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APRESENTAÇÃO 

O material está dividido em dezoito capítulos.  O primeiro capítulo 

introduz os temas serem tratados.  O segundo capítulo especifica uma 

conceituação genérica sobre o que é a aprendizagem eletrônica. O 

terceiro capítulo apresenta as razões para valoração da aprendizagem 

eletrônica como estratégia de elevada importância no contexto atual. 

O quarto capítulo apresenta as primeiras ações tomadas nos 

primórdios da implantação e uso da modalidade da aprendizagem 

eletrônica. O quinto capítulo inicia o roteiro que poderá levar à criação 

de iniciativas inovadoras e de alta qualidade com a oferta do ensino e 

aprendizagem em ambientes virtuais. O sexto capítulo analisa o papel 

da IES no uso da aprendizagem eletrônica. O sétimo capítulo analisa o 

papel do professor no contexto. O oitavo capítulo analisa o papel do 

aluno no contexto. O nono capítulo avalia a infraestrutura de um dos 

contextos possíveis e considerado como o mais indicado. O décimo 

capítulo  coloca em destaque ao principais pontos de análise a serem 

feitos no projeto instrucional do curso. O décimo primeiro capítulo 

analisa o fluxo de desenvolvimento da proposta. O décimo segundo 

capítulo analisa a forma de organização mais indicada para utilização 

da abordagem da aprendizagem eletrônica. O décimo terceiro capítulo 

analisa os cenários possíveis e a proposta de roteirização do conteúdo. 

O décimo quarto capítulo apresenta a fase inicial de testes para 

implantação da infraestrutura considerada a ideal. O décimo quinto 

capítulo avalia o projeto montado. O décimo sexto capítulo investiga 

qual a preparação do aluno para que ele possa apresentar uma boa 

participação na iniciativa. O décimo sétimo capítulo apresenta, de 

forma estruturada, como avaliar os resultados obtidos. O décimo oitavo 

capítulo efetiva o estudo de caso desenvolvido de acordo com o 

conteúdo estudado nos capítulos anteriores.    

Bom estudo a todos!
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ORIENTAÇÃO 

A observação da sala de aula tradicional está posta em xeque. Imbernon 

(2011) considera que as novas gerações não mais demonstram interesse em 

aprender em ambientes tradicionais por não aceitarem metodologias 

ultrapassadas.  

O estudo analisa a aprendizagem eletrônica construída com uso de 

projetos instrucionais bem desenvolvidos e com desenho visual agradável. Um 

dos principais objetivos é oferecer para uma nova geração – a geração digital - 

digital formas mais atraentes de efetivar a aprendizagem. Prenski (2001) 

assinalou esta nova geração como aquela que exige novas formas de 

comunicação diferenciadas e que apresentam elevado nível de parceria. 

 Novas metodologias são procuradas. Não são poucos os professores que 

as desenvolvem de forma desordenada. Aos poucos tal situação tende a mudar. 

As novas iniciativas são reordenadas e ganham um corpo teórico sujeito a regras 

claramente definidas. Elas podem partir dos projetos educacionais e 

instrucionais. As iniciativas não são poucas. Os resultados são animadores.   

 Os projetos de aprendizagem eletrônica se apresentam cada vez mais 

consistentes. As NTDIC -  Novas Tecnologias Digitais da Informação e da 

Comunicação trazem, em sua evolução, propostas capazes de engajar os alunos. 

Com o uso de estratégias educacionais estudadas com cuidado estes projetos 

buscam incentivar a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Com esta 

preocupação é possível a efetivação de novas metodologias de aprendizagem 

ativa, colocadas em evidência pela “peer instruction” – aprendizagem pelos 

pares – que é definida por seu criador Mazur (2015) como uma das formas mais 

efetivas de atingir as novas gerações diminuindo o desânimo observado em 

ambientes tradicionais de ensino e aprendizagem. 
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1.2  COMO UTILIZAR O MATERIAL 

 É importante ressaltar que o estudo foi desenvolvido tendo como sujeitos 

da pesquisa pessoas jovens e adultas em desenvolvimento de atividades de 

ensino e aprendizagem em nível universitário ou em processos de formação 

permanente e continuada desenvolvida em serviço, para complemento de 

formação. A aplicação dos resultados apresentados poderá ser utilizada em 

outras propostas, mas podem exigir adequações para que possa produzir os 

mesmos resultados apresentados. 

Boa leitura e bons estudos. 
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2 O QUE É A APRENDIZAGEM ELETRÔNICA 

2.1 EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO 

 Não são poucas as pessoas colocadas sob o desafio da formação 

permanente e continuada. Também não são poucas as pessoas que 

desenvolvem atividades educacionais pelo simples fato de gostar de aprender. 

Estas pessoas têm, nos dias atuais, diferentes localidades e diferentes formas 

de oferta das atividades de ensino e aprendizagem. Entre estes locais está o 

ambiente virtual e entre estas formas se encontra a aprendizagem eletrônica.  

 Antes de poder fazer uma escolha vantajosa é importante conhecer as 

características do ambiente no qual o trabalho foi desenvolvido. Eles têm 

características particulares e poderão não atender a todas as situações 

possíveis. A avaliação é pontual e se recomenda que esteja relacionada com as 

características do ambiente e dos cursos que serão oferecidos. 

 Houve uma época em que as instituições de ensino eram os únicos locais 

em que as pessoas podiam ensinar de acordo com seu conhecimento e aprender 

de acordo com as suas necessidades. A evolução do ser humano o levou a confiar 

para as escolas a educação de seus filhos. 

 Alonso et. Al. (2005) consideram que as atividades de ensino e 

aprendizagem podem ser desenvolvidas em diferentes localidades e acontecer 

na forma da aprendizagem independente. Isto não significa que escolas e 

professores não sejam mais necessários e que podem ser colocados de lado.  

 O que acontece na realidade é que: as escolas que não acompanham o 

que o mercado exige e o que as pessoas querem; os professores não 

desenvolvem a sua atividade com proposta efetiva de transferência de 

conhecimento. Em tais condições o resultado é que ambos vão perder os seus 

lugares para as escolas modernas e para os professores orientadores. 
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 As escolas modernas são aquelas que vão até onde o aluno está: em seu 

trabalho; em sua casa; de forma dinâmica, via a mobilidade quase total que a 

tecnologia proporciona para as pessoas. Os professores orientadores são 

aqueles que compreendem o outro e que apoiam sua ação e prática profissional 

na empatia. Estas instituições e estes professores utilizam de forma proveitosa 

a evolução tecnológica. Ela é utilizada como ferramenta de apoio e a mediação 

tecnológica. Desta forma, podem efetivar por meio de uma conversação 

didaticamente guiada um processo educacional de qualidade. 

 Ally (2004) considera que chegamos ao tempo que todas as pessoas que 

utilizam um computador necessitam de qualificação com novas competências e 

habilidades. Este é um número que cresce a olhos vistos. Desenvolver alguma 

forma de aprendizagem eletrônica e obter resultados favoráveis pode convencer 

o mais empedernido tecnófobo. 

 Estas propostas receberam diversas denominações que já foram: 

instruções programadas; treinamento baseado em computadores; treinamento 

baseado na Web; aprendizagem em casa. Todas elas, sem exceção já foram  

deploradas como iniciativas menores no campo da educação. É uma visão em 

fase de acelerada mudança. 

 Novos comportamentos e atitudes mostram a ida de grandes 

universidades para rede em consórcios e a formação de professores que 

enxergam nos REA – Recursos Educacionais abertos uma forma de transferir 

para a comunidade o que ela lhe deu (a possibilidade de serem o que são). 

Inicialmente criadas de forma desenfreada, como uma febre, tais iniciativas 

atingem um ponto de estabilidade. Um dos aspectos mais favoráveis é o fato de 

que a educação aberta começa a ser reconhecida como uma modalidade em 

evolução. Os MOOCs – Massive Open Online Courses assumem um lugar ao sol 

para atender expectativas já existentes. 

 Angelis & Valanides (2009) apontam para uma tendência geral no mercado 

educacional. Um número cada vez maior de pessoas se volta para o 
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reconhecimento da aprendizagem eletrônica como uma forma de oferta de 

processos de ensino e aprendizagem diferenciados. Estes projetos são capazes 

de oferecer ativos que rompem paradigmas seculares: professores 

reprodutivistas e alunos receptores).  

 Desta forma é importante para professores orientadores e para os alunos 

obter uma formação no ambiente virtual. Para as IES – Instituições de Ensino 

Superior surge a oportunidade de derrubar os muros que a separavam da 

sociedade. Para o professor surge a oportunidade de se tornar autor 

independente. É criada uma nova geração de professores e alunos 

prossumidores que conseguem captar conhecimentos disponíveis e transferir 

para os alunos. É um processo de realimentação constante como afirmam 

Balioan & Hoeksema (2006).  Neste contexto surge a pergunta que não quer 

calar: então o que realmente é a aprendizagem eletrônica? 

 Existem diferentes maneiras de responder a esta pergunta. A resposta 

mais positiva não é absoluta, não é a mesma para todas as pessoas. Cada uma 

delas pode enxergar de forma diferente este processo em uma visão e 

perspectiva particulares. Os resultados são convergentes no sentido de 

reconhecer a sua utilidade em uma sociedade que atingiu uma velocidade 

evolutiva acelerada. Ela exige uma formação rápida que não pode ser confundida 

com um simples aligeiramento desenvolvido de forma on-line. 

 Nesta visão a pessoa pode escolher como desenvolver o seu processo de 

ensino e aprendizagem. Ela pode escolher os conteúdos, o nível de significância, 

os lugares mais propícios, os horários com tempo livre. A aprendizagem é 

desenvolvida de acordo com as características pessoais e ritmos próprios. A 

aprendizagem eletrônica podem ser definida de diferentes formas: 

 

• Como uma interface formatada com botões de navegação que 

permitem ir para o começo, voltar para o fim, ir para o próximo 

passo, retornar para o passo anterior, obter ajuda quando 
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necessário e desenvolver avaliações objetivas com retorno 

imediato; 

• Como um programa de simulação no qual o aluno é colocado 

como um observador, chamado a intervir de tempos em tempos, 

seguindo um caminho previamente determinado como rota de 

aprendizagem; 

• Como um curso interativo que, a exemplo das instruções 

programadas de um passado não distante, apoia no estímulo e 

reação, uma visão behaviorista da atividade de aprender; 

• Como um processo de gamificação que conduz, por intermédio da 

utilização de uma história fantástica que consegue motivar o 

aluno e retornar a alegria na atividade de aprendizagem; 

• Como um encontro no ambiente virtual com comunidades de 

aprendizagem. As pessoas discutem e aprendem assuntos de 

interesse comum na proposta de: efetivar a inteligência coletiva; 

usar o poder da multidão; incluir a participação das redes sociais 

como prevê o conectivismo (uma teoria de aprendizagem em 

construção e citada como a mais apropriada para uma geração 

digital); 

• Como um jogo Role-Playing onde avatares dirigem as ações do 

aluno e colocam perspectivas de por caminhos diferentes chegar 

a um mesmo destino; 

• Como uma proposta onde “quase tudo” pode ser feito “da 

maneira como o usuário quer”. Esta condição está sujeita a 

alguns limitadores, com poucas regras, e sujeito a um elevado 

nível de personalização. 

      Fonte: os autores. 

 

 A definição é difusa e não há uma definição universal. Bandura (2009) 

considera estabelecida e fortalecida: uma ligação entre as pessoas interessadas 
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em aprender; o uso das mídias sociais; e u uso dos meios de comunicação de 

massa. 

 

3 VALOR DA APRENDIZAGEM ELETRÔNICA 

3.1 VANTAGENS 

 Para os adeptos de uma pedagogia apegada a métodos tradicionais a 

proposta não traz consigo nenhum valor. Para outros pedagogos que aceitam 

que há ocasiões em que uma visão tecnicista pode ser a mais indicada a proposta 

tem um alto valor. A aprendizagem eletrônica se destaca quando os resultados 

que podem ser obtidos se mostram superiores em qualidade e satisfação do 

aluno, quando comparada com metodologias tradicionais.  

 A grande vantagem da aprendizagem eletrônica é ela ser uma modalidade 

em evolução. Ela acompanha o mercado na mesma velocidade em que as 

mudanças acontecem. Qualquer mudança no contexto social é imediatamente 

refletida no ambiente.  

 A apropriação destas mudanças representa para: 

 

• a IES: uma fuga do perfil imobilista; 

• os professores: um processo de formação permanente e 

continuada, que o coloca sempre a par das novidades 

tecnológicas presentes na sociedade; 

• os alunos: uma oportunidade de fugir da “chatice” e monotonia 

das aulas tradicionais. 

     Fonte: os autores. 
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 Por exemplo: as tecnologias vestíveis começam um processo de evolução, 

cujo resultado não é possível sequer estimar. Está cada vez mais presente a 

visão de um aluno dando um toque na haste esquerda de seus óculos para 

acessar conteúdo ou atender a um chamado do professor.  

 Nosso relógio inteligente pode pulsar e trazer um vídeo de acontecimentos 

recentes ou que acontecem em tempo real e que podem interessar ao processo 

de formação. A sua utilização para registrar condições de reação do corpo 

humano a exercícios em cursos de educação física, fisioterapia e outros 

relacionados com a área de saúde é destacável como ponto positivo. 

 Consideremos os eventos seguintes:  

• a apropriação do fenômeno “big data” nos processos de ensino e 

aprendizagem e a transformação do aluno e do professor em um 

“analista de dados” reflete outra visão possível do processo.  

• o uso de formas de comunicação síncrona em tempo real ou como 

comunicação assíncrona com rápido tempo de resposta que 

coloca à disposição dos agentes educacionais envolvidos 

atividades sem um tempo predeterminado e que podem 

acontecer na velocidade que se deseja. 

• o aluno tem à sua disposição “aulas” como videoconferências  que 

pode assistir a caminho de seu trabalho desenvolvendo, de forma 

simultânea, um bate-papo com seus amigos, entre os quais os 

professores orientadores ocupam um lugar de destaque; 

• a colocação de forma on-line de cursos que podem ser acessados 

por uma comunidade culturalmente diversificada de pessoas. Os 

participantes se envolve em projetos comuns que superam fusos 

horários e eliminam a dificuldade de viagens que podem ser 

custosas. 

     Fonte: os autores. 
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 A chegada dos dispositivos móveis inteligentes pode transformar a 

aprendizagem eletrônica em aprendizagem móvel (m-learning) com uso de 

dispositivos inteligentes miniaturizados. Com um pouco de boa vontade é 

possível aceitar uma nova conceituação: o surgimento do u-learning (ubiquitous 

learning): a aprendizagem ubíqua. O aumento da velocidade  e alta mobilidade 

faz com que a aprendizagem, em tese, possa acontecer de forma simultânea 

com outras atividades.   

 É possível afirmar, então, que a aprendizagem eletrônica pode receber a 

definição que a pessoa deseja e ser colocada de acordo com sua visão do 

processo. No esforço conjunto de projetistas instrucionais e professores está a 

possibilidade de criar, publica e compartilhar cursos desenvolvidos em uma 

semana, ou em algumas horas (rapid learning, microlearning e outras formas). 

O conteúdo pode ser montado como partes estanques de cursos completos, 

unidas por algum fio condutor que não leve à perda da coesão do material. 

 Este conteúdo pode resultar da compilação de:  

 

• uma série de endereços na rede;  

• apontamento para objetos de aprendizagem;  

• uso e reutilização de vídeos desenvolvidos por especialista;  

• gravações de áudio;  

• remontagem com novos recursos e quadros (transparências) de 

alguma apresentação passada que ainda tenha significado no 

contexto atual. 

    Fonte: os autores 

 

 As partes de cursos podem ser engatadas umas nas outras. Tudo o que foi 

criado pode recriado em uma nova perspectiva. A economia de custo para as 

IES é notória e evidente. Tal fato somente não é enxergado por administradores 

míopes. A roda é reinventada a cada novo curso. Materiais são duplicados e 
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pagos a peso de ouro. Há desperdício de recursos importantes e que poderiam 

ser utilizados para atender outras necessidades. 

 A afirmativa que a IES irá ganhar com a diminuição do número de 

professores é lamentável. A miopia se transforma em cegueira total que oblitera 

a visão das necessidades sociais presentes na sociedade atual. Borges (2013) 

considera que ainda existem professores que:  

• não utilizam a tecnologia;  

• não efetivam a mediação tecnológica;  

• e que não estão abertos ao novo.   

Fonte: os autores 

 Estes são os professores que podem ser substituídos. Quem entra em ação 

não é mais tecnologia, mas a utilização de outros professores que adotam novas 

formas de ensinar e aprender, posto que eles também aprendem com o 

conhecimento anterior dos seus alunos, agora valorizados.  

 O mundo está cada vez mais conectado e globalizado. Aumenta o número 

de pessoas que têm acesso consistente à internet, computadores, smartphones 

e outros dispositivos tecnológicos. Neste contexto fica difícil conviver com 

antigas metodologias. Uma atitude pragmática que pode ser utilizada pelo 

stakeholder entusiasmado com estas possibilidades é reconhecer o valor da 

aprendizagem eletrônica e que em sua utilização reside grande possibilidade de 

economia de tempo e dinheiro.  
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4 DO PRINCÍPIO AO ESTADO DA ARTE 

4.1 A EVOLUÇÃO  

 A aprendizagem eletrônica não foi sempre assim, uma modalidade na qual 

se pode fazer tudo, da forma como se deseja, desde que pautado em alguns 

princípios e algumas poucas regras. As restrições  são mais tecnológicas do que 

alegações didática e pedagogicamente desenvolvidas sem limitações. A evolução 

tecnológica mudou a aprendizagem eletrônica de forma radical, mas ainda 

apresenta custo muito elevado para algumas instituições de ensino. Este custo 

tende a diminuir devido ao crescimento da demanda com a chegada da 

aprendizagem móvel no contexto.  

 As primeiras iniciativas, ainda textuais, eram criações personalizadas que 

representavam a colocação do conhecimento de especialistas ao alcance dos 

usuários. A interação era pequena, as limitações tecnológicas de largura de 

banda que hoje não mais existem (de forma prática e para quem tem acesso) 

ainda impediam a interatividade, hoje dada como uma das grandes vantagens 

da aprendizagem eletrônica. 

 Programadores e desenvolvedores ocupavam o lugar hoje entregue para 

projetistas instrucionais e visuais. Os projetos instrucionais chegavam ao 

ambiente,  com força total. O que antes exigia especialização e conhecimento 

de códigos pode ser acessado ao toque de um botão. A atividade de “arrastar-

soltar” pode ser desenvolvida sobre um cenário tecnológico de alta usabilidade, 

mesmo por pessoas leigas. A criação de atividades para levar o usuário final a 

perder o medo de utilizar de forma mais eficiente o relacionamento homem-

máquina é um dos pontos de destaque dos projetos instrucionais e visuais.  A 

fase inicial da aprendizagem eletrônica exigia uma equipe de trabalho 

substituída por um único professor com um mínimo de formação técnica e 

tecnológica. Muitos professores ainda não se aperceberam deste fato e relutam 

em se tornar um professor digital e independente. O avanço tecnológico torna a 
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criação da aprendizagem eletrônica algo simples. O grau de amigabilidade e 

usabilidade das novas interfaces de produtos os torna cada vez mais acessíveis. 

Os cursos inteiros podem ser criados sem que o professor utilize uma linha 

sequer de código. 

 O hardware colocado à disposição esconde a complexidade.  Processos 

podem ser criados e personalizadas com utilização de princípios ergonômicos 

que permitem uma integração quase perfeita entre homem e máquina. A IHC – 

Interface Homem – Computador (MMI – Man Machine Interface) ganha status 

de importante área de pesquisa. 

 A caminhada pela evolução da aprendizagem eletrônica iniciou nos 

computadores de mesa (desktop) e evoluiu para os computadores pessoais cada 

vez mais miniaturizados (laptops, tablets e smartphones). A aprendizagem 

eletrônica segue junto com a evolução destes dispositivos. Os alunos são 

provenientes de uma geração que segundo Mattar (2014) viveu praticamente 

toda a sua vida em um processo de quase simbiose com a tecnologia envolvente. 

Ela está presente em quase todos os lares brasileiros do segmento social de um 

grupo de pessoas privilegiadas (destaque necessário frente ao elevado nível de 

exclusão social da maioria da população).  A oferta de cursos na modalidade da 

aprendizagem eletrônica não é mais novidade e não mais coloca medo nas 

pessoas. Este fato ocorre principalmente em alguns professores que não 

aprenderam a enfrentar uma câmera frente a frente. 

 A evolução do texto para o flash, do flash para o HTML5 recheado de 

multimídia, tornou as coisas mais agradáveis. As interfaces eram visualmente 

atraentes e progridem mais com os projetos visuais. Os alunos eram chamados 

a passear por cenários com desenvolvimento de baixo esforço físico. Permanece 

e cresce uma exigência cada vez maior: a efetivação do pensamento crítico. O 

grande volume de informações na internet trouxe consigo muito lixo e o senso 

crítico passa a se afirmar como uma competência e habilidade necessária. As 

FAKE NEWS se tornaram uma febre que traz resultados indesejáveis com a 

divulgação de notícias e fontes sem nenhum crédito. 
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 Cresce o número de programas para desenvolvimento de conteúdo 

multimídia (adobe captivate, lectora, outros). Eles desenvolveram interfaces 

altamente amigáveis e são colocados à disposição de professores via compra de 

versões desktop ou acesso a programas disponíveis com uso da  computação 

em nuvem. Para muitas pessoas, esta última possibilidade é  uma benção 

chegada do alto que oferece possibilidade de produzir a baixo custo, cursos 

altamente atraentes em termos visuais. 

 A interatividade ganhou notoriedade. Ela é tida como um dos caminhos 

para o sucesso em cursos cuja forma de oferta é a aprendizagem eletrônica. As 

ferramentas de autoria permitem sua inserção de forma facilitada. O futuro é 

uma estrada aberta para os professores que consideram adotar a tecnologia 

como parte integrante de suas atividades diárias. 
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5 COMO SER BEM SUCEDIDO NA APRENDIZAGEM 

ELETRÔNICA 

5.1  ONDE TUDO COMEÇA 

 Mesmo com tantas facilidades é possível observar a obtenção de maus 

resultados na oferta de cursos em aprendizagem eletrônica. Eles podem ocorrer 

devido a uma má utilização pela formação insuficiente dos professores e 

despreparo dos alunos. O número de ferramentas tende a diminuir insucessos 

por falhas de projeto (a possibilidade mais crível). A criação e aumento 

significativo  do registro de melhores práticas permitem efetivar a utilização do 

raciocínio baseado em casos. As grandes bases históricas são substituídas pela 

combinação da computação em nuvem (cloud computing),  pelo Big Data e pelo 

desenvolvimento da  data analysis geradora de uma das profissões mais 

rentáveis do futuro. Assim, o apoio em erros e acertos anteriores é outra fonte 

que permite o desenvolvimento de um projeto de qualidade. 

 Tudo começa no planejamento. Sua observada ausência é 

incompreensível. Não basta apresentar um bom portfólio de cursos. Eles devem 

estar apoiados no uso combinado dos projetos educacionais e instrucionais. 

Filatro (2008) considera não ser mais possível colocar conteúdo multimídia sem 

análise das minúcias do processo e programação de atividades que confirmem 

a teoria na prática.  

 Outro erro é o uso de um parque tecnológico sem que os agentes 

educacionais envolvidos (administração, professores e alunos) estejam 

preparados para este ambiente (o nivelamento é necessário). Boas iniciativas 

podem ocorrer quando planejamento, projeto e desenvolvimento com pessoas 

capacitadas são bem combinados. Este é o melhor caminho para criação de 

projetos de cursos na modalidade da aprendizagem eletrônica. 
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5.2 A CHAMADA INICIAL 

 Não importa qual será, mas a técnica a ser utilizada deve ser eficaz e capaz 

de despertar o interesse dos professores e a atenção do aluno para o projeto de 

curso. Para isto é recomendável utilizar o endomarketing junto ao portal 

educacional com elevado grau de amigabilidade e usabilidade. Esta proposta é 

denominada “chamada inicial”. Normalmente é oferecida uma aula inicial para 

teste da estrutura, pomposamente denominada como aula magna ou inaugural.  

 Estar nas redes sociais é parte integrante de um bom portal. Aparecer no 

Linkedin, no Facebook, divulgar o curso no Twitter, Instagram e em outras redes 

é um recurso de marketing digital que não pode ser ignorado. Há situações em 

que é necessário perder o “pudor pedagógico”, como no caso da necessidade de 

tratar o aluno como um cliente. O aluno ser um cliente e a educação ser um 

negócio faz parte do contexto. Qualquer contestação deste fato é pura perda de 

tempo.  

 Se as IFES – Instituições federais de ensino superior e as IEES – 

Instituições Estaduais de Ensino Superior podem ser dar ao luxo de ter cursos 

sem uma audiência que garanta retorno financeiro, o mesmo não acontece com 

as IPES – Instituições Particulares de Ensino Superior. Estas últimas estão 

sujeitas aos stakeholders e ter o retorno do capital como garantia de novas 

aplicações. 

5.3 UMA INTERFACE FUNCIONAL E QUE CHAME ATENÇÃO  

 Os portais educacionais e suas páginas devem apresentar um cuidado 

essencial. O projeto deve ser funcional para o público-alvo a quem se destina. 

Isto deve ocorrer mesmo que elas tenham que apresentar diferentes cenários, 

na dependência da área de conhecimento ou por exigência da aprendizagem 

adaptativa (a grande palavra da moda). É possível que tenha que ser 
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desenvolvido um tipo de entrada para cada área do conhecimento ou que esteja 

de acordo com as características do público-alvo. 

 Há aspectos a considerar para uma boa interface:  

• ergonomia;  

• agradabilidade;  

• usabilidade;  

• estudos de análise dos efeitos das interfaces homem-máquina;  

• adaptações ao multiculturalismo; adaptações às minorias 

(questões de gênero, de raça, de confissão religiosa, etc.,).  

      Fonte: os autores.  

 Os aspectos apresentados estão diretamente relacionados com o 

desenvolvimento de uma interface funcional. 

5.4 APOIO E COMUNICAÇÃO  

 O projeto instrucional deve proporcionar um processo de interação ativa 

que inclua algo similar a troca de “mensagens de bom dia”. A partir daí deve ser 

iniciado um processo de comunicação extensiva e intensiva. É uma das formas 

mais eficazes para efetivação da presença social da instituição, do professor e 

de outros alunos, na vida particular do aluno. Esta medida pode criar um 

sentimento de pertencimento a alguma coisa que é maior que o próprio aluno 

como proposto na teoria da interação social de Holmberg (2005). 

 Este deve ser um cuidado tratado com destaque quando se leva em 

consideração a elevada taxa de evasão apresentada pelos cursos oferecidos na 

modalidade aprendizagem eletrônica. É uma condição presente nos MOOCs, uma 

das propostas que utiliza a aprendizagem eletrônica de forma intensiva com a 

proposta de efetivar a aprendizagem aberta. 
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5.5 CONTEÚDO ABRANGENTE E RELEVANTE 

 Na atualidade as pessoas esperam serem formadas de acordo como o que 

o mercado deseja. O mercado espera que as IES formem o profissional que elas 

desejam. A vontade é convergente sob qualquer ponto de vista que as propostas 

sejam analisadas. 

 Moreira e Salzano (2006) sugerem que a aprendizagem significativa seja 

um objetivo a atingir. Grande parte das metodologias inovadoras têm este 

aspecto entre seus componentes. Os conteúdos relevantes e a aproximação do 

egresso do perfil desejado pelo mercado são as vantagens que podem ser 

obtidas. 

 Para maior funcionalidade o projeto deve apresentar:  

• conteúdo de interesse;  

• efetivação da teoria na prática;   

• apropriação de um currículo relevante ao que o mercado 

trabalha;  

• atualização de  acordo com a evolução tecnológica apresentada 

na sociedade; 

• e efetivação da presença social. 

      Fonte: os autores. 

 Com tais cuidados é mais fácil dar ao aluno aquilo que ele quer.  

5.6 CUIDADO COM A LINGUAGEM 

 A exigência do uso de uma linguagem simplificada revela um cansaço dos 

alunos contra a linguagem acadêmica. Ela é recheada de termos técnicos e 

jargões que tornam a leitura cansativa. O uso de um sem número de citações 

bibliográficas podem atrapalhar bom desenvolvimento da evolução do curso. É 

um erro tratar as pessoas como se não soubessem nada sobre do que escrevem, 

necessitando ter uma legião de outras pessoas como apoio textual ou referencial 
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teórico, como mais propriamente denominado, mas não necessariamente 

correto.  

 Há algumas revistas, algumas localidades na rede e até algumas editoras 

que têm solicitado aos seus escritores a diminuição de alto volume de citações. 

Eles devem se restringir às pesquisas acadêmicas e a artigos científicos 

destinados a uma comunidade que está acostumada com o linguajar utilizado. 

5.7 ELEGÂNCIA VISUAL 

 Ser atraente e elegante, claro e limpo, agradável e de elevada usabilidade. 

Estas condições devem ser atendidas pela interface gráfica desenvolvida para o 

curso desenvolvido para a aprendizagem eletrônica. Sem apelar para o excesso 

lúdico, defeito apresentado por algumas das interfaces presentes no mercado, 

na simplicidade da interface está uma das razões de sucesso. Estudiosos no 

assunto tais como Brown e Katz (2010) colocam que o projeto inteligente chama 

a atenção e colabora para segurar o interesse do aluno. 

 Existem diversos aspectos advindos da ergonomia cognitiva cuja aplicação 

pode trazer resultados ótimos no desenvolvimento. Um simples erro na 

combinação de cores, na não funcionalidade de botões presentes no cenário, 

uso de avatares não personalizáveis, pode colocar todo um trabalho 

desenvolvido desde o projeto educacional até atingir a etapa final de 

desenvolvimento da interface, o apelo visual apresentado pelo projeto gráfico. 

5.8 RETORNO CONSTANTE E EM TEMPO HÁBIL  

 A importância do retorno ao aluno é um dos aspectos mais importantes 

em cursos ofertados na modalidade da aprendizagem eletrônica. Este destaque 

está redundado em diferentes pontos deste contexto. A atividade mais frequente 

e apropriadamente denominada “feedback” revela uma importância 

insuspeitada. Os efeitos positivos de um retorno eficaz, em tempo hábil, pode 
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incentivar o aluno a ter uma participação mais ativa ou, pelo menos, aumentar 

o seu grau de satisfação com o atendimento prestado. 

 Há uma proposta de que a interação, dentro de certos parâmetros, seja 

intensiva. A modalidade pressupõe a atividade de estudo independente. Nestas 

condições quando o aluno não tem o retorno desejado pode ser assaltado pelo 

“fantasma da solidão”. Esta situação é uma das maiores responsáveis pelo 

processo da evasão nestes ambientes. 

 Além do retorno dado ao aluno, é importante para o projetista instrucional 

e para o professor orientador, solicitar a contrapartida do aluno, normalmente 

com avaliação pessoal para aspectos pontuais tais como: 

• Como está o atendimento? 

• Os materiais são relevantes? 

• O acesso ao ambiente é simples? 

• Outras questões oportunas. 

Fonte: Os autores 

 No projeto instrucional é recomendado estabelecer pontos de inflexão 

previamente definidos. Medidas são tomadas como resultado de um estudo mais 

detalhado de pontos nos quais a possibilidade de abandono se mostra mais 

presente. O efeito de tais medidas pode ser altamente favorável. 

5.9 EQUILÍBRIO EM ATIVIDADES E INTERATIVIDADE NO 

AMBIENTE 

 Há outro aspecto que deve ser objetivo de estudos e cuidados. Apesar do 

destaque contínuo para o desenvolvimento de atividades e do incentivo ao 

processo de interatividade é preciso atentar para situações de estresse. É 

possível a ocorrência de sobrecarga cognitiva, psicomotora e psicológica. 

 Uma das formas de evitar tais situações é manter o número de atividades, 

mas permitir que o aluno escolha entre desenvolver todas ou apenas algumas 
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delas, aquelas que considera mais importantes. A proposta de algum tipo de 

bonificação para o aluno que desenvolver todas as atividades não está fora das 

perspectivas. É uma forma de motivação extrínseca que muitas vezes pode 

funcionar, por mais que muitos pedagogos não concordem com o fato, ao nosso 

ver de forma incorreta. 

5.10 COMPORTAMENTO EMPÁTICO 

 Há um aspecto que merece ser discutido em separado, razão pela qual foi 

deixado como último item destas considerações. Há uma recomendação que a 

instituição e os professores apresentem com relação ao aluno, um 

comportamento empático. Grande parte dos professores, quando instados a 

definir o que eles compreendiam por empatia, confundiram a definição com o 

termo simpatia. 

 Este reparo é necessário, principalmente devido ao fato de ser o 

tratamento empático um comportamento e atitude desejado no perfil dos tutores 

ou dos professores orientadores e dos demais agentes educacionais envolvidos 

com a aprendizagem eletrônica.   A ausência da empatia deixa uma lacuna 

difícil de preencher. 

 O significado adotado por este material segue a linha de estudos de 

Krznarik (2014) que coloca a empatia como a capacidade de tentar compreender 

os sentimentos e emoções do outro. Levada de forma correta, esta capacidade 

pode utilizada para que as pessoas se ajudem umas às outras. O 

compartilhamento deste sentimento é considerado como motivação intrínseca, 

que favorece o desenvolvimento da aprendizagem. Anote o que foi colocado 

neste capítulo, principalmente se vier a trabalhar no desenvolvimento de 

projetos educacionais, instrucionais ou visuais. 
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6  O PAPEL DA IES NA APRENDIZAGEM ELETRÔNICA 

6.1  O QUE É APRENDIZAGEM ELETRÔNICA PARA A IES? 

 As IES estão sujeitas ao desafio de adaptação ao novo em todas as suas 

atividades com destaque para atividades de ensino e aprendizagem. Para estas 

instituições a aprendizagem eletrônica surge como uma inovação e como um 

desafio que é colocado pelas expectativas do mercado no sentido de 

proporcionar a melhor educação para seus filhos.  Para a IES a implantação 

de iniciativa na modalidade da aprendizagem eletrônica corresponde a 

estabelecer um programa que permite a alfabetização tecnológica de todos os 

alunos que forem por eles atingidos e assim, efetivar uma das responsabilidades 

que sua missão delega.  

 A garantia que os alunos tenham acesso aos ambientes virtuais revela um 

desafio a ser superado. Ela  não deve adotar esta proposta simplesmente porque 

as tecnologias existem no mercado. É requerido cuidadoso estudo para 

adequação das suas características, para que possa obter sucesso na iniciativa. 

De nada adianta ter uma prateleira de cursos disponíveis se eles não estão de 

acordo com o que seu público-alvo deseja e considera necessário para sua 

formação profissional. 

 Consciente da importância deste fato, deve ser criada toda uma  cultura 

voltada de forma específica para a aprendizagem eletrônica Ela ainda é uma 

estranha no ambiente acadêmico. Sem esta cultura ela não conseguirá desenhar 

uma proposta de qualidade. Outro desafio colocado é garantir que todo o seu 

pessoal administrativo que  os colaboradores tenham as condições necessárias 

para efetivar os cursos com um nível de expertise que lhes permita trabalhar de 

forma confortável no ambiente. 

 Com todas estas boas intenções a sua efetivação exige ambientes virtuais 

bem projetados.  A presença da tecnologia de ponta deve ser uma constante 

como essencial para boa funcionalidade da iniciativa. O principal destaque deve 
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ser dado para  efetivar a comunicação em múltiplas direções, com diferentes 

pessoas, pertencentes ou não ao ambiente e, acompanhe toda a sua vida 

acadêmica.  

 Quem acompanha e cumpre esta missão são os SGCA – Sistemas de 

Gerenciamento de Conteúdo e Aprendizagem (LCMS – Learning and Content 

Management System). Existe uma diversidade de softwares livres prontos para 

consumo e sem custo com esta função.  Estes sistemas são os responsáveis pela 

criação dos AVA – Ambientes Virtuais de Aprendizagem (VLE – Virtual Learning 

Environments). Eles podem ser comprados ou desenvolvidos internamente, o 

que for de maior aproveitamento para a IES. 

 A IES deve assegurar que o aluno tenha condições de navegação nesta 

infraestrutura e avaliar a capacidade do aluno em desenvolver a atividade de 

aprendizagem com uso da tecnologia educacional. No caso de observar alguma 

deficiência em comportamentos individuais ou de grupos de alunos, atividades 

de nivelamento devem ser propostas de forma que as oportunidades sejam 

iguais para todos e não favoreçam elites intelectuais. Estabelecer programas 

educacionais de forma a permitir que alunos tenham acesso às tecnologias em 

sala de aula, no ambiente virtual, em qualquer lugar, a qualquer hora não é um 

desafio simples. Principalmente quando não há investimento em processos de 

formação permanente e continuada. 

 Redes internas, redes estabelecidas com os seus nós em nuvens 

(computação em nuvem – cloud computing) espalhadas pela grande rede, 

exigem pessoal técnico especializado ou a manutenção de convênios cujas 

cláusulas estabeleçam níveis de atendimento ótimos (SLA – Service Level 

Agreement). A ordem do dia é criar equipes internas voltadas para o 

desenvolvimento de projetos educacionais, instrucionais e visuais que 

apresentem alta qualidade. Deve ser tornado possível a criação pelos 

professores de soluções de alta qualidade. Técnicas de motivação devem ser 

utilizadas para tornar o aluno um participante ativo. 
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 A  escola assume o compromisso de ter um projeto de adequação e 

levantamento constante de novas tecnologias. A comunicação deve ser livre e 

desenvolvida de forma multidirecional.  Todos estes aspectos devem estar 

garantidos. 
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7 O PAPEL DO PROFESSOR NA APRENDIZAGEM 

ELETRÔNICA 

7.1  O PAPEL DO INSTRUTOR 

 Existem diversas tarefas que os professores podem desenvolver na 

aprendizagem eletrônica o que enseja os citar como: professores coletivos, 

professores especialistas, professores de conteúdo, professores tutores, coacher 

em atividade de coaching educacional, além de outras designações possíveis. 

Neste capítulo, vamos considerar um professor que reúna competências e 

habilidades para desempenhar todos estes papéis. 

 Neste material ele é referenciado como professor orientador. É um 

profissional que atua como observador direto do comportamento do estudante, 

somente interferindo no caso de observar algum erro grave ou ser chamado pelo 

grupo. Como o observador direto do comportamento do estudante cabe a ele 

determinar um fator importante: a experiência do estudante. 

 A partir deste indicativo ele oferece ao estudante orientações adequadas 

sobre como aprender, desenvolver seu ritmo de aprendizagem e usar seus 

conhecimentos para propor problemas que ele tenha condições de resolver. São 

atividades prazerosas ao aluno por despertar nele um alto grau de satisfação ao 

desenvolver a aprendizagem significativa. 

 A primeira avaliação que cabe ao professor é validar a experiência do 

estudante com relação ao uso das ferramentas presentes no ambiente. Isto já 

foi questionado em outras ocasiões. Este é o último momento para recuperação 

de alguma informação. O segundo passo do professor orientador é levar o aluno 

por um “passeio” pela interface para observar o seu comportamento. 

 É hora de lembrar do relacionamento empático e a influência da 

afetividade no processo de ensino e aprendizagem. Ela pode se manifestar com 
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maior intensidade do que em outros tipos de oferta, no ambiente aprendizagem 

eletrônica. 

 Com o conhecimento do aluno validado, capacidade técnica avaliada, 

navegação confortável confirmada, estamos com o primeiro contato 

estabelecido. É bom lembrar da efetivação da presença social do professor na 

vida do aluno que pode ser colocada em marcha com apoio das redes sociais. 

 A comunicação com utilização do AVA deve ser intensiva e também o 

retorno em tempo hábil às solicitações do aluno. Estabelecer fóruns e chats 

refletem uma boa medida. Sempre que propuser alguma atividade é preciso não 

esquecer a flexibilidade de poder mudar. É a medida a ser tomada quando se 

observa o aluno em dificuldades.  

 Em um primeiro momento o professor criou o projeto de curso. Na 

sequência será ele que vai acompanhar o dia a dia do ambiente. Sua função de 

curador do ambiente  o leva a determinar em conjunto com os alunos todos os 

questionamentos no ambiente. Por outro lado, ele será o ouvidor dos grupos 

ouvindo as reclamações e interferindo junto aos setores competentes para 

atender reclamações. 

 Outro aspecto a lembrar é o aprender pelo erro. O professor orientador 

deve aceitar o fracasso como um dos caminhos possíveis para se chegar à 

vitória. A experiência do professor orientador com outras turmas lhe dá certo 

grau de autoridade natural, não imposta e que ele deve aproveitar para motivar 

o aluno. 

 O ambiente de todos os cursos aprendizagem eletrônica é um ambiente 

centrado no aluno. Ele deve estar consciente que isto não é dado sem a exigência 

de algumas contrapartidas, todas elas conhecidas pelo professor orientador e 

que devem ser colocadas para o aluno de forma clara. A gestão de conflitos que 

é controlada com a utilização dos pressupostos da inteligência emocional ganha 

destaque. 
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 A par de todas estas recomendações é importante que o professor 

orientador em aprendizagem eletrônica deve saber com elevado nível de 

expertise: 

• Utilizar a internet em todas as suas ferramentas; 

• Estar sempre conectado e receber notificações mesmo quando 

está ocupado com outras coisas; 

• Orientar os alunos a aprenderem no ambiente virtual, cuidando 

com o tratamento de temas importantes, tais como: 

estabelecimento de hábitos de estudo, gestão de tempo, outras 

providencias); 

• Utilizar de frente para trás e de trás para frente o sistema de 

gerenciamento de conteúdo e aprendizagem e também a como 

orientar o aluno a aproveitar todas as suas potencialidades; 

• Utilizar e estar familiarizado com as novas tecnologias: 

inteligência artificial, sistemas especialistas, robótica, wearable 

technologies (tecnologias vestíveis) e assim por diante. 

     Fonte: os autores. 

 Até agora foi visto que o papel do professor na aprendizagem eletrônica 

se refere às formas como ele deve se comunicar e estar conectado com o aluno 

e algumas considerações sobre aspectos particulares. Existe uma outra área que 

analisa como o curso deverá ser desenvolvido e que será analisado na sequência. 

 Antes de encerrar este capítulo é importante recordar o tripé que dá 

sustentação ao processo: aprendizagem ativa; motivação constante; e retorno 

ao aluno. Se estas três situações forem efetivadas, pouco resta para que o curso 

aprendizagem eletrônica seja um sucesso. O projeto instrucional sugere e quem 

efetiva o processo é o professor orientador. Ficam como recomendações finais 

do capítulo:  

• Procure mais envolver (persuasão) o aluno do que falar; 

• Colocar a ênfase na aprendizagem e não mais no ensino e 
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conteúdo; 

• Valorizar o aluno sua forma de aprender e seus conhecimentos 

anteriores; 

• Trabalhar na perspectiva da gamificação procurando, ainda que 

ela não esteja estabelecida no ambiente, utilizar algumas de suas 

recomendações; 

• Procurar orientar o aluno a como encontrar a solução e nunca lhe 

dê uma resposta fixa (lembre-se que a aprendizagem baseada 

em problemas, utilizada na maioria das iniciativas aprendizagem 

eletrônica, orienta neste sentido: o uso de problemas mal 

estruturados que não trazem uma resposta única); 

• Utilizar as rotas, mas mesclando com flexibilidade caso seja 

observada alguma dificuldade no caminho. 

Fonte: os autores 

 

 É uma proposta que tem tudo para provocar no professor orientador as 

situações de estresse que ele está incumbido de evitar no aluno. Não é difícil 

observar professores que são atingidos por um elevado nível de sobrecarga. A 

responsabilidade e a dinâmica dos cursos ofertados com a aprendizagem 

eletrônica exigem uma dedicação quase que total do professor orientador. 
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8 O PAPEL DO ALUNO NA APRENDIZAGEM 

ELETRÔNICA 

8.1  PAPEL DO ALUNO 

 Nem só de atitudes e comportamentos politicamente corretos dos 

professores sobrevive a aprendizagem eletrônica. O comportamento e 

desempenho dos alunos tem grande influência para que os objetivos colocados 

para o processo educacional em questão sejam atendidos. 

 A preparação do estudante não é mais exclusivamente da responsabilidade 

do instrutor. Uma das características da aprendizagem on-line é a maior 

independência dos alunos. Para que se consiga sucesso é preciso que os 

estudantes apresentem um comportamento diferenciado que pressupõe: 

 

• Consciência de, em um processo de auto avaliação, saber se tem 

conhecimento necessário das ferramentas disponíveis no 

ambiente, para facilitar as atividades de aprendizagem; 

• Delimitar as expectativas de modo a não criar uma visão 

distorcida do processo; 

• Apresentar condições de avaliar e mensurar o tempo necessário 

(gestão de tempo) para que os objetivos do processo sejam 

atendidos; 

• Compreender o grau de motivação necessário para um bom 

desempenho; 

• Ter consciência que o processa aprendizagem eletrônica se divide 

em diversas etapas e diversos componentes: a sala de aula 

virtual; o ambiente virtual de aprendizagem; os professores 

orientadores; hardware e software, conteúdo; comportamentos e 

atitudes cooperativas e colaborativas; trabalho em grupo; que 
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formam um ecossistema educativo diferenciado quando 

comparado com os ambientes tradicionais de ensino e 

aprendizagem; 

• Compreender que o ambiente é caracterizado como multicultural 

facilitando um intercâmbio intensivo entre pessoas com 

diferentes níveis de preparação e diferentes culturas; 

• Acreditar no poder das redes sociais (poder da multidão) e o 

utilizar como auxiliar em seu processo de aprendizagem 

individual, porém transferível; 

•  Apresentar um relacionamento marcado pela afetividade não 

somente com relação aos outros participantes, mas 

principalmente que permita recuperar o encanto nas trocas que 

irá desenvolver com os professores orientadores; 

• Adotar uma linha de autodisciplina com forte propósito de cumprir 

todas as responsabilidades dele esperadas; 

• Seguir o calendário e desenvolver todos as atividades previstas, 

ainda que sejam opcionais. Quando há um projeto instrucional 

envolvido, elas representam o que é necessário para que os 

objetivos colocados pelo processo sejam atendidos; 

• Apresentar capacidade e auto direcionamento para buscar, com 

motivações extrínsecas ou intrínsecas um caminho mais plano em 

direção à aquisição de novos conhecimentos; 

• Saber quando e como pedir a colaboração dos colegas e dos 

professores orientadores; 

• Ter um conhecimento de seu estilo de aprendizagem e discutir 

com os professores orientadores a personalização de atividades, 

de modo que elas possam ser concluídas. 

      Fonte: os autores. 
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 Ao atender estas recomendações o aluno pode atingir sucesso em sua 

iniciativa de desenvolver de forma on-line o processo de formação desejado. 

Fica facilitado o propósito de que, ao compreender as limitações e qualidades de 

seu estilo próprio de aprender, a sua evolução no curso pode acontecer de forma 

menos complexa. É importante para o aluno conhecer: 

• As suas formas pessoais de aprender; 

• A inteligência predominante em seu perfil profissional, quando se 

leva em consideração a importância da consideração à validade 

da teoria das inteligências múltiplas; 

• A competência essencial que marca seu perfil social e 

profissional; 

• A importância de saber procurar, analisar, selecionar e armazenar 

dados que, transformados em informações que, quando sujeitas 

à uma preparação são valiosas auxiliares para o processo de 

tomada das decisões necessárias. 

     Fonte: os autores.  

 Aos poucos, estas recomendações permitem inferir o que se convencionou 

denominar “perfil ideal para o aluna aprendizagem eletrônica como uma pessoa: 

• Autodisciplinada; 

• Madura e experiente e que traz seus conhecimentos para o 

ambiente de ensino e aprendizagem; 

• Emocionalmente estável; 

• Capaz de ajudar as pessoas e solicitar ajuda quando dela 

necessita; 

• Alto grau de independência em suas propostas de trabalho. 

Fonte: os autores. 

 As recomendações, vistas até o momento, caracterizam o “aluno on-line 

ideal” (diferente do aluno médio). Ele não nasce feito, mas é um perfil que pode 

ser construído com apoio direto e decisivo do professor orientador. Ao lançar um 
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olhar para este perfil enxergamos um aluno adulto, normalmente em processo 

de educação formal ou permanente e continuada e que apresenta 

responsabilidades profissionais e familiares claramente desenhadas. Aparenta 

pouca ou nenhuma vontade ou condições de retornar aos bancos escolares. 

Normalmente  apresentam condições financeiras e emocionais estáveis. São 

pessoas que trabalham em conjunto com os seus professores orientadores no 

sentido da construção de uma caminhada conjunta em direção a atingir os seus 

objetivos, consoantes com os objetivos colocados para o processo de 

aprendizagem que está desenvolvendo. 

 De forma geral, com poucas exceções, este aluno se adapta a uma das 

principais características da educação on-line: um planejamento rigoroso e 

detalhado da forma como irá conduzir a suas atividades voltadas para aquisição 

de novas competências e habilidades. Uma das exigências que nem todos os 

alunos trazem para o ambiente que deve ser construída como pré-requisito é ter 

acesso liberado a computadores ou, preferencialmente, a dispositivos móveis 

que permitam levar o aluno a ubiquidade (uma das propriedades da 

aprendizagem móvel ou ubíqua, que estudaremos em nossa próxima obra.  

 De forma complementar é preciso saber utilizar as ferramentas de e-mail, 

listas e sistemas mensageiros de forma a estar “conectado” com outros alunos, 

com os professores orientadores e com a comunidade. Quando em contato com 

a comunidade é necessário assumir o pressuposto que ela traz consigo ser uma 

pessoa facilmente acessível, disposta a cooperar ou a colaborar com grupos dos 

quais faça parte e outros que venham a gravitar em sua área de influência.  

 A partilha de conhecimentos é necessária como forma de efetivar o poder 

da multidão nas atividades de ensino e aprendizagem. É importante ler tudo o 

que lhe for enviado a partir das redes e de seus colegas e procurar desenvolver 

uma cultura de tomada de posicionamentos construtivos, na crença que sempre 

que se transmite algum conhecimento adquirido, se adquire um conhecimento 

ainda maior. 
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 É preciso estar disposto a aplicar os conhecimentos que adquire, 

compreendendo que é no aprender fazendo que se encontra uma das formas 

mais eficientes de reforço para fixação destes conhecimentos, de forma natural. 

Para finalizar este perfil ideal a mesma recomendação da prática da empatia e 

da tolerância (inteligência emocional) que são fundamentais para a criação de 

ambientes de trabalho enriquecedores, no qual a competição não busca 

evidenciar comportamentos exibicionistas, trocados pelo espírito de partilha de 

entreajuda. 

 Todas estas características podem não nascer com a pessoa, não 

representar uma qualidade inata, mas ainda assim, representam competências 

e habilidades que pode ser criada, desde que o estudante aprendizagem 

eletrônica esteja motivado (função entregue ao professor orientador e ao 

ambiente) e consciente da necessidade que, na sociedade contemporânea atual, 

as pessoas precisam aprender de forma autônoma. 
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9 O CONTEXTO DO ESTUDO 

9.1 O CONTEXTO 

 Há uma teoria de aprendizagem ou conjunto delas que dão sustentação às 

metodologias inovadoras e ideias pedagógicas utilizadas. Elas formam um 

conjunto de elementos que determinam o contexto no qual se projeta a 

aprendizagem eletrônica. O ambiente que será descrito neste capítulo é aquele 

no qual foi desenvolvido o estudo de caso apresentado ao final. Suas 

características serão aqui analisadas. O contexto está assim caracterizado: 

• utiliza um sistema de gerenciamento de conteúdo e 

aprendizagem (SGCA) desenvolvido internamente e que simula, 

em toda a sua extensão, a metáfora de um campus virtual no 

qual os alunos desenvolvem e controlam sua vida acadêmica; 

• é orientado por um projeto instrucional voltado para a imersão 

total no ambiente virtual, com atendimento de professores 

orientadores especialistas com conhecimento no assunto, mesmo 

que não tenham sido os desenvolvedores do projeto (professor 

coletivo); 

• recebe incentivo a um processo de interatividade constante e 

intensivo, com apoio das redes sociais e das comunidades de 

prática; 

• usa dos preceitos do conectivismo, tido como teoria de 

aprendizagem em construção, dinâmica e que pode ser 

considerada como aquela mais apropriada para desenvolver 

projetos educacionais para a geração digital, mas sem ignorar 

que recomendações provenientes de outras teorias podem ser 

mais aplicáveis em pontos específicos; 

• aplica a abordagem da aprendizagem baseada em problemas, 

considerada como a mais adequada para ambientes enriquecidos 
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pela tecnologia, como são caracterizados os ambientes 

aprendizagem eletrônica; 

• Inverte a sala de aula virtual (sala de aula invertida), com a 

mesma finalidade com que a metodologia é utilizada no 

presencial, que traz o conteúdo apresentado em textos digitais, 

áudio, vídeo e outras mídias e formas, desenvolvido de forma 

independente, sendo nas atividades de presença conectada 

desenvolvidas no ambiente virtual utilizadas para 

desenvolvimento do “dever de casa”; 

• Considera aplicáveis uma série de ideias pedagógicas de apoio 

que envolvem: 

o Diferentes formas de aprender: aprender a aprender; 

aprender pela pesquisa e outras; 

o Diferentes inteligências: inteligência competitiva, 

inteligência coletiva; inteligência emocional e outras; 

o Aprendizagens diferenciadas: aprendizagem cooperativa, 

aprendizagem colaborativa, aprendizagem significativa e 

outras; 

o Abordagens de apoio com uso de “melhores práticas” que 

deram certo em ambientes similares (think pair share; peer 

Instruction e outras. 

• Utilização de tecnologia de ponta; 

• Utilização de paradigmas que envolvem a utilização de 

tecnologias de ponta em educação e aplicação de tecnologias 

educacionais avançadas (raciocínio baseado em casos, 

inteligência artificial, realidade aumentada, 3D, realidade virtual, 

robótica e outras propostas ainda em estudos, tais como as 

tecnologias vestíveis em educação); 

• Atividades, comportamentos e atitudes costurados em um projeto 

instrucional desenvolvido especificamente para a aprendizagem 

eletrônica. 
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      Fonte: os autores 

 Neste contexto são criadas expectativas que envolvem comportamento 

diferenciado dos agentes educacionais, entre os quais os principais são a IES, o 

professor e o aluno. A IES deve apresentar um comportamento voltado para dar 

plenas condições aos alunos e professores de ter uma formação adequada para 

utilização de todo o ferramental existente na sociedade da informação e da 

comunicação. Adotar uma visão progressista tem como base a aceitação das 

novas tecnologias e de um comportamento independente dos agentes 

educacionais. 

 Os professores devem orientar a sua ação e prática profissional como o 

faz o coacher que desenvolve atividades de coaching educacional, apresentadas 

como uma nova forma de tutoria em ambientes enriquecidos com a tecnologia. 

Eles devem ter na empatia com os demais participantes o direcionador de 

atitudes e comportamentos inovadores.  

 Esta ação e prática profissional deve se apoiar no respeito ao 

conhecimento anterior do aluno e relacionamento com o mercado 

(aprendizagem significativa), além de aceitação dos preceitos da aprendizagem 

independente desenvolvida de forma ativa. Os alunos são levados a 

compreender que trabalham sob novas formas de ensino e aprendizagem, que 

determinam o ambiente como centrado no aluno e no qual as suas formas 

individuais de aprendizagem são respeitadas e aceitas.  Destarte, as 

atividades de ensino e aprendizagem podem apresentar resultados positivos e 

atingir um alto grau de aceitação por parte dos alunos. 
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10 PONTOS DE ANÁLISE 

10.1  PONTOS A ANALISAR 

 A partir deste capítulo você tem em mãos um conjunto de informações e 

está pronto para iniciar o desenvolvimento do seu projeto de aprendizagem 

eletrônica. A utilização do PMI – Project Management Institute será citada em 

diversos pontos do capítulo. Esta é uma das “melhores práticas” no 

desenvolvimento de projetos aprendizagem eletrônica.  Ele é utilizado desde o 

início quando da inquirição inicial aos participantes. Esta atividade utiliza a 

abordagem da metodologia ADDIE – Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation. 

 O primeiro passo é a análise de outro elemento de importância: o projeto 

educacional para verificar o que pode ser utilizado. O segundo passo inicia o 

projeto instrucional com a produção do documento de abertura do projeto. Em 

seguida é recomendável que o projetista e o professor orientador iniciem uma 

fase de questionamentos, mesclada com discussão de técnicas e metodologias 

a utilizar durante o desenvolvimento. 

 Esta fase é denominada “fase de análise” no desenvolvimento de um 

projeto de aprendizagem eletrônica. No estudo desenvolvido foram colocados 

como questionamentos iniciais verificar: 

• Necessidade do projeto em questão; 

• Características do público-alvo; 

• Expectativas que devem ser criadas ou aceitas; 

• Qualidade exigida pelo material produzido 

• Aplicabilidade da metodologia ao currículo do processo em foco; 

• Condições de participação (formação, acesso, etc.); 

• Tipos de atividades que podem ser propostas. 

      Fonte: os autores. 
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10.2 NECESSIDADE DO PROJETO 

 De nada adianta ter uma prateleira de cursos em aprendizagem eletrônica 

a serem oferecidos para a comunidade acadêmica se eles não refletirem a 

realidade de atendimento às necessidades do mercado. Quem dá esta medida é 

uma análise mercadológica. Exceções a esta regra somente nos casos de 

projetos que representam uma necessidade legal ou estratégia inovadora com 

a qual a IES pretende atingir o mercado.  

10.3 CARACTERÍSTICAS DO PÚBLICO-ALVO 

 Esta é a segunda análise necessária em termos de desenvolvimento de um 

projeto de aprendizagem eletrônica. Analisar o público-alvo é uma tarefa crítica 

e que pode ter impacto em muitas das decisões que precisam ser tomadas ao 

longo do desenvolvimento da proposta. É uma tarefa que deve anteceder o 

desenvolvimento. A saída esperada é um documento com indicações sobre o 

desenvolvimento do projeto (todos documentos constantes do PMI). 

 Existem características em determinadas pessoas que não indicam a sua 

participação em iniciativas nas quais o estudo independente seja a forma de 

abordagem, como acontece na aprendizagem eletrônica. As atividades podem 

ser apresentadas de acordo com a inteligência predominante (segundo a teoria 

das inteligências múltiplas). É possível levantar diversas informações 

provenientes do público-alvo que determinam a forma como um projeto será 

desenvolvido ou o nível de flexibilidade que ele deve apresentar para atender a 

um público com características multiculturais. 

 Conhecer o público ao qual se destina um projeto orienta as decisões que 

estes profissionais devem tomar e podem determinar conteúdo e forma de 

apresentação mais indicados, entre outras informações importantes. É 

importante saber o máximo possível sobre os participantes, colocado como uma 

condição para que o projeto tenha a qualidade esperada. 
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10.4 EXPECTATIVAS 

 O que o esperam os promotores como resultado do projeto? É possível 

atender a as expectativas criadas? Como estas expectativas foram criadas? Elas 

são determinação mercadológica ou algo a verificar? Elas atendem a uma lacuna 

da formação dos participantes? Qual o nível de melhoria de desempenho 

esperado? Quais competências e habilidades serão formadas?  Todos estes 

questionamentos são relevantes para que o projeto instrucional apresente um 

projeta aprendizagem eletrônica aplicável com as condições mais favoráveis 

para atendimento destas expectativas. 

10.5 QUALIDADE DO MATERIAL 

 Vimos que há uma troca de enfoque da produção de conteúdo para o 

acompanhamento ao aluno. É preciso saber em que grau de qualidade o material 

de orientação deve ser entregue e com quais metadados. Endereços de fontes 

devem ser as mais seguras. O aluno tem liberdade da escolha de materiais 

relevantes. Isto depende em parte do público-alvo cujas características devem 

estar conhecidas neste ponto. Como a cessão deste material pode influenciar a 

qualidade do curso?  Estes materiais envolvem: guias, tutoriais, e conteúdo 

digital entre outros.  Sequências de acompanhamento são apresentadas nas  

rotas de aprendizagem e guias de orientação.  

10.6 APLICABILIDADE DA METODOLOGIA 

 Há um aspecto muitas vezes descurado e deixado para segundo plano, a 

questão da aplicabilidade da entrega aprendizagem eletrônica a determinado 

processo educacional. Por exemplo, disciplinas que utilizam de forma exclusiva 

ou extensiva os trabalhos de laboratório, podem não serem as mais apropriadas 

para a aplicação deste método de entrega do curso. Existem questionários 

próprios que podem ser aplicados (detalhados na apresentação do estudo de 
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caso) e levantam o nível de aplicabilidade da proposta. Eles devem ser utilizados 

para que o projeto não apresente deficiências neste aspecto. 

10.7 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 De nada adianta oferecer um curso que exige imersão em ambientes de 

realidade aumentada ou realidade virtual, quando as pessoas apresentam 

limitações de acesso. É preciso que o público-alvo possa acompanhar. Desta 

forma, ao projetar a iniciativa aprendizagem eletrônica, as condições de 

participação devem estar claramente estabelecidas e, preferencialmente, o 

projeto deve oferecer alternativas para personalização. No caso de um curso que 

tenha sido projetado com uso extensivo de áudio, o mesmo conteúdo poderá 

ser apresentado em vídeo, de forma a permitir que as pessoas com deficiência 

auditiva, possam aproveitar o curso em sua integralidade. 

10.8 ATIVIDADES  

 O desenvolvimento de um projeto instrucional tem como base olhar para 

as formas mais indicadas de efetivação da teoria na prática. A atividade mais 

indicada poderá ser uma pesquisa (aprender pela pesquisa), um fórum de 

discussão e outros estímulos que permitam obter a reação desejada do 

participante. 

 A análise de tarefas produz um relatório montado como uma rota de 

aprendizagem que orienta porque, o que, e como fazer, em cada atividade 

proposta. Tudo o que foi colocado pode ser resumido em uma única pergunta: 

Quando a aprendizagem eletrônica é a solução? Por mais que a ideia de aprender 

da forma como se quer, nos locais preferidos, nos horários disponíveis, seja 

atraente, pode ser que a aprendizagem eletrônica não seja a melhor solução. 
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11 O FLUXO DE DESENVOLVIMENTO 

11.1  DETERMINE UM FLUXO DE ATIVIDADES 

 Respondidos os questionamentos iniciais o projetista instrucional e o 

professor orientador entram em uma fase de “recolhimento espiritual”. Os 

questionamentos, as recomendações e restrições do projeto educacional e o 

fluxo de desenvolvimento é determinado. O respeito a estas recomendações é 

uma das formas de evitar que o que cada um acha mais correto, venha a 

direcionar os trabalhos. Cada pessoa tem a sua visão particular de como as 

coisas funcionam. Elas podem não ser convergentes. As recomendações 

emanadas do projeto devem, se forma recomendável representar um consenso 

entre os desenvolvedores.   

 Um projeto de aprendizagem eletrônica prevê seu desenvolvimento de 

acordo com o fluxo previamente determinado. É a forma de possibilitar a análise 

conjunta de uma série de variáveis que podem influenciar na qualidade do 

projeto. Desta forma, pode ser considerado como importante: 

• 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); 
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• 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: os autores). 

11.2 LEVANTAMENTO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS 

 Em diversas ocasiões o projeto é efetivado na perspectiva de “desenvolver 

uma vez para utilizar muitas vezes (WORM - write once and use many times). É 

uma abordagem que teve seu surgimento devido ao alto custo que apresenta o 

trabalho de preparação.  A infraestrutura comunicacional (o campus virtual) 

pode adicionar altos custos. É preciso saber se existirão recursos financeiros 

para cobrir todas as etapas de desenvolvimento do projeto e manter sua auto 

sustentabilidade. 

11.3 DISPONIBILIDADE DE TEMPO 

 Há casos em que o projeto é desenvolvido para oferta posterior. Algumas 

condições podem ser diminuídas. Existem, em contrapartida, outras situações 

nas quais o fator tempo precisa ser analisado e os recursos necessários 

determinados de acordo com as necessidades existentes. Nestes casos é 

importante colocar um cronograma que relacione o tempo que pode utilizar 

qualquer uma das diversas ferramentas disponíveis para a atividade (uma das 

mais utilizadas é o MS-Project®, ou o próprio PMI que tem um módulo específico 

sobre o assunto). 
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11.4 FERRAMENTAL TECNOLÓGICO (RECURSOS TECNOLÓGICOS) 

 Há todo um arsenal de ferramentas disponíveis na sociedade da 

informação e da comunicação. Normalmente elas estão disponíveis e algumas 

tem somente custo de implantação e manutenção ativa. Existem outras que 

movimentam recursos (o uso de estúdios de gravação, por exemplo). Neste caso 

o ferramental disponível deve ser analisado e colocado em perspectiva, contra 

os recursos financeiros disponíveis, levantados em etapa anterior. 

11.5 TALENTOS NECESSÁRIOS (RECURSOS HUMANOS) 

 Não é incomum a utilização de recursos complementares. Muitas vezes a 

presença de especialistas com conhecimentos específicos são trazidos para o 

ambiente. É possível o surgimento de exigências sobre talentos específicos dos 

participantes. Se estes casos vierem a acontecer um estudo particular deve ser 

desenvolvido.  

11.6 EXPERIÊNCIAS PASSADAS (RACIOCÍNIO BASEADO EM 

CASOS) 

 As experiências aprendizagem eletrônica se multiplicam. Os MOOCs 

trazem recursos valiosos na publicação de suas avaliações. Todas estas 

informações podem ser componentes das grandes bases de dados ou de 

publicações. É possível que elas forneçam subsídios e informações. O raciocínio 

baseado em casos pode ser utilizado para aproveitar de erros e acertos de 

iniciativas apresentada anteriormente.  
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11.7 CONVERSA COM OS “CLIENTES” (LEVANTAMENTO DE 

NECESSIDADES) 

 O bate-papo com os alunos ainda se apresenta como a melhor fonte de 

informações para o projetista. É preciso saber por que ele quer desenvolver este 

tipo de oferta. Em seguida é importante saber “o que ele quer” e “quais as suas 

necessidades”. Um projetista experiente tem algumas respostas previamente 

adquiridas como conhecimento agregado, para poder tirar do cliente, o que 

realmente ele quer e como ele quer.  

 O projetista pode desempenhar o papel de SME – Subject Matter Expert 

ou enviar materiais de análise para alguém da equipe que possa desenvolver 

esta tarefa. Normalmente este profissional (não muito fácil de achar nas equipes 

de desenvolvimento) tem as respostas desejadas. 

11.8 REUNIÃO E ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

(BRAINSTORMING E MAPAS MENTAIS) 

 Ideias são o objetivo procurado. A melhor ferramenta ainda é o velho e 

surrado brainstorming complementado com alguma ferramenta gráfica que tem 

o poder de apresentar para os interessados, o que foi decidido, de forma clara 

e limpa. As ferramentas mais utilizadas são os mapas mentais ou mapas 

conceituais: aquele que for de preferência do projetista. Neste projeto foram 

utilizados os mapas mentais. 

 Para um brainstorming com boas possibilidades de sucesso é 

recomendável montar uma equipe de cinco ou seis pessoas. Elas efetivam 

sessões brainstorming para coleta de ideias e entrega do resultado para o 

projetista instrucional e visual. Os mapas mentais montados trazem novas 

ideias. 
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11.9 ADAPTAR A UMA HISTÓRIA FANTÁSTICA (STORYTELLER) 

 Este é um papel nobre e complexo que pode ser assumido pelo projetista, 

pelo professor orientador ou para alguém com experiência na montagem de 

cenários. Aqui a criatividade é posta a serviço de criar ambientes que tornem a 

atividade de ensino e aprendizagem agradável, de forma a espantar para longe 

a “chatice” das aulas presenciais tradicionais. 

 É possível observar que ao simular, por exemplo, a mecânica dos jogos no 

processo de ensino e aprendizagem, a recuperação da agradabilidade é uma 

consequência desejável e resultado de ações tomadas de forma intencional. 

11.10 REGISTRO DE TUDO EM UM STORYBOARD (FLUXO DA 

HISTÓRIA) 

 Tudo o que fica na “conversa” não pode ser cobrado depois. Não somente 

com esta finalidade, mas tendo o objetivo de organizar o trabalho de equipes de 

diferentes profissionais envolvidos, mais uma vez se apela para uma solução 

gráfica, ocasião em que o projetista visual pode novamente entrar em ação. A 

participação deste profissional pode ser trocada pela apresentação do storyboard 

como uma sequência de rascunhos que mostram a intenção e esperam dos 

demais participantes a criatividade necessária que ela seja atingida de forma 

visualmente agradável. 

11.11 REVISÃO E DISTRIBUIÇÃO (APRESENTAÇÃO DE 

RESULTADOS PRELIMINARES) 

 Tudo pronto para iniciar o desenvolvimento da solução que até agora 

estava apenas na cabeça dos participantes da equipe de projeto.  Neste ponto 

se estiver utilizando a técnica ADDIE, a etapa de análise está pronta e tem início 

a etapa de desenvolvimento. Tudo o que foi visto é revisado e distribuído para 

cada participante de acordo com a proposta de divisão de tarefas e alguma coisa 
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(chamada de espantalho da solução por alguns projetistas) já pode ser 

apresentada. As notas de rodapé são destacadas e o storyboard, com o fundo 

de uma história fantástica é quem vai dirigir os trabalhos daqui para a frente. 

11.12 INICIAR A ETAPA DE DESENVOLVIMENTO (HORA DE 

COLOCAR A MÃO NA MASSA) 

 Alguns projetistas consideram que esta é a “hora da diversão”. Agora tudo 

estará exposto. Tudo o que, em atividades de reflexão e em momentos de 

recolhimento foi pensado e repensado vai aparecer para o distinto público. 

Amigos são chamados para dar opiniões sobre a cor da roupa de um avatar, de 

que nível de personalização ele pode aceitar e assim por diante. A solidão do 

projetista instrucional fica posta de lado. 

 A criação de estilos divertidos de apresentação está posta como a 

direcionadora do trabalho daqui para a frente. Atividades colocadas como 

desafios entram na ordem do dia. Tudo é agitação nesta fase. As críticas ainda 

estão longe. É onde é consumida a maior parte do tempo prevista no 

cronograma e os projetistas espertos e experientes já vão desenvolvendo os 

primeiros testes antecedendo a terceira fase do projeto instrucional. 

11.13 DESENVOLVER A ETAPA DE TESTE (FASE I - PRIMEIROS 

RESULTADOS) 

 Aqui produtos intermediários são testados um a um, antes de serem 

reunidos para que a segunda fase da avaliação possa ser previamente 

preparada. A avaliação somente irá acontecer após a primeira turma do piloto 

terminar o que foi projetado. Estes testes são necessários para que não se perca, 

quando analisando a totalidade, o registro de eventuais pequenas falhas em 

aspectos secundários do processo. 
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11.14 DESENVOLVER A ETAPA DE IMPLANTAÇÃO (PROTÓTIPO 

EM TESTE) 

 A primeira turma, preferencialmente interna, deve ser escolhida para que 

o protótipo seja testado. Ele deve estar pronto em todas as suas etapas e 

apresentar tudo o que foi escolhido e decidido durante o fluxo de 

desenvolvimento, como ele está apresentado neste estudo. Aqui tem lugar os 

primeiros testes do projeto visual.  

 Ele ainda pode ser modificado com adequações efetivadas com relação à 

interface do usuário final com a máquina. Cursos visualmente atraentes chamam 

mais a atenção e facilitam a aplicação de técnicas de retenção e motivação. Se 

o participante não se sente inclinado a entrar, como elas poderão ser aplicadas? 

Isto revela a importância da interface. 

 Pessoas de diferentes níveis cognitivos devem participar. A 

multiculturalidade pode ser testada nesta fase. A forma e intensidade das 

atividades, a possível existência de ponto de estresse onde a sobrecarga pode 

atuar, são pontos de destaque nesta etapa. 

11.15 DESENVOLVER E PROGRAMAR A ETAPA DE AVALIAÇÃO 

FINAL (FASE II - VALIDAÇÃO DAS EXPECTATIVAS)  

 Esta fase é mais bem desenvolvida se for efetivada junto com o teste do 

protótipo. É recomendável captar as informações quando ainda estão quentes 

na memória dos participantes. Enquetes colocadas ao final de cada atividade ou 

de cada fase vencida devem ser coletadas para a montagem do cenário final. Os 

resultados que agrupam pessoas com diferentes habilidades técnicas, diferentes 

níveis cognitivos, diferentes aspectos culturais são favoráveis a que se monte 

um projeto que pode atingir a uma diversidade de pessoas com características 

pessoais, além de permitir observar a possibilidade de personalização do 

projeto. 
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 É preciso segurar o entusiasmo da publicação e oferta do curso. Alguns 

projetistas instrucionais esquecem que, em termos de usuários, a primeira 

impressão é a que fica e que, em tempo de redes sociais, eventuais “micos” são 

cobrados e podem queimar a imagem do curso. 

11.16 PROJETAR A PUBLICAÇÃO E OFERTA (CRIANDO A 

PRATELEIRA DE CURSOS) 

 Abrem-se as cortinas do espetáculo, mas este fato somente deve ocorrer 

depois de alguns cuidados finais. Assim a última série de perguntas inclui 

questões tais como: 

• Como o curso será publicado? Em DVD? Colocado na nuvem? Será 

no formato SCORM para ser inserido em ambientes virtuais? 

• Haverá um portal educacional? 

• Ele será um portal público ou de uso privado? 

• O ganho será na prestação de serviço e na oferta de certificação? 

     Fonte: Os autores. 

 

 Dependendo das intenções do patrocinador diferentes conjuntos de 

perguntas podem ser colocados em destaque. Escolhidos estes detalhes finais, 

que podem já estar definidos em tempo de projeto da infraestrutura tecnológica 

a ser utilizada, tudo está pronto. O projeto está encerrado.  

 Esta é uma visão incorreta. É agora que começam os problemas. Quando 

submetido ao crivo da apreciação pública, a lei de Murphy entra em ação. Erros 

imprevisíveis podem acontecer, mas muitos deles são inevitáveis. É preciso 

pedir que não aconteça uma catástrofe tecnológica, como uma chuvarada que 

pode destruir uma cidade inteira, em um exemplo extremo de uma catástrofe 

natural.  
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 Alguns projetistas consideram que a “hora de rezar” chegou e ela pode 

ajudar, pelo menos para manter a tranquilidade e integridade dos componentes 

da equipe de projeta aprendizagem eletrônica.  
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12 ORGANIZAÇÃO DOS CONTEUDOS 

12.1  UMA NOVA ABORDAGEM 

 No último capítulo você fechou o conhecimento sobre como desenvolver 

um projeto de curso.  Existem conhecimentos e dicas complementares que serão 

utilizadas como base para este estudo. Lembre de que você tem em mãos o 

resultado de suas reuniões com o cliente, de estudos com o professor orientador 

e o currículo do curso, que lhe dá orientações sobre conteúdo. Há algum tempo 

atrás o professor coletivo ou o professor conteudista era contatado e iniciava o 

desenvolvimento de um livro-texto, uma bibliografia principal com indicações 

complementares ou de todos este conteúdo. Na atualidade, com a quebra de 

paradigma é possível observar que o ambiente aprendizagem eletrônica: 

• Confere ao acompanhamento do aluno maior importância 

• Orienta o estudo independente 

• Orienta a que o aluno procure o conteúdo mais relevante para 

que a aprendizagem seja de maior significado para ele. 

     Fonte: os autores. 

 É importante que o conteúdo seja desenvolvido na perspectiva de 

descrição de uma rota de aprendizagem. Ela deve apresentar metadados 

necessários para que o aluno compreenda todo o processo. Neste material há 

uma profusão de indicações sobre materiais didáticos na forma impressa, de 

texto digital, de guias ou tutoriais disponíveis na web, como construído por 

youtubers. Este material pode estar associado a um sem número de registros 

colocados como REA – Recursos Educacionais Abertos.  

 Além de materiais colocados como REA, existem blogs de especialistas e 

localidades wiki que colocam materiais disponíveis, mas elas ainda sofrem 

restrições dos especialistas em revisão de materiais. É sobre esta forma de 

desenvolvimento que trataremos neste capítulo. 
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12.2 DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO  

 A atividade ocorre de forma concorrente com o desenvolvimento do 

projeto instrucional. O documento final é entregue como componente do 

protótipo que será utilizado com a abertura para inserção dos materiais 

coletados por alunos e colocados como conhecimentos transferidos. 

 Este material passa a fazer parte integrante do curso como um todo. O 

primeiro passo é organizar este conteúdo. Tudo começa com o registro do que 

aconteceu no estudo preliminar e como as decisões foram tomadas. Esta 

orientação permite compor a parte inicial do conteúdo. O maior cuidado nesta 

fase é evitar o excesso de materiais o que pode ocasionar, como visto 

anteriormente, uma sobrecarga cognitiva, laboral ou psicológica, aspecto que 

deve ser evitado, por ser tido como um dos motivos mais frequentemente 

apontados em análise de evasão. 

 A ordenação e organização do material é fundamental para o aluno. Desta 

forma, este material deve estar dividido em áreas específicas e entregue ao 

aluno como objetos de aprendizagem, projetados a partir de uma rota de 

aprendizagem que, neste momento deve estar definida: é a etapa de saber o 

que fazer. Com esta abordagem duas estratégias educacionais são vencidas.  

 A primeira consiste em desenvolver a aprendizagem do mais fácil ao mais 

complexo, uma das propostas da utilização de objetos de aprendizagem. A 

segunda consiste em permitir que, ao adotar esta perspectiva, o aluno seja 

capaz de “focar” a sua atenção em pequenos pedaços de informação (os objetos 

de aprendizagem). 

 Antes da entrega, o conteúdo deve ser organizado. Aqui, na maioria dos 

casos, pode ser criado um diretório no qual estes materiais estejam organizados: 

• De forma alfabética a forma mais simples e lógica de acessar um 

determinado conteúdo em um universo composto de muitas 

informações e que é o mais indicado para conteúdo textual; 
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• Dividir o conteúdo em categorias, o que facilita a procura quando 

o material de curso é extensivo e composto de diferentes mídias. 

Assim cada mídia pode identificar um diretório específico e dentro 

dele os materiais são colocados na ordem alfabética; 

• Outra sugestão é a orientação deste material por ordem de 

importância, na qual os conteúdos mais relevantes são colocados 

em destaque e aparecem em primeiro lugar; 

• O conteúdo poderá ser acessado e localizado de forma sequencial 

o que pode acarretar maior tempo, mas ainda é o preferido por 

muitos alunos. 

         (Fonte: os autores). 

 

 É recomendável apresentar os materiais em uma linha de tempo, que pode 

abranger toda a disciplina ou todo o curso (como gostam os puristas do 

desenvolvimento de projetos instrucionais. É a melhor forma de se ter uma visão 

sistêmica e poder trabalhar na perspectiva da interdisciplinaridade, um objetivo 

poucas vezes atingido. 

 Um exemplo clássico é o “treinamento de uma equipe de vendas”. Os 

materiais poderiam ser estruturados da forma seguinte: 

 

Fase 01: como se aproximar e cumprimentar o cliente 

 

Diretório de textos, vídeos, áudios e qualquer outra mídia utilizada. 

Classificação alfabética, no tempo, por relevância, de acordo como o aluno 

quer efetivar o acesso. 

 

 O mesmo processo é desenvolvido para todas as demais etapas.  
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 Há uma recomendação paralela e que pode ser a mais importante, no 

sentido de fazer com que, após conseguir despertar o interesse do aluno no 

projeto, sua continuidade seja garantida. É preciso tomar cuidados para que 

todo este material esteja pronto, disponível e facilmente acessível pelo aluno, 

imediatamente após a aceitação de sua inscrição no curso.  

 Em uma relação de motivos assinalados para evasão, a ausência de 

materiais e de organização dos conteúdos, está colocada como uma das 

justificativas mais frequentes. Este conjunto de recomendações é simples e 

geralmente desenvolvido pelo projetista instrucional a partir de sua experiência 

com outras iniciativas e do registro de anormalidades com relação a dificuldades 

ou problemas surgidos no desenvolvimento do curso por parte de seus 

participantes. 
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13 CENÁRIOS E ROTEIRIZAÇÃO 

13.1 CENÁRIOS E ROTEIROS 

 O desenvolvimento de uma “boa história – Storytelling” e a criação de 

cenários são um destaque no desenvolvimento de projetos instrucionais para 

aprendizagem eletrônica. Vídeos, áudios e screencast têm um destaque especial, 

na substituição de encontros presenciais, trocados pela “presença conectada” 

dos professores orientadores com seus alunos. Nesta atividade a competência e 

habilidade na construção de cenários e roteiros ganha destaque. 

 Os cenários e roteiros são uma das melhores maneiras de tornar agradável 

e eficiente um projeto de aprendizagem eletrônica. Fica liberada a permissão 

para criação de roteiros mais relevantes e significativos para os alunos. São 

estes elementos que criam um contexto e ambientes favoráveis ao 

desenvolvimento do pensamento crítico. Os cenários são uma ótima maneira de 

fazer de um projeto de aprendizagem eletrônica um conjunto de atividades 

significantes e significativas para os alunos. Nesta atividade há um elemento 

importante: o storyboard. Há todo um processo de encarar o desenvolvimento 

de um storyboard na forma de um tutorial com orientações seguras sobre o 

processo. 

13.2 O STORYBOARD PASSO-A-PASSO 

 O propósito de um storyboard é entregar ao projetista visual e 

desenvolvedores de materiais multimídia atividades educacionais desenvolvidas 

em ambientes aprendizagem eletrônica. Ele é composto por cenários e 

ambientes favoráveis para a compreensão do que deve ser feito pelo aluno. Este 

elemento é importante para o sucesso de iniciativas aprendizagem eletrônica. 

Eles favorecem ao aluno a tomada de decisões similares a que eles deveriam 

tomar quando na vida real e adquirir a compreensão do que realmente acontece 
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na aplicação prática dos conhecimentos teóricos que está adquirindo no 

desenvolvimento do curso. 

 O processo do storyboard consiste, de forma genérica, na conversão de 

especificações em textos, imagens, interações. Tudo passa pela utilização do 

ferramental que o projetista tem em suas mãos. Este ferramental está 

representado por um conjunto de programas, com interfaces que ocultam toda 

a complexidade tecnológica pertinente ao processo. A partir daí, é necessário 

transformar todas as especificações e informações isoladas, definidas em tempo 

de projeto instrucional, em um cenário envolvente. Neste ponto se considera 

pronta a “boa história” que direciona o processo. Para dar sequência ao estudo 

precisamos, então, considerar que esta etapa já está cumprida. A história 

envolvente e fantástica foi proposta e agora os elementos devem ser reunidos 

em um cenário. 

 A sua construção envolve os seguintes aspectos:  

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

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 

compor um pequeno vídeo, seja com atores reais ou com 

personagens animados; 

• Colocar em todo o cenário pontos 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 

levando a um novo estudo do problema; 

• Uma vez identificada a solução do problema na vida real, coloque 

o usuário nesta situação final. Ela pode ser a simulação final do 

que ocasiona um mau contato inicial com a perda da venda e, ao 
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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) podem ser uma 

boa indicação; 

• Durante o desenvolvimento do storyboard, registre todas as 

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

navegue entre elas; 

• Todos os parâmetros intervenientes 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); 

• Coloque 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; 

• Em todos os quadros insira comentários que orientam o usuário 

e, se possível, utilize avatares que orientem o aluno na busca de 

uma solução; 

• Em cada ação, as consequências das escolhas devem ser 

deixadas claras e de forma explícita. Nenhuma opção deve ser 

deixada ao acaso. Explicações são necessárias; 

• Pontos relevantes podem ser inseridos no cenário com uso de 

vídeos, áudios ou qualquer outro apoio multimídia; 

• Tudo o que o usuário responder deve ter um retorno imediato. 

    (Fonte: os autores) 

 O projetista instrucional tem em mãos diferentes ferramentas para que 

sua comunicação com o projetista visual seja mais eficiente. É preciso lembrar 

que em iniciativas educacionais, o projetista visual não precisa conhecer 

detalhes didáticos e pedagógicos. Ele apenas deve dar, a cada passo de um 
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storyboard, um aspecto visual que torne a atividade nele uma proposta 

significativa para os alunos. 

13.3 PASSO-A-PASSO 

 De diversos cursos de storyboard colocados para os projetistas 

instrucionais, podemos extrair uma lista de atividades já sequenciadas e que 

orientam o desenvolvimento de um bom storyboard: 

• 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 quadro; 

• Identificar as cenas chave que dão 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. 

• No corpo do quadro coloque observações sobre os componentes 

do rascunho 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 
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elementos multimídia. 

    (Fonte: Adaptado de http://pt.wikihow.com/Criar-um-Storyboard)  

 Esta descrição aborda o uso do modelo simples, normalmente 

desenvolvido à mão ou com alguma ferramenta que atua como um “rascunho” 

do que deve aparecer na tela. Ele é formado de uma série de “quadros” 

retangulares nos quais são inseridos os elementos do cenário esboçados, com a 

descrição particular de cada um em folhas complementares ou em partes 

próprias da folha-de-rosto. As informações importantes são normalmente 

anexadas em um rodapé, mais ou menos extenso e que pode se estender para 

outros quadros. 

 Durante o desenvolvimento do projeto visual é recomendável que a 

comunicação entre o projetista visual e o projetista instrucional seja intensa e 

que apreciações sobre o trabalho envolvam um SME – Subjetc Mateer expert na 

área de ergonomia cognitiva, capacitado a opinar sobre os efeitos produzidos 

pela solução apresentada. 

  

  

http://pt.wikihow.com/Criar-um-Storyboard
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14 A ETAPA DE TESTES 

 O tema foi anteriormente tratado com direcionamento específico para 

teste do projeto instrucional e de seu projeto visual. O que foi visto com relação 

apenas ao desenvolvimento do projeta aprendizagem eletrônica, agora envolve 

o produto acabado e inclui a avaliação dos agentes educacionais envolvidos. 

14.1 FINALIZANDO OS TESTES 

 Não importa quanto tempo demorou o desenvolvimento do projeto. É 

importante destacar que esta é uma fase de trabalho árduo gasta no 

desenvolvimento e concepção de um projeto de qualidade. Toda a equipe está 

ansiosa para iniciar o curso. Mas ainda há algumas considerações 

complementares, que redundam em algum nível o que já foi apresentado, mas 

que agora se voltam para outra perspectiva. 

 Quando falamos em finalização da etapa de testes nos referimos ao último 

teste, desenvolvido com a primeira turma e que tem um acompanhamento 

diferenciado. Individualmente tudo está testado. O primeiro “espantalho” foi 

apresentado. A turma, escolhida a dedo, encerrou a etapa inicial. É hora de 

testar o curso com a primeira turma de “desconhecidos”. Nesta etapa é 

importante: 

• Verificar se o curso conseguiu “chamar a atenção” A razão 

quantas pessoas acessaram comparado com o número de 

pessoas matriculadas pode dar a exata medida que completa a 

informação única de quantas pessoas associaram. Os primeiros 

dados estatísticos sobre o curso aparecem e orientam medidas 

subsequentes de as expectativas não foram atingidas; 

• Peça retorno. Não aquele normalmente desenvolvido no projeto 

instrucional, como estratégia de engajamento e retenção. Na 

primeira turma isto permite observar os pontos fracos. Enquetes 
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devem ser colocadas em pontos estratégicos, além das atividades 

normais do projeto. Normalmente elas não fazem parte do 

projeto em seu corpo; 

• Monte um documento que os projetistas instrucionais chamam de 

“revisão de precisão – aquela que é desenvolvida pelos usuários” 

com a observação do SME - Subjetc Mateer expert que participa 

ativamente nesta primeira oferta; 

• Registre a exatidão factual (factual accuracy) – tida como o 

conhecimento ou informação baseado em fatos reais, como se 

considera seja uma avaliação com uma primeira turma. O produto 

final será testado na prática e a observação pode trazer 

informações complementares importantes e que podem orientar 

que o projeto seja refeito, em uma próxima oferta, ou que 

alterações sejam efetuadas em tempo real, durante o 

desenvolvimento da versão atual; 

• É o momento de realizar o teste definitivo da funcionalidade do 

sistema, tendo como base o desenvolvimento das atividades 

propostas e que efetivam a teoria na prática. Este é o ponto 

chave. Ao passar deste ponto com aprovação ou correções, o 

cursa aprendizagem eletrônica montado pode ser considerado em 

sua versão final, pronto para ir para a prateleira de cursos. 

Considera-se também esta fase como a aprovação da interface 

visual; 

• Aproveite para revisar todo e qualquer erro de ortografia e 

gramática, que ainda podem ter passado pelo trabalho dos 

revisores. 

Fonte: os autores 

 É o ponto da última tomada extra sobre o sistema que entra em fase de 

manutenção normal, mas ainda sem o documento de avaliação final 

(apresentado adiante). 
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15 A ETAPA DE AVALIAÇÃO 

 Você teve as etapas de Análise, Projeto, Desenvolvimento, Implantação 

cumpridas. O curso foi colocado na prateleira, a primeira turma de estranhos foi 

montada e os testes foram executados. Resta a etapa de avaliação em sua fase 

final, para que o projeta aprendizagem eletrônica possa ser dado como 

concluído. Desta fase são retiradas as alterações necessárias para as próximas 

ofertas. 

15.1 AVALIAÇÕES FINAIS 

 O que a IES e os projetistas instrucionais necessitam neste ponto? Esta 

necessidade é considerada como aquela que permite a divulgação das “melhores 

práticas” para desenvolvimento de um projeta aprendizagem eletrônica. Esta é 

outra proposta que é desenvolvida uma primeira vez e na sequência é colocada 

como um roteiro utilizado para todos os projetos seguintes. A proposta é: 

“identificar os processos críticos para obter indicativos para obtenção de um 

desempenho superior no projeta aprendizagem eletrônica. O processo como um 

todo se divide em: 

• Avaliar o desempenho e aprendizagem do estudante com 

destaque para atividades de auto avaliação, capacidade para 

solução de problemas e orientação para efetivação do 

pensamento crítico na apresentação dos resultados; 

• Avaliar o desempenho da infraestrutura colocada à disposição dos 

agentes educacionais envolvidos no processo/ 

• Avaliar o comportamento dos agentes educacionais de forma 

individualizada e na análise da estrutura/ 

• Avaliar os materiais didáticos em múltiplos meios oferecidos aos 

alunos/ 

• Avaliar o projeto do curso em cada uma de suas partes 
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componentes divididos em atividades independentes, atividades 

pedagógicas desenvolvidas de forma on-line, atividades 

desenvolvidas no ambiente on-line síncronas ou assíncronas. 

Fonte: os autores 

 Cada uma destas cinco fases irá produzir no ecossistema educacional 

proposto mudanças que irão refletir o desejo de cada agente educacional 

envolvido no processo. Cada área pode apresentar uma série de questões a ela 

relacionadas. 

 A proposta utilizada neste estudo segue as recomendações de Kirkpatrick 

(1998) que recomenda que, para ambientes com as características daquele no 

qual o estudo foi desenvolvido e mostrado em capítulo específico, é importante 

ter como destaque: a reação que cada elemento presente provoca no ambiente; 

o nível de aprendizagem que pode ser obtido; o comportamento sugerido nos 

agentes educacionais envolvidos e os resultados apresentados. 

 A tabela apresentada a seguir foi montada com base na observação do 

comportamento de diversas turmas em cursos anteriormente montados. Sua 

utilização no projeto instrucional não atende a uma vontade do projetista e do 

professor orientador. Ela representa uma proposta a ser utilizada em todos os 

cursos que a IES oferece. 

 

1. Com relação ao curso 

O perfil dos alunos foi levantado? 

O acesso aos equipamentos e tecnologia no ambiente foram levantados? 

A estratégia pedagógica ficou claramente determinada (levantamento do contexto)? 

O planejamento foi desenvolvido e pode ser considerado suficiente? 

Foi efetuada a avaliação do curso? 
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Foi criada cultura organizacional para efetivação de cursos aprendizagem eletrônica? 

Os materiais foram satisfatórios? 

A implantação do curso ocorreu dentro dos prazos? 

Os objetivos instrucionais foram claramente determinados? 

As unidades de aprendizagem (objetos de aprendizagem) foram claramente 

desenvolvidas e podem ser acessados pelos alunos sem ajuda externa? 

A comunicação no ambiente foi estabelecida em nível satisfatório? 

Houve aplicabilidade dos conteúdos à área de conhecimentos no qual se insere o 

curso? 

A interface com o usuário foi amigável, de alta usabilidade, agradável? Ela atendeu às 

expectativas? 

2. Com relação aos alunos 

Os indicativos de experiência anterior foram levados em consideração? 

O curso atingiu os objetivos dos alunos e apresentou alto grau de satisfação junto aos 

alunos? 

Nível de instrução foi apropriado para a audiência? 

Ritmo foi apropriado (tempo, atividades, etc.)?  

Curso cobriu os conteúdos em amplitude e profundidade adequadas?  

Interações entre aluno e instrutor e entre alunos foram suficientes e auxiliaram no processo de 
aprendizagem? 

Entendimento do conteúdo foi atingido? 

Os metadados foram suficientes para domínio do processo? 

 

(Fonte: os autores) 

 As respostas, sem esquecer que elas devem ser obtidas nas quatro 

vertentes, com abertura da tabela anterior, irão compor o relatório de avaliação 

final a ser apresentado. São dados que permitem a efetivação da “gestão 

estratégica” do curso. Os elementos colocados foram considerados suficientes e 
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evitam um excesso de informações que alguns sistemas exigem, mas que 

podem ser obtidas pela derivação das questões apresentadas ou por seu uso 

contínuo. 
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16 A PREPARAÇÃO DO ALUNO PARA A 

APRENDIZAGEM ELETRÔNICA 

 Quando da etapa de testes com a primeira turma de desconhecidos 

utilizada como teste final, é preparado um documento para os alunos regulares 

de outras ofertas, no qual estão colocadas as orientações que foram retiradas 

da avaliação desenvolvida com outros alunos (questionário sugerido no capítulo 

anterior). Com pequenas variações este documento, depois de montado pela 

primeira vez, avaliado e com as alterações providenciadas, passa a ser 

considerado um documento de uso geral, para todas as iniciativas aprendizagem 

eletrônica tomadas na IES. 

16.1 PREPARO DO ALUNO PARA A APRENDIZAGEM ELETRÔNICA 

 Considera-se que este documento “prepara o aluno para a aprendizagem 

eletrônica”. Ele pode ser mais bem compreendido como um guia que se apoia 

em uma colagem de pensamentos levantados a partir dos posicionamentos da 

primeira turma de desconhecidos. 

 A primeira recomendação é um destaque com relação ao processo de 

evasão, com recomendações para que o aluno não tome esta decisão como 

grande parte dos participantes, de forma precipitada. Para evitar a evasão uma 

as recomendações entregues ao projetista instrucional e para o professor 

orientador estão relacionadas na lista seguinte: 

• Projetar melhores recursos de ensino e aprendizagem; 

• Orientar o professor orientador a atuar de forma diferenciada com 

elevada participação na vida dos alunos; 

• Nivelar o conhecimento dos alunos a um nível em que dificuldades 

de acesso não mais provoquem as elevadas taxas de evasão, com 

melhor preparo para o desenvolvimento da aprendizagem on-

line. 
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Fonte: os autores 

 O objetivo em destaque é preparar os alunos interessados para o 

desenvolvimento da aprendizagem eletrônica. A segunda recomendação é uma 

verificação e oferecimento de alternativas da capacidade de acesso ao 

ecossistema educacional no qual o projeta aprendizagem eletrônica foi colocado 

à disposição dos alunos. Desta forma, habilidades com o ferramental disponível 

são inqueridas. Locais para acesso à rede e equipamentos disponíveis são 

verificados. A capacidade de desenvolver o curso e conhecimentos anteriores 

necessários são também colocados na berlinda. Em resumo, esta segunda 

recomendação investiga as condições de participação do aluno no ambiente. 

A terceira recomendação trata do comportamento do aluno, onde são colocadas 

como competências essenciais que o aluno seja: 

• Disciplinado; 

• Motivado para aprender; 

• Interessado no projeto; 

• Participante do ambiente de forma ativa; 

• Usuário ativo das redes sociais para aproveitar o poder da 

multidão. 

Fonte: os autores 

 

 A quarta recomendação trata do relacionamento do aluno com a 

tecnologia. Há recomendação expressa que ele a considere apenas como uma 

auxiliar, colocada no ambiente para facilitar o desenvolvimento e controle de 

sua vida acadêmica. 

 A quinta recomendação diz respeito à capacidade de organização do aluno, 

com destaque para efetivar os pressupostos dos ambientes centrados no aluno: 

capacidade de gerenciamento de tempo; utilização dos recursos disponíveis. 

 A sexta recomendação orienta o aluno ao aprender pela pesquisa, e 

destacam qual o apoio e orientação que podem obter, além de relação de locais 
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de confiança nos quais pode encontrar livros, artigos, revistas on-line, alguns 

assinados outros configurados como recursos educacionais abertos (REA). O 

aluno é instado a criar em paralelo ao ambiente que lhe foi oferecido, um outro 

ambiente exploratório. 

 A sétima recomendação apresenta para o aluno, as formas que ele tem 

para acessar o ambiente. Pessoal administrativo, professores, ouvidores, tutoria 

complementar de apoio, todos os endereços são relacionados e apresentados 

para os alunos de forma organizada. 

 Todas estas orientações estão centradas em levantar “o que é preciso dizer 

ao aluno para que ele possa fazer, pensar e saber” frente ao elevado número de 

paradigmas quebrados. Ele tem autoridade pois foi quem os vivenciou nos 

ambientes tradicionais de ensino e aprendizagem nos quais adquiriu a sua 

formação inicial. 

 Encerradas as recomendações para o aluno, informações sobre o sistema 

educacional brasileiro são para ele colocadas e que atuam como forma que ele 

possa diferenciar a educação formal, da educação não formal, da educação 

informal e educação aberta. Certificações e exigências legais são colocadas. 

 Este trabalho é dividido entre o projetista instrucional e o professor 

orientador. Ele dá orientações em resposta a um conjunto de perguntas 

centradas em procurar saber se o aluno está pronto para aprendizagem on-line 

e tem as condições técnicas, cognitivas e financeiras para participar do 

ambiente. O último cuidado nesta documentação é oferecer recomendações 

sobre: 

• Quantidade de tempo que deve dedicar para cada atividade; 

• O grau de interação necessário para que os objetivos possam ser 

atingidos; 

• Qual a ênfase na automotivação é necessária. 

Fonte: os autores 
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 Com esta informação pode ser considerado fechado o conjunto de 

orientações para que o aluno esteja devidamente preparado para a 

aprendizagem eletrônica. É importante observar que a ênfase sai das atividades 

de ensino e está centrado nas atividades de aprendizagem. E tudo se resume 

em atender os níveis de necessidade dos alunos. 

 Um dos retornos mais desejados pode acontecer. Os alunos passam a 

considerar a informalidade do ambiente como um grande diferencial e os 

processos de retenção conseguem obter maior retorno. 
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17 ESTRUTURACAO DE AVALIAÇÃO 

 O que é necessário para o desenvolvimento de um projeto instrucional foi 

apresentado nos capítulos anteriores. O que será discutido neste capítulo é um 

checklist que resulta na montagem de um curso desenvolvido na modalidade da 

aprendizagem eletrônica para formação de tutores. Foram montados dois 

questionários de avaliação. O primeiro utilizado na fase que antecedeu a 

montagem do curso e orientou como ele foi desenvolvido. O segundo utilizado 

na avaliação final do curso e que orientou quais as alterações necessárias para 

as próximas ofertas. Eles estão apoiados em uma estrutura para avaliação 

utilizada de forma similar, com pequenas variações em diversos projetos 

instrucionais de cursos aprendizagem eletrônica. 

17.1 ESTRUTURA PARA AVALIAÇÃO  

 Para que uma estrutura de avaliação possa ser montada é recomendável 

que seja criada uma proposta que direcione de forma comum todas as 

avaliações, não importa em que momento elas sejam desenvolvidas no interior 

do ambiente aprendizagem eletrônica. O estudo desenvolvido utiliza uma 

proposta derivada de diversos e diferentes projetos instrucionais e resume o que 

o que e como avaliar e está apresentado no quadro seguinte: 

 

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 projeta 

aprendizagem eletrônica. 

Depois: Analisar estatísticas (por 

exemplo: volume de desistência por 

idade) 
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• 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. 

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. 

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 Antes: Montagem de guia de orientação. 
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IES. Depois: Avaliação da qualidade e do grau 

de satisfação do aluno. 

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. 

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. 

Variáveis pedagógicas  Significado antes e depois 
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• 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. 
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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. 

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. 

Variáveis relativas ao curso 
Significado antes e depois 



 

90 

 

 

• 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. 

Depois: permite, na análise global dos 

resultados confirmar a continuidade ou 

cancelamento da iniciativa. 

(Fonte: os autores) 
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 A estrutura foi aplicada em dois momentos, tanto no questionário inicial, 

quanto no questionário final. Esta parte inicial foi aquela que direcionou o 

desenvolvimento do projeto instrucional do curso. Ele será apresentado no 

capítulo seguinte. Já no questionário final se recomenta o uso de questões foram 

com preenchimento livre por cada um dos participantes. No próximo capítulo 

também será apresentado este questionário inicial. 

17.2 QUESTIONÁRIO FINAL 

 Os resultados foram tabulados após uma análise subjetiva de acordo com 

frases: Com relação ao aspecto volume de atividades, os alunos consideraram 

que, de uma forma geral, ela foi satisfatória. Após compilada a colocação de 

cada questão, foi montado um score que avalia o curso como um todo. 

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? 
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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? 

O que você achou da forma como outros elementos da infraestrutura foram avaliados? 
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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 aprendizagem eletrônica? 

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. 
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(Fonte: os autores) 
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18 ESTUDO DE CASO 

 Neste capítulo de fechamento de um estudo desenvolvido sobre a 

utilização da forma de oferta de cursos na modalidade da aprendizagem 

eletrônica, você terá a apresentação de um estudo de caso que resultou em um 

curso montado para formação de competências e habilidades, para nivelamento 

de um número de mais de mil e setecentos tutores, espalhados por mais de 

quatrocentas salas mantidas pelo Centro Universitário Uninter, para efetivar 

oferta de cursos em diferentes formas de oferta em ambientes semipresenciais 

e não presenciais. 

18.1 PARAMETROS DO PROJETO EDUCACIONAL 

 Nesta proposta, de forma específica, alguns parâmetros já haviam sido 

estabelecidos no projeto educacional de curso, como válidos para todos os 

cursos oferecidos na modalidade de oferta aprendizagem eletrônica: 

• Utilização dos pressupostos do conectivismo, como teoria de 

aprendizagem em construção, mais adequada ao perfil de uma 

nova geração (a geração digital) que chega aos bancos escolares 

de nossas universidades; 

• Utilização de um AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, com 

elevada capacidade de personalização, criador da metáfora de 

um campus virtual no qual o aluno desenvolve, como se estivesse 

em ambientes presenciais tradicionais o controle de sua vida 

acadêmica; 

• Utilização de tutoria on-line por meio da presença de professores 

orientadores que trocam a ênfase da atividade e ensino, para a 

atividade de acompanhamento ao aluno em sua proposta de 

efetivação da aprendizagem independente; 
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• Utilização da aprendizagem cooperativa e colaborativa 

desenvolvida em grupos; 

• Utilização da aprendizagem baseada em problemas, apoiada em 

grupos de alunos envolvidos na solução de problemas de 

interesse comum; 

• Efetivação da aprendizagem significativa obtida a partir de 

conteúdos relevantes e da proposta de atividades próximas 

daquelas que os alunos irão vivenciar em seu campo profissional; 

• Desenvolvimento de elevado volume de interações entre os 

agentes educacionais envolvidos; 

• Utilização de outras ideias pedagógicas, aplicáveis em casos 

específicos (gamificação, sistemas especialistas, etc.). 

Fonte: os autores 

 Estas determinações iniciais delimitam o trabalho de verificação de 

restrições e recomendações e permitem que o projetista instrucional e o 

professor orientador dediquem maior tempo ao estudo detalhado da proposta. 

18.2  O PROJETO INSTRUCIONAL 

 A IES tem como determinação não oferecer nenhum curso na modalidade 

aprendizagem eletrônica sem que um projeto instrucional seja o delimitador das 

atividades a serem desenvolvidas. Ele é encarado como o define Filatro (2008) 

como  

A ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, 

o desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, 

eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim 

de promover, a partir dos princípios de aprendizagem e instruções 

conhecidos, a aprendizagem humana. (Filatro, 2008, p. 3)  

 A partir daí as orientações para desenvolvimento do projeto seguem uma 

estrutura de avaliação, como ela está proposta no capítulo anterior. 
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18.3 TABELA DE VARIÁVEIS  

Nome do projeto Curso para formação básica de tutores 

Desenvolvimento Equipe de projeto instrucional 

Questões relevantes 

Faixa etária Jovens e adultos em fase de nivelamento 

e aquisição de novas competências e 

habilidades que lhes permitam trabalhar 

em iniciativas aprendizagem eletrônica 

oferecidas pela IES. 

Gênero Não há limitação de gênero no ambiente, 

sendo o público-alvo composto de forma 

indistinta de homens e mulheres. 

Quais competências e habilidades 

apresenta o público-alvo 

Graduados em nível superior, alguns com 

curso de pós-graduação e que estão 

cursando ou em vias de cursar cursos de 

pós-graduação em diferentes níveis. 

Experiência anterior A maior parte dos participantes já tem 

experiência em atividades de ensino e 

aprendizagem em ambientes tradicionais 

e em grande parte dos casos já participou 

em iniciativas de oferta aprendizagem 

eletrônica. 

Atitude esperada Como uma proposta de formação 

permanente e continuada bancada pela 

IES e que certifica os participantes com 

um certificado de aperfeiçoamento em 

tutoria para EaD, as atitudes esperadas 

são positivas. São pessoas que estão em 

busca de reafirmação profissional e em 
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busca de maior competitividade no 

mercado de trabalho. 

Motivação O público-alvo devido às características 

da promessa de melhoria e recompensa 

profissional, com uma titulação adicional 

na formação acadêmica dos participantes 

é tido como um grupo de alta motivação. 

Nível de familiaridade com a tecnologia A maioria dos participantes tem 

familiaridade com a tecnologia utilizada 

no ambiente. Para aqueles que revelarem 

dificuldades, em etapa anterior do início 

do curso, são oferecidos tutoriais de 

nivelamento. 

O campus virtual é uma necessidade Todos os participantes têm como 

expectativa uma localidade disponível e 

facilmente acessível na rede, no qual 

possam desenvolver a sua vida 

acadêmica, as comunicações necessárias, 

trocas de arquivos e todas as atividades 

necessárias para obtenção da certificação 

proposta. 

Encontros presenciais Para esta iniciativa não estão previstos 

encontros presenciais. O processo de 

imersão dos participantes no ambiente 

virtual é total. 

Acesso à IES Todos os campi da IES estão em uma 

mesma cidade, mas a abrangência do 

curso é em nível nacional. Em cada 

localidade a IES tem instalado um PAP – 

Polo de Apoio Presencial ou pelo menos 

uma SAAP – Sala de Aula de Apoio 

Presencial, de acordo como o tamanho e 

do número de matriculados. O aluno tem 
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acesso livre a este local, considerado 

como extensão dos campi. A eles o aluno 

tem acesso via a apresentação de seu 

crachá de colaborador ou simplesmente 

participante do curso. 

O ambiente do curso Será um campus virtual com extensiva 

facilidade de acesso e comunicação com 

direcionamento muitos-para-muitos, que 

permite interação intensiva entre os 

participantes.  

Comunicação aluno x IES Além do acesso ao PAP ou a SAAP e aos 

campi de forma presencial, o aluno tem 

no AVA todo o ferramental disponível para 

acessar a estrutura administrativa, os 

professores, os coordenadores de curso, 

as redes sociais, ou seja, todo e qualquer 

elemento com o qual a sua comunicação 

seja necessária. 

Caracteristicas de hardware O sistema exige apenas como hardware 

uma estação fixa ou móvel com acesso à 

internet. 

Caracteristicas de software O sistema não exige a instalação de 

nenhum software para o aluno. Tudo o 

que ele necessita (mapas mentais, 

ferramentas de projeto, etc.) estará 

colocado na nuvem, sem que o aluno 

necessite nada mais que um login e uma 

palavra de passe, para ter acesso a todo 

o software que necessita. 

Quanto à conectividade O sistema prevê acesso 24 x 7 x 365 

(vinte quatro horas por dia. Sete dias por 

semana. Trezentos e sessenta e cinco 

dias ao ano, a menos de situações de 
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manutenção ou de falhas da rede, 

durante as quais a segurança e 

privacidade dos dados dos alunos estarão 

garantidos.  

Características das mídias As mídias são componentes de objetos de 

aprendizagem e estão, da mesma forma 

que estão os softwares, disponíveis na 

rede, em grandes bases de dados.  

Forma de oferta O projeto pode ser implantado como 

presencial, semipresencial (b-learning) 

ou não presencial (aprendizagem 

eletrônica, m-learning ou u-learning). 

Como restrição imposta pela coordenação 

didática e pedagógica a oferta do curso 

formação básica de tutores será efetivada 

com a forma de oferta aprendizagem 

eletrônica. 

Sistema de suporte Ele proporciona acesso total do aluno a 

todas as facilidades, exige imersão total 

do aluno e conhecimento mediano da 

tecnologia educacional envolvida. 

Acessibilidade O curso deve prover acesso a pessoas 

com necessidades especiais em todos os 

níveis possíveis com exigência da oferta 

adaptada a estas necessidades. 

Teoria da aprendizagem, metodologias e 

ideias pedagógicas  

Uso do conectivismo, como previamente 

estabelecido no projeto instrucional como 

teoria de aprendizagem em construção. 

Uso da aprendizagem em grupos. Uso da 

aprendizagem baseada em problemas, 

uso de ideias pedagógicas, ou seja, tudo 

o que foi previsto no início deste capítulo 



 

101 

 

 

como ambiente de efetivação balizado 

pelo projeto educacional. 

Qualidade do conteúdo e significância da 

aprendizagem. 

As características do público-alvo exigem 

relevância dos conteúdos e indicações de 

acessos externos e proposta de 

atividades especificamente desenvolvidas 

de forma consensual com o que o 

mercado de trabalho efetiva. 

Papel do professor e outros auxiliares 

indiretos. 

Professores e auxiliares diretos estão 

instados a assumir o papel de 

professores orientadores, tutores ou 

monitores, de forma a prestar ao aluno o 

acompanhamento a todas as atividades 

que ele desenvolve no ambiente virtual. 

Flexibilidade e personalização. O AVA e as estratégias didáticas e 

pedagógicas devem prever flexibilidade 

para adaptação às características 

individuais de cada participante. 

Autonomia do participante O sistema deve prever elevado grau de 

autonomia para o público-alvo, devendo 

as atividades propostas estarem de 

acordo com esta proposta. 

Engajamento e inscrição. Como uma proposta de desenvolvimento 

de pessoal interno e frente à 

obrigatoriedade do curso para todos os 

que atuam como tutores no ambiente, a 

atenção a esta etapa é desnecessária, o 

que pode mudar se a mesma proposta 

vier a ser apresentada para um público 

externo. 

Técnicas de retenção. Valem as mesmas observações feitas ao 

engajamento e inscrição. 
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Avaliação formativa e avaliação somativa 

final. 

O processo deve ser totalmente 

independente com a avaliação sendo 

formativa (via quizzes) e somativa, com 

a apresentação da solução do problema 

proposto para grupos de alunos com 

interesse comum. 

Acreditação e certificação. Valem as mesmas observações feitas ao 

engajamento e inscrição. 

Objetivo Dotar colaboradores do grupo que atuam 

como tutores ou pretendem assumir 

estas funções, com competências e 

habilidades para que eles possam 

desenvolver com qualidade as suas 

atividades no ambiente. 

Público-alvo Na primeira oferta apenas colaboradores 

internos. 

A forma de oferta Aprendizagem eletrônica colocada como 

requisito para atingir os tutores em um 

processo desenvolvido em serviço. 

O nível de imersão Prevista imersão total no ambiente 

virtual de aprendizagem. 

Volume e duração de atividades Determinadas no projeto instrucional, 

mas que deve estar dentro do limite para 

evitar qualquer tipo de sobrecarga, 

sendo o máximo possível dentro desta 

limitação. 

Aplicabilidade da metodologia Para o público-alvo interno ela é total, 

sem necessidade de estudo 

complementar. 

(Fonte: os autores) 
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 Com estas variáveis determinadas, foram sete pessoas os componentes 

da equipe de projeto instrucional: a coordenadora do SAP – Setor de Apoio aos 

Polos Presenciais, três tutoras, um professor coletivo, um designer de vídeo, um 

designer da interface (cargo acumulado pelo professor coletivo). A partir daí as 

análises (sugeridas no capítulo 10) e o desenvolvimento sugerido no capítulo 

11, foram seguidas, juntamente com outras recomendações, cada uma 

estabelecida como um parágrafo. 

 As características do público-alvo e a alta motivação dos profissionais 

envolvidos levaram a não desenvolver duas das etapas: aquela que iria criar 

uma história fantástica, para implantação da gamificação, também ignorada no 

projeto e a proposta de roteirização, devido à inexistência de uma história de 

apoio e suporte.  

18.4 RESULTADO DO BRAINSTORMING INICIAL E OS MAPAS 

MENTAIS PRODUZIDOS 

 Foram desenvolvidas três reuniões tidas como brainstorming entre o 

professor orientador e as três tutoras que iriam acompanhar o processo e 

assumir a parte operacional de atendimento, considerando o curso como 

processo de imersão total, a partir dos estudos iniciais desenvolvidos. 

 O resultado das reuniões é apresentado nas figuras seguintes em 

diferentes mapas mentais. O primeiro mapa apresenta a estruturação dos temas 

a serem tratados. Do segundo ao sétimo, são apresentados cada um dos temas. 

O oitavo sintetiza tudo em um mapa, para dar uma visão geral do processo.  

 Os temas foram divididos em 6 partes distintas: 

1. Uma parte introdutória; 

2. Uma visão da IES para que os futuros tutores tivessem um 

conhecimento mais próximo de onde trabalham; 

3. A apresentação de fundamentos sobre o ensino a distância; 

4. Os perfis profissionais; 
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5. Detalhamento da função tutoria e; 

6. Detalhamento da tecnologia educacional presente no ambiente. 

Fonte: os autores 

 O resultado está na figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Áreas de ensino. Fonte: os autores 



 

105 

 

 

 

 Cada uma das áreas de ensino foi detalhada em eixos temáticos. O 

detalhamento dos eixos temáticos está de acordo com a figuras 2 a 7. 

 

 

Figura 2 - curso tutores introdução. Fonte: os autores 

 

 Neste primeiro módulo foram tratados três tópicos, considerando-se um 

tempo limite de conclusão, que sempre ocorre com uma proposta de avaliação 

formativa, desenvolvida com testes objetivos, desenvolvidos com utilização da 

taxonomia de Bloom. 

 O primeiro tópico apresentação para os alunos, futuros tutores ou tutores 

já em desenvolvimento de suas funções, a proposta do curso em uma visão de 

sua missão e seus objetivos, considerando a função tutoria como uma das mais 

importantes nos ambientes de cursos oferecidos na modalidade do EaD. 

 O segundo tópico mostra para os professores o que acontece no contexto 

atual das salas de aula, sejam elas em ambientes presenciais ou como salas de 

aula eletrônicas, nas quais este material se aplica de forma mais completa. 
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 O terceiro tópico, ao levar em consideração que alguns tutores não 

apresentavam um conhecimento, necessário, do sistema educacional brasileiro, 

no que tange à oferta de cursos na modalidade do EaD, apresenta como se 

encontra o estado da arte na aplicação desta forma de oferta do ensino e 

aprendizagem, na sociedade contemporânea. Estes três módulos configuram o 

contexto que o tutor enfrenta em sua prática e ação profissional. 

 

 

Figura 3 – Curso de tutores conheça a instituição. Fonte: os autores. 

 

 Este segundo módulo está totalmente relacionado com i IES que vai 

ministrar o curso e, caso ele seja utilizado como curso de prateleira, deve ser 

totalmente adequado a cada uma em particular. Levando em conta a estrutura 

de um curso ofertado como EaD, o tutor é apresentado a toda esta estrutura. 
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 O primeiro tópico apresenta ao tutor as diferentes sedes nas quais a 

instituição oferece cursos presenciais, se ela atuar nas duas áreas. 

 O segundo tópico apresenta, como forma de facilitar o relacionamento e o 

atendimento de alunos em trânsito, cada um dos polos de apoio presenciais. 

 O terceiro tópico apresenta a estruturação da IES com detalhes sobre 

como o tutor pode acessar departamentos e receber uma lista de e-mails de 

contato com todos os outros envolvidos. 

 O quarto tópico apresenta o portal de entrada, por meio do qual, cada polo 

e cada tutor se relaciona com a IES. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 4 – Curso de tutores Fundamentos em EAD. Fonte: os autores 
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 Após a efetivação dos módulos introdutórios, tem início o terceiro módulo 

que posiciona o tutor com relação à estrutura e forma de comunicação com todos 

os demais participantes, colaboradores da IES, orienta a envolvimento do tutor 

com uma conceituação fundamental sobre a abordagem EaD, tratando sete 

tópicos de interesse. 

 O primeiro tópico trata de apresentar ao aluno um histórico do EaD no 

Brasil e no mundo, de forma que o tutor compreenda exatamente o que 

representa a modalidade e a importância crescente que ela apresenta no 

contexto da educação. 

 O segundo tópico apresenta os modelos, ou formas de oferta, que podem 

ser utilizados, de acordo com as características tanto da IES quanto do público-

alvo a quem o curso é destinado. 

 O terceiro tópico apresenta o elemento aglutinador presente no ambiente, 

considerado como a metáfora de uma universidade virtual, um campus virtual, 

no qual o aluno desenvolve e acompanha a sua vida acadêmica: o AVA – 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 O quarto tópico analisa, para as instituições que utilizam a modalidade da 

EaD com presença conectada, o que e como se desenvolve o papel do tutor 

nestes ambientes. 

 O quinto tópico desenvolve a mesma proposta que foi desenvolvida no 

tópico anterior, particularizando a ação e prática tutorial no ambiente on-line. 

 O sexto tópico trabalha, considerando o tutor como um professor, 

especialista na área de conhecimento do curso o papel do professor na era digital 

e tendo em mãos o desafio de ensinar a geração digital. 

 O sétimo tópico fecha este segundo módulo e detalha quais as profissões 

possíveis em EaD e as características fundamentais de cada uma delas. 
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Figura 5 – Curso de tutores Perfis profissionais. Fonte: os autores. 

 O quarto módulo abre um parêntesis nas metodologias para discutir com 

o tutor qual o perfil esperado pela sociedade dos agentes educacionais que 

desenvolvem trabalhos e estudos em ambientes do EaD. 

 O primeiro tópico questiona o perfil do profissional do conhecimento, o 

profissional de um novo século, para que os tutores tenham conhecimento do 

que deles se espera não como docente, mas como um profissional intelectual e 

transformador. 

 O segundo tópico questiona o perfil do professor para uma sociedade 

digital, com a mesma finalidade do módulo anterior. 

 O módulo é encerrado com o terceiro tópico que questiona o perfil 

desejado para o aluno EaD, conhecimento interessante para o tutor e que pode 

facilitar seu relacionamento com os alunos.  
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 O quinto módulo pode ser considerado o coração do curso ao discutir de 

forma específica a tutoria como profissão que dá ao tutor a verdadeira dimensão 

da importância de sua ação e prática profissional no ambiente do EaD. 

 O primeiro tópico detalha e justifica cada um dos módulos e tópicos 

componentes do programa de curso que foi montado pela IES. Ele pode ser 

considerado como o mapa do curso e justifica cada um dos tópicos tratados. 

 O segundo tópico analisa as características do trabalho do tutor, tendo em 

vista, especificamente a função tutoria, no ambiente dos cursos ofertados com 

uso do EaD. 

 O terceiro tópico trabalha a comunicação no EaD tida como uma das 

atividades mais importantes, ao considerar que no desenvolvimento de 

Figura 6 – curso de tutores Aspectos funcionais. Fonte: os autores 
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interações no ambiente virtual, está uma das razões para o sucesso de cursos 

ofertados nesta modalidade. 

 O quarto tópico trabalha a didática necessária para que o tutor EaD 

desenvolva de forma completa a sua ação e prática docente de forma mais eficaz 

e que permita trazer, como resultado, um processo de ensino e aprendizagem 

de alta qualidade. 

 O quinto tópico analisa um dos tópicos mais importantes em EaD, a 

conversação didaticamente guiada, considerada como uma das principais 

ferramentas de apoio ao trabalho do tutor EaD. É aqui que o tutor tem a 

oportunidade de efetivar com qualidade a sua ação e prática profissional. 

 O sexto tópico detalha formas de efetivação da interatividade, destacada 

como um requisito fundamental para assegurar a participação ativa do aluno no 

curso. Todas as atividades voltadas para efetivar um bom curso, dependem de 

forma essencial da participação do aluno. 

 O sétimo tópico trabalha diferentes propostas pedagógicas que podem ser 

utilizadas pelo tutor, para efetivar a sua ação e prática profissional de forma 

mais destacada no ambiente. 

 O oitavo tópico trata o tutor como orientador, uma nova perspectiva para 

a qual muitos docentes não se encontram preparados. 

 O nono tópico analisa como deve ser efetivado o dia-a-dia do tutor com 

orientações sobre formas de abordagem que permitem a personalização do 

ambiente às características de cada aluno em particular. 

 O décimo tópico analisa o ambiente de trabalho do tutor, o que ele vai 

encontrar e quais as ações mais indicadas que podem colaborar para que ele 

consiga superar os desafios colocados para seu trabalho no ambiente do EaD. 
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 O sexto e último módulo do curso de formação de tutores traz um 

complemento que apresenta para cada tutor a tecnologia existente no ambiente, 

o significado de cada uma delas e orientações sobre como efetivar. Caso existem 

momentos presenciais eles podem ser utilizados como laboratório, caso 

contrário, a prática de cada módulo acontece via simulações criadas no ambiente 

on-line. 

 O primeiro tópico trabalha os sistemas de suporte que são oferecidos ao 

tutor que necessita pelo menos deste conhecimento introdutório sobre como a 

tecnologia será utilizada no ambiente, seus componentes e forma de trabalho. 

 O segundo tópico trabalha os fóruns de discussão como elemento de vital 

importância para que a comunicação multidirecional seja utilizada de forma 

extensiva no ambiente, envolvendo os participantes na discussão de aspectos 

polêmicos. 

Figura 7 – Curso de tutores tutoria e tecnologia educacional. Fonte: os autores 
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 O terceiro tópico trata do uso de salas de bate-papo que permite que 

grupos de alunos tenham um contato mais próximo. 

 O quarto tópico trata do uso páginas pessoais, blogs e wikis, para 

efetivação de atividades colaborativas e cooperativas no ambiente, trazendo a 

possibilidade da criação de comunidades de prática no ambiente. 

 O quinto tópico trata dos serviços de biblioteca, apresentando as formas 

de qualificação para associação a bibliotecas presenciais e virtuais presentes na 

grande rede. 

 O sexto tópico trata do uso da rádio web, uma ferramenta pouco utilizada 

pelas IES, mas que pode funcionar como um importante apoio o 

desenvolvimento dos conteúdos e atividades de recuperação. 

 O sétimo tópico trata do uso de vídeos, que podem ser gravações de 

imagens de tutores e especialistas, ou formatação de vídeos com conteúdo das 

telas apresentadas para facilitar a compreensão das interfaces. 

 O oitavo tópico trata do uso de áudios outra ferramenta pouco utilizada, 

mas que pode trazer alto benefício com uma relação custo x benefício altamente 

favorável. 

 O nono tópico trata das redes sociais, algo que as IES ainda não sabem 

trabalhar de forma eficaz, mas que pode de forma decisiva para o aumento do 

interesse do aluno e o nível de participação. 

 O décimo tópico trata do uso de animações e jogos, atividade ainda pouco 

utilizada, mas que da mesma forma pode aumentar a eficácia dos cursos 

oferecidos no ambiente do EaD. 

 O décimo primeiro tópico trata dos materiais didáticos, que perdem a 

primazia, trocada pelo acompanhamento ao aluno na escolha de materiais que 

ele considera relevante na solução de problemas, abordagem utilizada como 

forma de suporte. 
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Figura 8 – Curso de tutores Objeto de Aprendizagem o fonte: os autores 

 Cada eixo temático foi projetado como um objeto de aprendizagem, com 

uma estruturação particular. Ela pode ser vista na figura 8. 

18.5 ANÁLISES, NECESSIDADES E AVALIAÇÕES 

Análises 

Expectativas Aprender técnicas e práticas que 

funcionam para que jovens e adultos 

desenvolvam atividades de aprendizagem 

independente e significativa em 

ambientes enriquecidos com a 

tecnologia. 

Qualidade do material Deve apresentar elevado grau de 

qualidade ainda que não necessite 

desenvolvimento de largos textos. Foi 

estabelecido um limite de 20 páginas 

para o material, que deveria ser 

desenvolvido com o formato de uma rota 

de aprendizagem. 
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Aplicabilidade da aprendizagem 

eletrônica 

Foi considerada como total devido a dois 

aspectos: a formação permanente e 

continuada desenvolvida em serviço e a 

distribuição geográfica extensa e 

distribuída por todo o Brasil. 

Condições de participação  Somente professores com titulação de 

especialistas ou que já estiverem 

desenvolvendo as atividades, que irão 

receber a qualificação mínima 

(aperfeiçoamento) a ser entregue no final 

do curso. 

Atividades Atividades independentes compostas por 

reflexões, pesquisas e problemas a 

serem solucionados. 

(Fonte: os autores) 

 A próxima etapa de análise envolvia necessidades do projeto com 

questionamentos diversos, apresentado na tabela seguinte. 

Necessidades de projeto 

Condições financeiras  Curso colocado como investimento na 

formação de pessoal interno, o que 

dispensou a análise de existência de 

recursos. 

Cronograma Devido à necessidade de atender visita 

do MEC na IES o curso foi dividido em 

semanas e deveria ser encerrado no final 

do trimestre. 

Recursos tecnológicos Um ambiente virtual de aprendizagem 

existente na instituição. Softwares para 

desenvolvimento de mapas mentais e 
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mapas conceituais (ambos oferecidos 

como links para a rede). 

Talentos necessários Não havia necessidades de talentos 

especiais diferenciados. 

Raciocínio baseado em casos Não utilizada por não haver registro de 

experiências anteriores. 

Conversa com os “clientes” para 

levantamento de necessidades. 

Não necessário devido ao fato de todos 

os envolvidos estarem na equipe de 

projeto. 

Brainstorming e mapas mentais Atividade desenvolvida com os resultados 

apresentados na sequência. 

Adaptação a uma história fantástica 

(storyteller) 

Não foi utilizado devido a restrições de 

tempo. Um trimestre seria pouco para 

desenvolver a proposta de um projeto 

visual consistente e de qualidade. 

Registro de tudo em um storyboard (fluxo 

da história); 

Devido a não ter sido efetivada a história 

fantástica e o roteiro, a própria interface 

do AVA atenderia os participantes. 

Revisão e distribuição (apresentação de 

resultados preliminares); 

Não houve necessidade devido à 

simplificação do processo com eliminação 

da história, ausência de roteiro e 

dispensa de storyboard. 

Início da etapa de desenvolvimento (hora 

de colocar a mão na massa); 

Tomado enquanto outras áreas do 

projeto eram desenvolvidas em paralelo. 

Tudo começou com os materiais e teve 

sequência com a gravação dos vídeos. 

(Veja a divisão do conteúdo nos mapas 

mentais). 

Desenvolvimento da etapa de teste (fase 

I - primeiros resultados); 

Não desenvolvida de forma detalhada 

devido ao tempo limitado. 
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Desenvolvimento da etapa de 

implantação (protótipo em teste); 

Não desenvolvida de forma detalhada 

devido ao tempo limitado. 

Desenvolvimento da etapa de avaliação 

final (Fase II - validação das 

expectativas);  

Não desenvolvida na etapa inicial devido 

ao tempo limitado. 

Projeto da publicação e oferta (criando a 

prateleira de cursos). 

Colocado na rede para utilização interna. 

O curso não foi aprovado para ser um 

curso de prateleira, com a justificativa de 

não dar para a concorrência condições de 

igualar a qualidade resultante deste 

processo de formação. 

A organização do conteúdo Desenvolvida em textos digitais, rádio 

web, fóruns, chats, vídeos, artigos 

complementares tudo organizado no AVA 

– Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

(Fonte: os autores) 

 Após a efetivação do curso todo o trabalho resultou na publicação no ano 

seguinte de um livro com o resumo de todo o processo, agora sob uma visão 

diferenciada da adotada neste material onde o projeto instrucional para 

aprendizagem eletrônica teve destaque, quando no livro, o destaque foi para o 

processo e atividades desenvolvidas pelos participantes no AVA. A criação de 

um FAQ pelos próprios tutores e da avaliação divulgada internamente foram os 

destaques do curso. 

Etapa de avaliação 

Aprendizagem A formativa foi feita após o término de 

cada fase, em questionário com dez 

questões objetivas e a somativa final em 

questionário com todo o curso em trinta 

questões objetivas. 
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Infraestrutura Avaliada em enquetes colocadas para os 

tutores. 

Comportamento dos agentes  Avaliada em enquetes colocadas para os 

tutores. 

Materiais didáticos em múltiplos meios Avaliada em enquetes colocadas para os 

tutores. 

O projeto do curso 

 

Avaliada em enquetes colocadas para os 

tutores. 

(Fonte: o autor) 

 Esta formatação está proposta como uma metodologia que a IES irá 

utilizar em todos os demais projetos aprendizagem eletrônica que forem 

desenvolvidos. Está prevista o aumento da oferta na formação de outros 

profissionais colaboradores, em uma proposta de requalificação a ser 

desenvolvido como processo de formação permanente e continuada dos 

participantes. 

18.6 CONCLUSÕES  

 Todo o projeto mostrou que cuidados devem ser tomados e seguidos os 

fatores pontuados como importantes nas tabelas de recomendações de 

comportamentos e atitudes do projetista instrucional e do professor orientador 

(coletivo, conteudista). A dimensão restrita do projeto (um único curso pontual) 

facilitou estabelecer um método para o desenvolvimento de outras iniciativas 

aprendizagem eletrônica, que devem seguir este projeto. Este documento está 

posto como o guia de orientação para novos projetos e todas as alterações 

necessárias devem ser efetuadas sobre este modelo.  



 

119 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

AMBONI, V. Pedagogia Tecnicista. On-line. Disponível em 

http://vamboni.blogspot.com.br/2008/02/pedagogia-tecnicista.html. Acessado 

em janeiro de 2016 (data publicação 2008). 

AXT, M. and SCHUCH, E. M. M. Environments of virtual reality and 

education: what is this reality? On-line. Disponível em 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1414-

32832001000200002.  Acessado em janeiro de 2016 (data publicação 2001). 

BELLONI, M. L. Educação a distância: São Paulo: Editores associados, 1999. 

BERBEL, N. A, N. A problematização e a aprendizagem baseada em 

problemas: diferentes termos ou diferentes caminhos? On-line. Disponível 

em  http://www.scielo.br/pdf/icse/v2n2/08. Acessado em janeiro de 2016 (data 

publicação 1998).  

BERTALANFFY, L. Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, 

desenvolvimento e aplicações. São Paulo: Editora Vozes, 2008. 

BITENCOURT, R. S. Ergonomia cognitiva – parte 1. On-line. Disponível em 

http://www.ergonomia.ufpr.br/Microsoft%20PowerPoint%20-

%20Ergonomia_Cognitiva_2010_Parte1.pdf. Acessado em janeiro de 2016 

(publicado em 2010). 

BORGES, P. Professor é chave para o sucesso no uso de tecnologia na 

sala de aula. On-line. Disponível em 

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-08-22/professor-e-chave-

para-o-sucesso-no-uso-de-tecnologia-na-sala-de-aula.html. Acessado em 

janeiro de 2016 (publicado em 2013). 

BRAGA, C. N. Projetos Educacionais de Robótica e Mecatrônica.  São Paulo: 

Editora Newton C Braga, 2014. 

http://vamboni.blogspot.com.br/2008/02/pedagogia-tecnicista.html
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1414-32832001000200002
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1414-32832001000200002
http://www.scielo.br/pdf/icse/v2n2/08
http://www.ergonomia.ufpr.br/Microsoft%20PowerPoint%20-%20Ergonomia_Cognitiva_2010_Parte1.pdf
http://www.ergonomia.ufpr.br/Microsoft%20PowerPoint%20-%20Ergonomia_Cognitiva_2010_Parte1.pdf
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-08-22/professor-e-chave-para-o-sucesso-no-uso-de-tecnologia-na-sala-de-aula.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-08-22/professor-e-chave-para-o-sucesso-no-uso-de-tecnologia-na-sala-de-aula.html


 

120 

 

 

BRATVOLD, D. what is crowdsourcing? On-line. Disponível em 

http://dailycrowdsource.com/training/crowdsourcing/what-is-crowdsourcing. 

Acessado em janeiro de 2016 (data publicação, 2014). 

BREDA, A. TROCADO, A. SANTOS, J. Tecnologia da informação em 

educação. On-line. Disponível em. 

http://revistas.ua.pt/index.php/ID/article/viewFile/2421/2292. Acessado em 

janeiro de 2016 (data publicação 2013). 

BROWN, T. & KATZ, B. Design Thinking. Uma Metodologia Poderosa Para 

Decretar o Fim das Velhas Ideias. São Paulo: Elsevier, 2010. 

CAIADO, E. Respeitando os limites de aprendizagem de cada aluno. On-

line. Disponível em 

http://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/respeitando-os-limites-

aprendizagem-cada-aluno.htm. Acessado em janeiro de 2016 (publicado em 

2010).  

CANDAU, V. M. F. Construir ecossistemas educativos – reinventar a escola in 

Reinventar a Escola. Petrópolis, 2000. 

CONSANI, M. A. Mediação tecnológica na educação: conceitos e 

aplicações. São Paulo, 2008. 252 p. Tese (Doutorado em ciências da 

comunicação) – Programa de pós-graduação em ciências da comunicação. 

ECA/USP, 2008. 

COSTA, M. e COSTA, F. Metodologia da pesquisa: perguntas e respostas. 

São Paulo: Editora do autor, 2013. 

DANTAS, G. C. S. Estilos de Aprendizagem; Brasil Escola. Disponível em 

http://brasilescola.uol.com.br/educacao/estilos-aprendizagem.htm. Acessado 

em Janeiro de 2016 (data publicação 2016). 

DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas: editores associados, 1997. 

http://dailycrowdsource.com/training/crowdsourcing/what-is-crowdsourcing
http://revistas.ua.pt/index.php/ID/article/viewFile/2421/2292
http://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/respeitando-os-limites-aprendizagem-cada-aluno.htm
http://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/respeitando-os-limites-aprendizagem-cada-aluno.htm
http://brasilescola.uol.com.br/educacao/estilos-aprendizagem.htm


 

121 

 

 

DOWNES, S. An Introduction to Connective Knowledge. On-line. Disponível 

em  http://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?post=33034. Acessado em janeiro 

de 2016 (publicado em 2005). 

EDMONSON, A. C. Estratégias para aprender pelo erro. On-line. Disponivel 

em http://hbrbr.com.br/estrategias-para-aprender-com-o-erro/. Acessado em 

janeiro de 2016 (publicado em 2014). 

FAZENDA, I. C. e GODOY, H. P.  Interdisciplinaridade: pensar, pesquisar e 

interagir. São Paulo: Editora Cortez, 2015. 

FILATRO, A. Design Instrucional na prática. São Paulo: Pearson, 2008. 

GARDNER, Howard. Inteligências Múltiplas: a teoria na prática 1. ed. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1995. 

GERSHON, M. How to use Bloom's Taxonomy in the Classroom: The 

Complete Guide São Paulo: Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda, 2015.  

GIARDELLI, G. Como o Big Data está mudando o mercado. On-line. 

Disponível em http://exame.abril.com.br/revista-voce-

sa/noticias/como-o-big-data-esta-mudando-mercado. Acessado em 

janeiro de 2016 (data publicação 2015). 

GOLEMAN, D. Inteligência emocional. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2011. 

HOLMBERG. B. Theory and Practice of distance education (Routledge 

Studies in distance education). U. K: Routledge, 2005. 

IMBERNON, F. A educação no século XXI. Porto Alegre, Editora penso, 2011. 

KIRKPATRICK, D. L. “Evaluating Training Programs: The Four Levels”. 

Barrett-Koehler Publishers, 1998.  

KRAUSE, J. Visual Design: Ninety-five things you need to know. Told in 

Helvetica and Dingbats.  USA: New Riders, 2014. 

KRZNARIK, R. Empathy: Why It Matters, and How to Get It. USA: Perigee 

Books, 2014. 

http://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?post=33034
http://hbrbr.com.br/estrategias-para-aprender-com-o-erro/
http://exame.abril.com.br/revista-voce-sa/noticias/como-o-big-data-esta-mudando-mercado
http://exame.abril.com.br/revista-voce-sa/noticias/como-o-big-data-esta-mudando-mercado


 

122 

 

 

LOWENTHAL, P. Social presence: What is it and why does it matter? On-

line. Disponível em http://pt.slideshare.net/plowenthal/social-

presence-what-is-it-and-why-does-it-matter. Acessado em janeiro de 

2016. (Publicado em 2009). 

MATTAR, J. Games e gamificação em educação. On-line. Disponível em 

http://joaomattar.com/blog/2014/04/27/games-e-gamificacao-em-educacao/. 

Acessado em janeiro de 2016 (data publicação2014). 

MAZUR, E. Peer Instruction: A Revolução da Aprendizagem Ativa. Porto Alegre: 

Editora Penso, 2015. 

MOREIRA, M. A. e SALZANO, E. F. Aprendizagem significativa. São Paulo: editora 

centauro, 2006. 

MUNHOZ, A. S. Aprendizagem Baseada em Problemas. São Paulo: Cengage, 

2015. 

MUNHOZ, A. S. Objetos de aprendizagem. Curitiba: editora Intersaberes, 2011. 

MUNHOZ, A. S. Você já inverteu a sua sala de aula...? Curitiba: Editora 

Dialética e Realidade, 2020. 

MUNHOZ. A. S. e SELEME, R. B. O projeto instrucional em EaD. Online. 

Disponível em 

http://www.abed.org.br/congresso2009/CD/trabalhos/1252009180458.pdf. 

Acessado em dezembro de 2015. 

PAES, E. Educação centrada no aluno segundo a teoria de Karl Rogers. 

On-line. Disponível em 

http://www.notisul.com.br/n/opiniao/educacao_centrada_no_aluno_segundo_t

eoria_de_carl_rogers-38533. Acessado em janeiro de 2016 (data publicação 

2012). 

PALLOFF, Rena M.; PRATT, Keith. Construindo comunidades de 

aprendizagem no ciberespaço: estratégias eficientes para a sala de aula 

on-line. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

http://pt.slideshare.net/plowenthal/social-presence-what-is-it-and-why-does-it-matter
http://pt.slideshare.net/plowenthal/social-presence-what-is-it-and-why-does-it-matter
http://joaomattar.com/blog/2014/04/27/games-e-gamificacao-em-educacao/
http://www.abed.org.br/congresso2009/CD/trabalhos/1252009180458.pdf
http://www.notisul.com.br/n/opiniao/educacao_centrada_no_aluno_segundo_teoria_de_carl_rogers-38533
http://www.notisul.com.br/n/opiniao/educacao_centrada_no_aluno_segundo_teoria_de_carl_rogers-38533


 

123 

 

 

PASCHOAL, A. S. MANTOVANI, M. F. MÉIER, M. J. Percepção da educação 

permanente, continuada e em serviço para enfermeiros de um hospital 

de ensino. On-line. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-

62342007000300019&script=sci_arttext. Acessado em janeiro de 2016 (data 

publicação 2007). 

PAUL, R. & ELDER, L.  Miniature Guide to Critical Thinking Concepts & 

Tools (Thinker's Guide Library. N. Y: foundation for critical thinking, 2014. 

PINK, D. Motivação 3.0. São Paulo: Elsevier, 2010. 

PRENSKY, M. R. Teaching Digital Natives: Partnering for real learning. 

USA: Corwin, 2010. 

RIBEIRO, D. T. M. e MELO, D. T. Sistemas especialistas e lógica fuzzy na 

análise do risco cardíaco. São Paulo: Editora do autor, 2013.  

RODRIGUES, C. Recursos educacionais abertos podem globalizar a 

educação. On-line. Disponível em 

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-02-21/recursos-educacionais-

abertos-podem-globalizar-a-educacao.html. Acessado em janeiro de 2016 (data 

publicação 2013). 

ROSA, A. M. Cada criança possui o seu próprio ritmo de aprendizagem. 

On-line. Disponível em 

http://www.notisul.com.br/n/opiniao/cada_crianca_possui_seu_proprio_ritmo_

de_aprendizagem-40213. Acessado em janeiro de 2016 (data publicação 

2013). 

SEBRAE. Pesquisa de mercado: o que é e para que serve? On-line. 

Disponível em http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Pesquisa-

de-mercado:-o-que-%C3%A9-e-para-que-serve. Acessado em janeiro de 2016. 

SIEMENS, G. Conectivismo: uma teoria de aprendizagem para a geração 

digital. On-line. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-62342007000300019&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-62342007000300019&script=sci_arttext
http://www.amazon.com.br/Motiva%C3%A7%C3%A3o-3-0-Daniel-Pink/dp/8535235582/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452429159&sr=8-1&keywords=motiva%C3%A7%C3%A3o
http://www.amazon.com.br/Motiva%C3%A7%C3%A3o-3-0-Daniel-Pink/dp/8535235582/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452429159&sr=8-1&keywords=motiva%C3%A7%C3%A3o
http://www.amazon.com.br/Motiva%C3%A7%C3%A3o-3-0-Daniel-Pink/dp/8535235582/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452429159&sr=8-1&keywords=motiva%C3%A7%C3%A3o
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-02-21/recursos-educacionais-abertos-podem-globalizar-a-educacao.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-02-21/recursos-educacionais-abertos-podem-globalizar-a-educacao.html
http://www.notisul.com.br/n/opiniao/cada_crianca_possui_seu_proprio_ritmo_de_aprendizagem-40213
http://www.notisul.com.br/n/opiniao/cada_crianca_possui_seu_proprio_ritmo_de_aprendizagem-40213
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Pesquisa-de-mercado:-o-que-%C3%A9-e-para-que-serve
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Pesquisa-de-mercado:-o-que-%C3%A9-e-para-que-serve


 

124 

 

 

http://pt.slideshare.net/quimicadobruno/conectivismo-uma-teoria-para-a-era-

digital. Acessado em janeiro de 2016. (public ado em 2004). 

SNYDER, J. A. Progressive Education in Black and White: Rereading 

Carter G. Woodson's Miseducation of the Negro. History of Education 

Quarterly 55#3 (2015): 273-293. 

SOLOMON, R. D. Think-Pair-Share (Lyman, 1981): An Equity Pedagogical 

Best Practice to Increase and Vary Student Participation in the 

Classroom. On-line. Disponível em 

http://www.classroom20.com/profiles/blogs/thinkpairshare-lyman-1981-an. 

Acessado em janeiro de 2016 (data publicação 2009). 

SOPENA, S. M., DA SILVA, A. B. A., MEDVEDOVISKI, N. S. e KERKHOFF, H. V. 

O uso de tecnologias de realidade aumentada como estratégia de 

empoderamento. On-line. Disponível em 

http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/o-uso-de-tecnologias-

de-realidade-aumentada-como-estratgia-de-empoderamento-20515. Acessado 

em janeiro de 2016 (data publicação 2015). 

STRATON, J. What is Role-Playing? On-line. Disponível em 

http://www.hoboes.com/RPG/Roleplaying/. Acessado em janeiro de 2016 (data 

publicação 2014). 

STUDY GUIDES AND STRATEGIES. Learning to learn: metacognition. On-line 

Disponível em http://www.studygs.net/metacognition.htm. Acessado em 

janeiro de 2016.  

VIDIGAL, F. Inteligência competitiva: práticas funcionais, objetivos e 

infraestrutura em empresas no Brasil.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

37862013000300006&lng=en. Acessado em janeiro de 2016 (data publicação 

2013).  

VON WANGENHEIN, C. G. e vON WANGNHEIM A. Raciocínio baseado em 

casos. Florianopolis, 2013. 

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.classroom20.com/profiles/blogs/thinkpairshare-lyman-1981-an
http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/o-uso-de-tecnologias-de-realidade-aumentada-como-estratgia-de-empoderamento-20515
http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/o-uso-de-tecnologias-de-realidade-aumentada-como-estratgia-de-empoderamento-20515
http://www.hoboes.com/RPG/Roleplaying/
http://www.studygs.net/metacognition.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862013000300006&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-37862013000300006&lng=en


 

125 

 

 

WENGER, E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity 

(Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives). 

USA: Cambridge University Press; Edição: 1, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

A obra traz para as pessoas 

interessadas em processos de 

formação permanente e continuada, 

desenvolvida em ambientes virtuais 

de ensino e aprendizagem, um guia 

rápido de orientações para 

implantação. É apresentado um 

estudo de caso completo e que 

envolve mais de 1800 tutores, em um 

curso de formação que os qualificou 

como especialistas em tutoria para 

EaD. 

Editora Dialética e Realidade 


