas intermediárias de 

desenvolvimento e implementação não estão descritas devido à extensão da 

proposta e também da urgência com que o projeto foi desenvolvido com previsão 

de aplicação imediata. 
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14.2 O CONTEXTO DE EFETIVAÇÃO 

O contexto de efetivação apresentou as seguintes características: 

 

• Divisão da carga horária da disciplina em 2 encontros presenciais 

semanais. Estes momentos eram a assistência a um vídeo com o 

conteúdo, com acompanhamento de tutoria presencial e a 

presença em sala de aula para discussão e apresentação dos 

resultados do trabalho de cada equipe; 

• Utilização de um AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 

acessado via uma senha reservada, escolhida pelo aluno e que 

garantia a privacidade do registro de sua vida acadêmica; 

• Conteúdo ofertado em livros colocados à disposição pela editora 

do grupo (ética, negócios e outros temas) ou por indicação de 

livros (sobre o BMG, sobre o marketing 3.0 e outras publicações 

relacionadas, oferecido pelo professor orientador). Este material 

foi complementado por outros enviados pelos professores como 

leitura complementar ou dicas aplicáveis durante o 

desenvolvimento das atividades propostas aos alunos; 

• A criação de uma empresa startup, com utilização dos 

fundamentos do BMG dirigiu o trabalho dos alunos; 

• A utilização de novas metodologias incluiu o uso da ABP – 

Aprendizagem Baseada em Problema e dos fundamentos do 

processo de inversão da sala de aula (Flipped Classroom). 

 

 Com esta proposta a disciplina foi iniciada pelos alunos. O destaque e 

acompanhamento mais direto foi dado à turma de calouros, devido a ser mais 

fácil a aplicação do protótipo, considerando que nela havia seis alunos 

recentemente matriculados, com maior motivação de participação. A mesma 

proposta foi apresentada para a outra turma em fase de conclusão de curso, 
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como um complemento de formação, o que foi aceito por todos como o 

caminho mais indicado. 

 Após a aceitação da proposta a professora titular e o técnico que a 

acompanhou durante o processo deram início ao seu trabalho. Ele envolveu 

o uso das tabelas criadas e aqui apresentadas no capítulo imediatamente 

anterior. 

14.3 PREENCHIMENTO DAS TABELAS 

Acompanhe nas tabelas seguintes como o projeto foi estabelecido em suas 

etapas de análise, projeto e avaliação, sendo as etapas de implementação e 

desenvolvimento omitidas devido à extensão do trabalho desenvolvido e por 

suas características técnicas. 

 

Fator a analisar Resultado 

O projeto em questão é necessário? O projeto foi considerado uma 

necessidade de orientar os professores 

para a utilização de novas metodologias. 

A proposta era apresentar os resultados 

para outros professores em um 

programa de formação para docência 

digital. 

Quais as características do público-alvo Alunos em busca de qualificação 

tecnológica, que já trabalhavam em 

diferentes empresas e encaravam a 

formação proposta como uma chance de 

evolução profissional 

Quais as expectativas que cercam o 

projeto? 

Estabelecer uma metodologia Uninter 

para a oferta de novas formas de ensinar 

e aprender. 

Qual a qualidade e forma de 

apresentação necessária ao material de 

apoio (conteúdo)? 

Livros texto oferecidos gratuitamente, 

indicação de outras obras relevantes, 

rádio web e videoconferência, com 

momentos presenciais. 

Qual a aplicabilidade da metodologia ao 

currículo exigido para o processo 

(disciplina ou rota) em questão? 

A aplicabilidade é total, mas exige uma 

formação prévia do docente e uma 

comunicação aos alunos sobre o que irão 

enfrentar já no primeiro momento do 

curso. 

Quais as condições de participação? As normais para desenvolvimento do 

processo de educação formal, como 

exigidas para os cursos presenciais. 
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Quais tipos de atividades devem ser 

propostos? 

Voltadas para atividades independentes 

e extensivo contato nas redes sociais 

(conectivismo). 

Outras questões? Não foram levantadas questões 

adicionais. 

Quadro  7 - fator a analisar. Fonte: o autor. 

Parâmetros delimitadores e recomendações retiradas do projeto educacional: 

 

Outros aspectos influentes na fase de 

análise 

 

Levantamento de condições financeiras 

(orçamento); 

O projeto apresenta alto nível de 

sustentabilidade. 

Disponibilidade de tempo (cronograma); Sem registro de recomendações além 

daquelas especificadas na carga 

horária normal. 

Ferramental tecnológico (recursos 

tecnológicos); 

Os oferecidos pelo AVA, sem 

necessidade de outros programas ou 

laboratórios. 

Talentos necessários (recursos humanos); Somente a expertise dos docentes 

nas metodologias, o que foi atendido. 

Experiências passadas (raciocínio baseado 

em casos); 

A prática do professor titular e do 

técnico foram comprovadas. 

Conversa com os “clientes” (levantamento 

de necessidades); 

Ela foi efetivada junto ao 

coordenador do curso. 

Reunião e organização das informações 

(brainstorming e mapas mentais); 

O projeto foi discutido em reuniões 

entre as três pessoas envolvidas. 

Adaptação a uma história fantástica 

(storyteller); 

Não foi desenvolvida devido ao 

projeto não utilizar gamificação e a 

criação da empresa ser roteirizado 

pelo BMG. 

Registro de tudo em um storyboard (fluxo 

da história); 

Sem registro efetuado. 

Revisão e distribuição (apresentação de 

resultados preliminares); 

O resultado está sendo apresentado 

neste estudo. 

Início da etapa de desenvolvimento (hora de 

colocar a mão na massa); 

O projeto omitiu as fases de 

desenvolvimento e a implementação 

foi efetivada diretamente em sala de 

aula. 

Desenvolvimento da etapa de teste (fase I - 

primeiros resultados); 

Apresentados e colocados como 

dados confidenciais. 

Desenvolvimento da etapa de implantação 

(protótipo em teste); 

Foi efetivada diretamente como um 

piloto que orientaria outras iniciativas 

similares. 

Desenvolvimento da etapa de avaliação final 

(Fase II - validação das expectativas);  

O processo foi aplicado e está 

apresentado na continuidade. 

Projeto da publicação e oferta (criando a 

prateleira de cursos). 

Os resultados favoráveis serão 

ampliados para outros professores e 

outras disciplinas. Não está prevista 

sua apresentação como produto de 

prateleira, nesta fase inicial. 
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Quadro  8 - Outros fatores influentes. Fonte: o autor. 

 

 Outros aspectos foram analisados de acordo com a quadro apresentado a 

seguir: 

Fatores complementares a 

analisar 

Resultado 

Como o curso será publicado?  A primeira iniciativa é a publicação deste 

estudo. Na sequência o mesmo curso poderá 

ser ofertado com mudança da proposta b-

learning para e-learning. 

Haverá publicação SCORM? Não será efetivada nesta iniciativa, somente 

quando houver implantação de um repositório 

de objetos de aprendizagem. 

A nuvem será utilizada? Ela é utilizada via privada (servidores Amazon) 

com acesso ao AVA controlado por login e 

senha para garantia de privacidade 

Haverá um portal educacional? O portal da instituição, a partir do qual o aluno 

pode obter todas as informações necessárias 

para efetivar o curso. 

Ele será um portal público ou de uso 

privado? 

O portal é de uso público em sua entrada. 

Quando o participante entra no ambiente 

virtual, o acesso é privado. 

O ganho será na prestação de 

serviço e na oferta de certificação 

(MOOC) ou haverá custo (oferta 

normal? 

Esta opção está em estudo. 

 

Quadro  9 - Fatores complementares a analisar. Fonte: o autor. 

 

 O projeto trabalhou conteúdo relevante a partir de uma metodologia 

utilizada de forma extensiva no mercado corporativo (BMG). Os cenários criados 

envolveram a busca pelo aluno de empresas do mercado para obter apoio e 

acesso a informações necessárias para apresentar a solução do problema. Este 

processo foi acompanhado e orientado pela professora titular. 

 Os pontos de inflexão foram as oito etapas nas quais se divide um BMG. 

As empresas criadas pelos alunos poderiam ser estabelecidas como 

microempresas a serem estabelecidas. A única falha devida à urgência com que 

o projeto foi implantado foi a omissão das etapas de projeto e implantação, mas 

que não comprometeram o desenvolvimento e o valor dos resultados obtidos. 
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Os alunos tiveram, logo no primeiro contato, um grande volume de informações. 

O acesso a tudo o que era necessário para o aluno foi apresentado. 

 Não foi criado um detalhamento do projeto em um storyboard, mas é 

importante o registro de seu estudo, conforme apresentado no capítulo 13. 

 O estudo do quadro de variáveis pode ser observado no quadro seguinte: 

 

Variáveis relativas aos alunos Significado antes e depois 

Características físicas (idade, sexo, 

habilidades, etc.). 

Antes: questionário de questões sociais 

foi efetivado. 

Depois: Estatísticas que podem ser 

obtidas a partir do AVA e estão 

disponíveis para acesso em nível 

gerencial 

Histórico de aprendizagem (experiências 

positivas e negativas, níveis de 

realização, etc.). 

Antes: Elas são as recomendações 

constantes do projeto instrucional. 

Depois: Avaliação do grau de satisfação 

do aluno foi desenvolvida ao final e 

apresentou bons resultados. 

Atitude (positiva, negativa). Antes: O próprio interesse do aluno foi o 

principal aspecto motivador. 

Depois: Avaliação do grau de satisfação 

do aluno foi efetivada e obtido resultado 

satisfatório. 

Motivação (baixa, alta). Antes: Motivação foi registrada como 

alta. 

Depois: Avaliação do grau de satisfação 

do aluno foi efetivado e apresentou 

resultado satisfatório. 

Nível de familiaridade com a tecnologia. Antes: Os alunos foram informados e 

houve um treinamento complementar 

sobre o software de apresentação Prezi. 

Depois: A estrutura foi considera 

suficiente pelos alunos. 

Variáveis relativas ao contexto Significado antes e depois 

Características de ambientes físicos de 

apoio (caso existem encontros 

presenciais previstos). 

Antes: 2 encontros semanais com o 

restante da carga horária dedicada à 

solução do problema proposto. 

Depois: A forma de oferta foi 

considerada boa pelos alunos. 

O ambiente da IES (Localização e acesso 

aos campi). 

Antes: Informação ao aluno foi dada 

diretamente no primeiro encontro. 

Depois: Apresentou resultados 

satisfatórios. 

O ambiente de efetivação do curso 

(características do AVA). 

Antes: Foram montadas guias de acesso 

disponíveis no AVA. 
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Depois: Avaliação da qualidade e do grau 

de satisfação do aluno apresentou 

resultados satisfatórios. 

Processo de comunicação aluno e IES. Antes: Foi apresentado diretamente no 

primeiro encontro. 

Depois: Avaliação da qualidade e do grau 

de satisfação do aluno apresentou bom 

nível de avaliação. 

Variáveis relativas à tecnologia Significado antes e depois 

Características do hardware. Antes: Aspecto teórico do BMG não 

exigiu hardware complementar. 

Depois: Aspecto não avaliado. 

Características do software. Antes: Somente guias de acesso ao AVA. 

Depois: O grau de satisfação do aluno foi 

considerado satisfatório. 

Características da conectividade. Antes: Formas de comunicação 

orientadas no primeiro encontro. 

Depois: Foi considerada como 

satisfatória. Todos os alunos tinham 

acesso ao ferramental necessário. 

Características das mídias utilizadas. Antes: Foram montados textos digitais e 

videoconferências. 

Depois: O resultado da avaliação foi 

satisfatório. 

Características da forma de oferta. Antes: Apresentada ao aluno no primeiro 

contato. 

Depois: Avaliar considerada satisfatória 

Variáveis pedagógicas  Significado antes e depois 

Nível e natureza do sistema de suporte. Antes: Conversa direta no primeiro 

encontro. 

Depois: Considerado satisfatório na 

avaliação. 

Problemas de acessibilidade aos agentes 

educacionais envolvidos. 

Antes: não havia limitações, o acesso 

estava liberado para todos da mesma 

forma. 

Depois: Avaliação apresentou resultado 

satisfatório. 

Eficácia da teoria de aprendizagem e 

metodologias utilizadas. 

Antes: Apresentadas aos alunos com os 

instrutores tendo conhecimento 

necessário. 

Depois: Avaliação considerada 

satisfatória. 

Qualidade do conteúdo e significância da 

aprendizagem. 

Antes: A política da IES foi seguida e 

materiais foram ofertados aos alunos 

com estas características. 

Depois: Avaliação do material 

considerada satisfatória.  

Papel do professor e outros auxiliares 

indiretos. 

Antes: Alunos informados no contato 

direto. 

Depois: Avaliação dos alunos 

considerada satisfatória. 

Flexibilidade e personalização. Antes: Não houve necessidade. 

Depois: Sem registro de avaliação. 

Autonomia do participante. Antes: Orientada no primeiro encontro. 
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Depois: Avaliação considerada 

satisfatória. 

Engajamento e inscrição. Antes: O alto nível de motivação não 

exigiu cuidados especiais. 

Depois: Aspecto não avaliado por não 

haverem medidas de incentivo. 

Técnicas de retenção. Antes: Sem significado 

Durante: Não houve evasão durante o 

processo. 

Depois: Sem avaliação. 

Avaliação formativa e avaliação somativa 

final. 

Antes: Alunos orientados no primeiro 

encontro sobre a metodologia. 

Depois: Processo considerado como 

satisfatório durante a avaliação. 

Acreditação e certificação. Antes: Parte do curso. 

Depois: Aspecto não avaliado. 

Variáveis relativas ao curso Significado antes e depois 

Objetivo Antes: Claramente determinado. 

Depois: Alunos validaram o objetivo 

como atingido. 

Público-alvo Antes: Sem efeito. 

Depois: Sem efeito. 

A forma de oferta Antes: Orientada no primeiro encontro. 

Depois: Confirmadas as expectativas dos 

alunos. 

O nível de imersão Antes: Alertado anteriormente como 

imersão parcial. 

Depois: Considerado satisfatório pelos 

alunos. 

Volume e duração de atividades Antes: Foram determinadas em tempo 

de projeto instrucional. 

Depois: Foram consideradas como ideais. 

Aplicabilidade da metodologia Antes: foi alertada e exemplos foram 

dados. 

Depois: Avaliação considerou a proposta 

como efetiva. 

 

Quadro  10 - Variáveis relativas aos alunos. Fonte: o autor. 

 

 Todas as medidas foram tomadas e o curso desenvolvido com sucesso. 

Isto pode ser observado nas respostas obtidas com questionário apresentado de 

acordo com o quadro descrito nos parágrafos seguintes. Foram analisados 6 

sujeitos da pesquisa da turma de calouros e 23 sujeitos da pesquisa da turma 

de alunos em fase de conclusão. Os questionários foram enviados para as 

equipes. A avaliação era então considerada como aplicada a todos os 

participantes. 
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 Nem todas as equipes enviaram as respostas esperadas. As que enviaram 

formaram um universo de pesquisa de 21 alunos. Os questionamentos foram 

colocados como abertos e na sequência, transformados internamente em um 

escore de 0 a 5 que equivale aos conceitos colocados nos gráficos apresentados. 

 

 

Questionamentos abertos  

Qual foi a compreensão que você teve dos metadados fornecidos 

como orientação para o desenvolvimento do curso?  

Gráfico 01 

Sua expectativa com o curso foi atendida? Pode especificar em 

que nível? 

Gráfico 02 

O que você considera ter faltado no conteúdo do curso? Gráfico 03 

O que você considera ter faltado no desenvolvimento do curso? Gráfico 04  

Você considera os conteúdos relevantes? Gráfico 05 

Você considera a aprendizagem adquirida, significativa em sua 

vida pessoal e profissional? 

Gráfico 06 

Os objetivos foram claros? Gráfico 07 

O curso formou as competências e habilidades colocadas como 

saídas do curso? 

Gráfico 08 

As atividades foram poucas, suficientes ou excessivas? Gráfico 09 

Houve sobrecarga cognitiva, laboral ou psicológica? Gráfico 10 

O que você achou mais interessante no curso? Gráfico 11 

O que você achou menos interessante no curso? Gráfico 12 

Como você avalia o seu relacionamento com a IES? Gráfico 13 

Como você avalia o seu relacionamento com outros colegas de 

curso? 

Gráfico 14 

Como você avalia o seu relacionamento com os professores 

orientadores? 

Gráfico 15 

Quais materiais adicionais considera interessantes? Gráfico 16 

Como você avalia o retorno oferecido? Gráfico 17 

Como você avalia os aspectos de usabilidade da interface, 

agradabilidade no desenvolvimento e eficácia do ambiente virtual 

oferecido? 

Gráfico 18 

O que você achou dos objetos de aprendizagem oferecidos? Gráfico 19 

Como você avalia o uso do conectivismo no ambiente? Gráfico 20 

Como você avalia o uso da aprendizagem baseada em problemas 

no ambiente? 

Gráfico 21 

Como você avalia o uso da sala de aula invertida no ambiente? Gráfico 22 

Como você avalia as ideias pedagógicas utilizadas? Gráfico 23 

Como você avalia a proposta dos quizzes distribuídos durante o 

desenvolvimento? 

Gráfico 24 

Como você avalia a forma de interação proposta no curso, seu 

nível e quantidade? 

Gráfico 25 

O que achou da duração do curso? Gráfico 26 

O tempo dedicado para atividades foi suficiente? Gráfico 27 

O espaçamento entre as atividades foi adequado? Gráfico 28 

O que você achou do processo de avaliação do aluno? Gráfico 29 
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O que você achou da forma como outros elementos da 

infraestrutura foram avaliados? 

Gráfico 30 

 

Quadro  11 - Questionamentos abertos. Fonte: o autor. 

 

 As respostas a este questionário foram parciais, uma das equipes 

preocupada com a formatura que se aproximava, não entregou o questionário, 

mas apresentaram para os professores envolvidos, a solução do problema 

proposto, cuja proposta era a criação de uma empresa startup. O material pode 

ser considerado rico em face do pequeno número de material sobre os assuntos 

aqui tratados, no mercado livreiro na atualidade.  

 A apresentação do trabalho ocorreu nas duas últimas aulas do curso e 

todas as equipes apresentaram com a presença da professora orientadora e do 

técnico acompanhante das novas metodologias aplicadas. Foram enviados 26 

formulários e obtidas 21 respostas, número utilizado em todos os quesitos. A 

amostra foi considerada como suficiente e representativa para a proposta do 

trabalho, colocada como estabelecer procedimentos metodológicos a serem 

adotados por outros professores, na expansão da oferta das inovações para 

todas as demais disciplinas dos cursos presenciais da instituição de ensino na 

qual o protótipo foi proposto e testado. 

14.4 APRESENTAÇÃO DOS GRÁFICOS 

Em todos os quesitos foram consideradas 21 respostas enviadas.  

14.4.1 Gráfico 01 

 Compreensão dos metadados. Foram considerados, de forma geral como 

necessários e suficientes, com as respostas apresentadas com o seguinte 

escore: 
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14.4.2 Gráfico 02 

 De forma geral, as expectativas foram atingidas, mas houve um tempo 

logo no início do curso, no qual os alunos não sabiam exatamente o que esperar 

do curso, sensação esta que exigiu intervenção da professora orientadora e do 

técnico envolvido. 

 

14.4.3 GRÁFICO 03  

 A pergunta não foi inicialmente bem compreendida e exigiu que fossem 

colocadas explicações necessárias, foi proposto aos alunos que analisassem 

deficiências com relação aos materiais didáticos, desenvolvidos como conteúdo 

de orientação e não de transmissão teórica. 
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14.4.4 GRÁFICO 04 

 Valem as mesmas observações efetuadas no quesito anterior. 

 

 

14.4.5 Gráfico 05 

 Ao ser explicado que um conteúdo é relevante quando sua aplicação ao 

campo de trabalho no qual o aluno irá desenvolver a sua prática profissional, a 

questão foi respondida com maior facilidade pelos participantes. 
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14.4.6 Gráfico 06  

 A repetição de dúvidas sobre o significado das perguntas orientou a que 

fosse montado um pequeno guia com orientações. O fato revela 

desconhecimento sobre as metodologias que aplicadas em ambientes centrados 

no aluno. Ainda é esperado retorno assistencialista no qual o professor resolve 

todos os problemas. Após a disseminação do guia as perguntas cessaram. 

 

 

 

 



 

125 

 

 

14.4.7 Gráfico 07  

 Os objetivos estavam colocados como metadados no AVA, uma época de 

transição entre versões causou problemas para acesso via smartphone, mas 

ainda assim todos conseguiram efetivar sua leitura e consideraram apropriada 

a exposição dos objetivos propostos. 

 

 

 

14.4.8 Gráfico 08 

 Apesar de alguns questionamentos sobre a conceituação de competências 

e habilidade, a questão foi respondida de acordo com as expectativas. A parte 

do projeto instrucional desenvolvida garantiu que os objetivos de formação 

fossem atingidos. 
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14.4.9 Gráfico 09 

 Não acostumados com o trabalho, os alunos tiveram dificuldades iniciais 

com o elevado volume de questionamentos, solicitações de reflexões, mas ao 

final do curso a média esperada foi atingida. 

 

14.4.10 Gráfico 10 

 Um dos poucos quesitos que apresentaram unanimidade, o que revela um 

projeto instrucional que, ainda que não tenha sido completo, foi bem 

dimensionado e não provocou, além do estresse inicial quando a metodologia foi 

exposta, maiores problemas. 
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14.4.11 Gráfico 11 

 Em um curso semipresencial o resultado era o esperado. Os alunos 

relataram que o tipo de momento presencial, utilizado na metodologia da sala 

de aula invertida foram os momentos de maior gratificação no curso. 

 

14.4.12 Gráfico 12 

 O resultado era de se esperar e mostrou uma característica: a tendência 

de, aos poucos, os alunos aceitaram o desenvolvimento da aprendizagem 

independente e gostarem do nível de independência que podem atingir. 
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14.4.13 GRÁFICO 13 

 O resultado confirmou uma das expectativas. O tratamento diferenciado 

dispensado por professores aos alunos, aproximam o aluno da IES ao fazerem 

com que eles se sintam parte integrante de uma estrutura. 

 

14.4.14 GRÁFICO 14 

 Outro aspecto esperado foi que com a formação de grupos e trabalhos na 

aprendizagem pelos pares, viesse a melhorar o clima das salas de aula nos 
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momentos presenciais o que ocorreu e se refletiu nas respostas a este 

questionamento. 

 

 

14.4.15 GRÁFICO 15 

 Este tópico da avaliação era dos mais esperados. Esta expectativa parte 

de que o desenvolvimento de novas metodologias, tem como um de seus 

objetivos, recuperar o bom relacionamento entre professor e aluno, o que foi 

confirmado nas respostas obtidas. 
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14.4.16 GRÁFICO 16  

 As respostas confirmam a preferência dada pelos alunos com a preferência 

dada para materiais em multimídia 

 

 

14.4.17 Gráfico 17 

 Este resultado era importante levando em consideração as recomendações 

provenientes do projeto instrucional, que orientavam para a importância de 

efetivar um processo de interação extensivo, o resultado foi considerado como 

um prêmio para a equipe. 
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14.4.18 Gráfico 18  

 O capricho das interfaces oferecidas teve uma merecida unanimidade. 

 

14.4.19 Gráfico 19 

 A novidade para os alunos era grande. Apesar de não existirem em seu 

formato físico como um ROA, o projeto utilizou uma visão lógica contendo 10 

diferentes características e a unanimidade na avaliação positiva também 

premiou os esforços. 

 

14.4.20 Gráfico 20 

 Utilizada pela primeira vez no ambiente de sala de aula pela instituição, o 

resultado da avaliação era uma incógnita e os alunos deram boa resposta, 

apontando a metodologia como totalmente aprovada. 
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14.4.21 Gráfico 21  

 A avaliação também premiou e mostrou para alguns professores que esta 

pode ser considerada uma das abordagens mais eficientes para uso em 

ambientes enriquecidos com a tecnologia. 

 

 

14.4.22 GRÁFICO 22 

 O conceito pouco compreendido em seu início foi aos poucos incorporado 

na cultura dos alunos participantes desta experiência inovadora, e a avaliação 

final revelou o acerto da decisão de adotar nos cursos semipresenciais esta 

perspectiva. 
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14.4.23 GRÁFICO 23 

 Alguns alunos não compreenderam o conceito e por isso o desvio foi um 

pouco superior ao esperado, em relação ao número total de alunos. Em edições 

próximas, com utilização do resultado deste trabalho, este aspecto será 

destacado. 

 

14.4.24 GRÁFICO 24 

 A aprovação de pequenos testes teve uma ressalva por parte dos alunos 

que sugeriram que eles seguissem uma técnica de gamificação de modo a 

oferecer recompensas e fossem avisados com antecedência. Na proposta atual 

os quizzes eram colocados sem aviso prévio. 
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14.4.25 GRÁFICO 25 

 O projeto instrucional buscou dar destaque a uma proposta de interação 

que ocorreu em nível de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, local para 

postagem de uma série de diálogos. A mudança de versão e o não 

funcionamento da interface em dispositivos móveis, causou algum problema 

inicial, contornado com acesso nos laboratórios. Ainda assim o resultado foi 

considerado bom pelos alunos. 

 

 

14.4.26 GRÁFICO 26 

 O fato de ser uma disciplina componente de uma grade curricular, ainda 

que experimental no corpo do curso, sem dar opção de alteração da carga 
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prevista, levou a uma unanimidade que não apresentou significação que teria 

caso houvesse oportunidade de alteração da carga horária em outras iniciativas. 

 

 

14.4.27 Gráfico 27 

 Neste ponto o dimensionamento proposto no projeto instrucional foi 

considerado adequado e o resultado de acordo com o esperado. 
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14.4.28 GRÁFICO 28 

 O espaçamento previsto demonstra mais um ponto de acerto. A cada aula 

uma nova proposta era levada pelos alunos, ainda que não houvesse a 

obrigatoriedade. A participação dos alunos nas solicitações revelou um 

comprometimento de acordo com a expectativa. 

 

 

14.4.29 Gráfico 29 

 Este era outro aspecto esperado. A mudança da avaliação tradicional, 

substituída nesta proposta pela entrega de partes da solução do problema que 

envolveu a criação pelos alunos de uma empresa startup, justificava a 

expectativa. Esta mudança representa uma peça fundamental no processo, com 

a intenção de tornar o aluno um participante mais ativo, objetivo que foi 

atingido. Ainda assim, algumas ressalvas sobre o tempo de entrega de cada uma 

das oito etapas do BMG proposto foram colocadas pelos alunos. 
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14.4.30 Gráfico 30 

 A pergunta efetuada de forma genérica foi posta em xeque pelos alunos. 

Quando foi explicado melhor que a avaliação se referia a elementos tecnológicos 

presentes no AVA, as respostas surgiram de forma natural e corresponderam às 

expectativas. 

 

 

14.4.31 Considerações finais 

 A entrega, principalmente por parte das equipes em conclusão de curso 

ocorreu um tempo após o encerramento, quando da apresentação dos 

resultados finais. Alguns alunos questionaram que o processo deveria ter 
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ocorrido imediatamente após o encerramento, o que será projetado para as 

próximas ofertas. O que ficou demonstrado para as pessoas envolvidas com o 

projeto instrucional foram os aspectos: 

 

• Ficou evidente a sua necessidade; 

• O projeto não pode prescindir da análise de fases intermediárias, 

como ocorreu nesta proposta; 

• Os alunos devem ser mais bem informados (aumento de 

metadados) sobre as novas metodologias, principalmente quando 

se fala de novas ideias pedagógicas o que trouxe, para alguns 

alunos que deixaram manifesta esta condição, a sensação de 

estarem sendo tratados como cobaia; 

• A entrega do questionário por três das equipes, com reflexo da 

opinião de todo o grupo, não é a forma mais adequada. Esta 

avaliação deveria ter sido feita de forma individual. No caso, por 

exemplo, uma das equipes com cinco alunos, delegou ao líder do 

grupo, a entrega da avaliação. No cômputo geral, foram 

consideradas como cinco avaliações similares, o que pode colocar 

a perder o protagonismo individual. 

 

 A experiência, em seu todo foi considerada como aprovada e para novos 

projetos com utilização da metodologia semipresencial, alguns ajustes, no 

projeto instrucional e no AVA foram relacionados. 

  



 

139 

 

 

15 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ACADEMY. Como aprender... a aprender. (s.d.) On-line. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=PHnBUw1bUCU. Acessado em janeiro de 

2016.  

ALBRECHT, K. Inteligência prática: Arte e Ciência. São Paulo: M Books, 

2008. 

ALVES, F. Gamification. Como Criar Experiências de Aprendizagem 

Engajadoras. São Paulo: DVS (edição revista e ampliada), 2015. 

BEHAR, P.; BERNARDI, M.; PASSERINO, L. (2007). Modelos Pedagógicos 

para Educação a Distância: pressupostos teóricos para a construção de 

objetos de aprendizagem, disponível em 

www.cinted.ufrgs.br/ciclo10/artigos/4bPatricia.pdf, acessado em maio de 

2016. 

CROUCH, C. H. & MAZUR, E. (2001). Peer Instruction: ten years of 

experience and results. On-line. Disponível em 

http://web.mit.edu/jbelcher/www/TEALref/Crouch_Mazur.pdf. Acessado em 

janeiro de 2016.  

DELLORS, J. Educação um tesouro a descobrir: relatório para a UNESCO 

da comissão internacional sobre a educação para o século XXI. São 

Paulo: Editora Cortez, 1996. 

DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas: Editores associados, 1997. 

DE PAULA, R. N. F. (s.d.). Aprendizagem significativa. On-line. Disponivel 

em http://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem-significativa/. 

Acessado em janeiro de 2016.  

EDMONDSON, A. C. (2014). Estratégias para aprender com o erro. On-

line. Disponível em http://hbrbr.com.br/estrategias-para-aprender-com-o-

erro/. Acessado em janeiro de 2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=PHnBUw1bUCU
http://www.cinted.ufrgs.br/ciclo10/artigos/4bPatricia.pdf
http://web.mit.edu/jbelcher/www/TEALref/Crouch_Mazur.pdf
http://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem-significativa/
http://hbrbr.com.br/estrategias-para-aprender-com-o-erro/
http://hbrbr.com.br/estrategias-para-aprender-com-o-erro/


 

140 

 

 

FARIA, L. (2003). Inteligência humana: abordagens biológicas e 

cognitivas. On-line. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

863X2003000200011. Acessado em janeiro de 2016. 

FERRAZ A. P. e BELHOT, R. V.  (2010). Taxonomia de Bloom: revisão 

teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição 

de objetivos instrucionais. Online. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2. Acessado em novembro de 

2015. 

GARDNER, H. Inteligências múltiplas. A teoria na prática. Porto Alegre: 

Editora Penso, 1995. 

GOLEMAN, D. Inteligência emocional. Rio de Janeiro: objetiva, 2011. 

KAGAN PUBLISHING. Think-Pair-Share Smartcard. N.Y: Kagan Publishing, 

2014. 

KIM, W. C. & MAUGORGNE, R. Blue Ocean Strategy, Expanded Edition: How 

to Create Uncontested Market Space and Make the Competition 

Irrelevant. N. Y. Harvard Business Review Press (Expanded edition), 2014. 

KOSHINO, P. (2011). Aprendizagem em grupo em educação a distância. 

On-line. Disponível em http://www.abed.org.br/congresso2011/cd/65.pdf. 

Acessado em janeiro de 2016.  

KRAMER, S. A política pré-escolar no Brasil: arte do disfarce. São Paulo: 

Cortez, 2001. 

LENT, R. (2011). Inteligência cultural. On-line. Disponível em 

http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/bilhoes-de-neuronios/inteligencia-

cultural. Acessado em janeiro de 2016.   

LITTO, Frederic M. e CARUSO, Paulo. Aprendizagem a distância. São Paulo:  

IMESP, 2010.  

LÉVY, P. A inteligência coletiva – volume 10. São Paulo: Loyola, 2014. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2003000200011
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2003000200011
http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2
http://www.abed.org.br/congresso2011/cd/65.pdf
http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/bilhoes-de-neuronios/inteligencia-cultural
http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/bilhoes-de-neuronios/inteligencia-cultural


 

141 

 

 

MATTAR, João. Games em educação: como os nativos digitais aprendem. 

São Paulo: Pearson, 2010.  

McGREAL, R. Online Education Using Learning Objects. Open and Distance 

Learning series, London, Routledge/Falmer, 2004. 

MOREIRA, M. A. e MASINI, E. F. S. Aprendizagem Significativa. São Paulo: 

Centauro, 2006. 

MUNHOZ, A. S. e MEDEIROS, L. F. (2012). Materiais didáticos como 

objetos de aprendizagem: inovação pedagógica ou solução econômica. 

On-line. Disponível em http://seer.ufrgs.br/renote/article/view/36391. 

Acessado em maio de 2016. 

MUNHOZ, A. S. e MARTINS, D. R.  (2014). Gamificação: perspectivas de 

utilização no ensino superior. On-line. Disponível em 

http://www.abed.org.br/hotsite/20-ciaed/pt/anais/pdf/91.pdf. Acessado em 

abril de 2016. 

MUNHOZ, Antonio Siemsen. Um modelo para criação, uso e 

armazenamento de objetos de aprendizagem flexíveis. Tese doutorado, 

2007. 185 p. PPGEP – Programa de Pós-Graduação em Engenharia da 

Produção. Florianópolis, 2007.  

______________________ Objetos de aprendizagem. Curitiba: 

Intersaberes, 2011. 

______________________ Aprendizagem baseada em problemas. São 

Paulo: CENGAGE, 2015. 

_______________________. Projetos intrucionais para ambientes 

virtuais de aprendizagem. São Paulo: CENGAGE, 2016. 

______________________.  Vamos inverter a sua sala de aula.... 

Curitiba: Editora Dialética e Realidade, 2020. 

http://seer.ufrgs.br/renote/article/view/36391
http://www.abed.org.br/hotsite/20-ciaed/pt/anais/pdf/91.pdf


 

142 

 

 

NETO, A. (2007). One Minute Paper. On-line. Disponível em 

http://professoradolfo.blogspot.com.br/2007/03/one-minute-paper.html. 

Acessado em janeiro de 2016.  

PEREIRA, D. A. P. (2010). Criatividade e inteligência: analisando 

semelhanças e discrepâncias no desenvolvimento. On-line disponível em 

http://pt.scribd.com/doc/294121478/Criatividade-e-Inteligencia-Analisando-

Semelhancas-e-Discrepancias-No-Desenvolvimento#scribd.  Acessado em 

janeiro de 2016. 

PIAGET, J. A evolução intelectual da adolescência à vida adulta. Porto 

Alegre: Faculdade de Educação, 1993. 

PRENSKY, M.: Digital Natives Digital Immigrants. In: PRENSKY, Marc. On the 

Horizon. NCB University Press, Vol. 9 No. 5, October (2001a). Disponível em  

http://www.marcprensky.com/writing/. Acessado em novembro de 2015. 

RICHARDS, D. & ALEXANDER, V. SWAN, E. RICHARDS, A. L. WILLIANS, M. & 

CHESTERFIELD, J. The Personal Growth 6 in 1 Box Set: The Ultimate 

Guide on Critical Thinking, Emotional Intelligence, Speed Reading, 

Organize Your Day, Public Speaking and Life Planning Workbook. 

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda, 2016. 

SCHELEMMER, E. SACCOL, J. B. A. M-learning e u-learning novas 

perspectivas para aprendizagem móvel e ubíqua. São Paulo: Pearson, 

2012. 

SIEMENS, G. (2004). Conectivismo: uma teoria de aprendizagem para a 

geração digital. On-line. Disponível em 

http://pt.slideshare.net/quimicadobruno/conectivismo-uma-teoria-para-a-era-

digital. Acessado em janeiro de 2016.  

SKINNER, B. F. & TODOROV, J. C. Ciência e comportamento humano. São 

Paulo: Martins Fontes, 2015. 

http://professoradolfo.blogspot.com.br/2007/03/one-minute-paper.html
http://pt.scribd.com/doc/294121478/Criatividade-e-Inteligencia-Analisando-Semelhancas-e-Discrepancias-No-Desenvolvimento#scribd
http://pt.scribd.com/doc/294121478/Criatividade-e-Inteligencia-Analisando-Semelhancas-e-Discrepancias-No-Desenvolvimento#scribd
http://www.marcprensky.com/writing/
http://pt.slideshare.net/quimicadobruno/conectivismo-uma-teoria-para-a-era-digital
http://pt.slideshare.net/quimicadobruno/conectivismo-uma-teoria-para-a-era-digital
http://www.amazon.com.br/Ci%C3%AAncia-Comportamento-Humano-B-Skinner/dp/8533619359/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1452679969&sr=8-2&keywords=skinner
http://www.amazon.com.br/Ci%C3%AAncia-Comportamento-Humano-B-Skinner/dp/8533619359/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1452679969&sr=8-2&keywords=skinner


 

143 

 

 

STANFORD TEACHING COMMONS. (2014). Promoting Active Learning. On-

line. Disponível em https://teachingcommons.stanford.edu/resources/learning-

resources/promoting-active-learn. Acessado em janeiro de 2016.  

WECHSLER S. M. NUNES, M. F. O. SCHELINI, P. W.  FERREIRA, A. A.  

WERNECK, H. Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. 

Petrópolis/RJ, Vozes, 1992. 

  

https://teachingcommons.stanford.edu/resources/learning-resources/promoting-active-learn
https://teachingcommons.stanford.edu/resources/learning-resources/promoting-active-learn


 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A obra traz para a sociedade, instituições de ensino, 

professores e alunos, orientações sobre o desenvolvimento 

de iniciativas em novos ambientes de ensino e 

aprendizagem, com forma diferenciada de oferta do 

processo de ensino e aprendizagem com a metodologia 

denominada: aprendizagem mista (b-learning). Há uma 

série de recomendações para construção e avaliação de um 

projeto efetivada ao final dos estudos. Foram consideradas 

um passeio sobre o conectivismo, uso de ideias pedagógicas 

diferenciadas, aprendizagem baseada em problemas, salas 

de aula invertidas, objetos de aprendizagem, projetos 

educacionais e instrucionais de curso. 
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