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RESUMO EM PORTUGUÊS 

 

 
A Educação online engendra a emergência de um novo espaço para os processos de 
ensino-aprendizagem: um espaço em que os diferentes modos de comunicação e 
representação do pensamento podem resultar em uma relação distinta com o 
conhecimento e a produção de saberes. Sob esta perspectiva faz-se necessário 
ressignificar o conceito de Design Instrucional (DI) envolvido neste processo, de modo 
que o mesmo venha a potencializar a integração entre professor, aluno e o cenário 
instituído pela Educação online. A hipótese que levantamos neste trabalho refere-se à 
possibilidade de se apropriar da visão de Complexidade de Edgard Morin (1994) na 
elaboração do DI de um curso online. Isto nos levou a fazer uma (re) leitura da 
Taxionomia dos Objetivos Educacionais de Bloom (1974) – Domínio Cognitivo. Em busca 
de um DI inserido na cibercultura fundamentamos também esta pesquisa na Taxionomia 
Digital de Bloom (CHURCHUES, 2008). Em função dos aspectos aqui mencionados 
emerge uma situação problemática para a Educação online: como elaborar um design 
instrucional para cursos online que inseridos na perspectiva da complexidade possa 
viabilizar a formação de educandos construtores de saberes? A problemática 
apresentada nos conduziu ao seguinte objetivo geral: construir e validar o design 
instrucional de um curso online de Didática do Ensino Superior fundamentado na 
perspectiva de complexidade (Edgar Morin) e na Taxionomia para o Domínio Cognitivo 
(Benjamin Bloom), com vistas a configurar uma compreensão integrada do processo 
ensino aprendizagem online. A fim de alcançar este objetivo articularam-se os seguintes 
objetivos específicos: (a) elaborar o design instrucional do referido curso tendo como 
referência na organização de suas propostas didáticas os princípios da complexidade 
definidos por Morin, a saber: hologramático, dialógico e recursivo; (b) fundamentar as 
atividades de ensino aprendizagem na proposta de Bloom et al (1974) conduzida por 
Churches (2008) voltada para o domínio cognitivo da aprendizagem com ênfase nos 
níveis de ‘compreensão’, ‘aplicação’, ‘análise’, ‘síntese’ e ‘avaliação’; (c) publicar e validar 
o design instrucional no AVA – Moodle com vistas a sua divulgação, e (d) analisar as 
propostas conduzidas por seus avaliadores que contribuem para a sua reformulação. 
Este curso foi validado por especialistas em Educação e atuantes na Educação online, 
por meio de questionário disponibilizado na Internet. Os dados obtidos foram organizados 
e depurados segundo orientações da técnica de Análise de Conteúdo, com a qual foi 
possível identificar as diferenças, similaridades e singularidades entre as percepções dos 
respondentes. As respostas obtidas permitiram a validação desse curso. Esta proposta, 
entretanto, é apenas o início de um estudo que deverá ter continuidade, num processo 
contínuo de aperfeiçoamento. 
 
 
Palavras-chave: Design Instrucional. Complexidade. Taxionomia dos Objetivos 
Educacionais. Taxionomia Digital de Bloom. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

 

Online education demands new spaces for teaching and learning, spaces in which 
different modes of communication and representation can create a distinct 
relationship with knowledge and its production. From this perspective, the need 
emerges to rethink the concept of Instructional Design (ID), which needs to 
facilitate the integration between teacher, student and the scenario established by 
cyberculture. This dissertation adopts as theoretical background Edgard Morin’s 
(1994) Theory of Complexity and Bloom´s taxonomy of educational objectives with 
the broad aim of developing and validating the ID of an online course on Teaching 
in Higher Education. The following research objectives were tackled: (a) to 
develop the ID of the course with basis on Morin´s principles of complex thinking 
(hologramatic, dialogical and recursive); (b) to design learning activities focused 
on the development of cognitive learning objectives, with focus on the more 
complex levels of 'understanding', 'application', 'analysis', 'synthesis' and 
‘assessment’; (c) to publish and validate the ID on a Virtual Learning Environment 
implemented on Moodle; (d) to analyze the critique offered by evaluators with a 
view to improving the course. The research involved a stage of theoretical work 
that aimed at the construction of the course proposal, followed by a stage of 
qualitative data collection with the use of an online questionnaire. Findings indicate 
the need to increase the study hours allocated to the course as well as the need 
for an evaluation of the course to be carried out with learners.  

 
 
 
Keywords: Instructional Design. Complexity. Taxonomy of Educational 

Objectives. Bloom's Digital Taxonomy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1        A simplificação no processo de elaboração do DI   .......................34 

Figura 2        Mapa Conceitual: princípio dialógico e sua relação com o design 

instrucional na perspectiva da complexidade       ..........................  41             

Figura 3        A complexidade no processo de elaboração do DI..........................42 

Figura 4        Mapa Conceitual: a recursividade e suas implicações no DI ..........44 

Figura 5        O campo do DI a partir do princípio hologramático..........................46 

Figura 6        Mapa Conceitual: DI sob a perspectiva hologramática ................... 49  

Figura 7        Domínios da Taxionomia de Bloom sob a perspectiva da 

complexidade  ................................................................................. 52 

Figura 8        Relação entre Categorias do Domínio Cognitivo e atividades do 

aluno  .............................................................................................  54 

Figura 9        Taxionomia Modificada   ................................................................. 55 

Figura 10      Taxionomia Digital de Bloom .......................................................... 60 

Figura 11      Taxinomia Digital ‘Visual’ de Bloom ................................................ 61 

Figura 12      1ª Geração de DI ............................................................................ 64 

Figura 13      Design instrucional sob a perspectiva condutivista .........................67 

Figura 14      As nove etapas de Gagné .............. .............. ................................ 73 

Figura 15      Estilos de Aprendizagem  ............................................................    76 

Figura 16      Estilos de aprendizagem virtual ......... .............. .............. ..............78 

Figura 17      Mapa Conceitual .......................... ..... .............. .............. .............. 81 

Figura 18      Proximidade.. ......... .............. .............. .............. .............. ............ 82 

Figura 19      Semelhança ............ ............ .............. .............. .............. ..............83 

Figura 20      Continuidade............ .............. .............. .............. .............. ........... 83 

Figura 21      Fechamento............ .............. .............. .............. .............. ........... .83 

Figura 22      Pregnância ............ .............. .............. .............. .............. ...........   84 

Figura 23      Sequência de DI: 2ª Geração ........... .............. .............. ...........     84 

Figura 24      Fórum Ágora .............. .............. .............. .............. .............. ... 89 

Figura 25      Chat ........................................................................................  90 

Figura 26      Glossário ‘Pedra de Roseta’ . ........... .............. .............. ...........  90 

Figura 27      Tarefa Final ........... .............. .............. .............. .............. ...........   91 

Figura 28      Wiki: Torre de Babel ............ ....... .............. .............. ...........  92 



 

 

Figura 29      Biblioteca de Alexandria....................... .............. .............. ...........  93 

Figura 30      Videoteca Lumière ................. .............. .............. .............. ........... 94 

Figura 31      Página inicial do DidaTIC.............. .................. .............. ...........  94 

Figura 32      Mapa de Navegação da Unidade I ................................. ............  100 

Figura 33      Didática e complexidade: um diálogo  ....................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Distribuição etária dos respondentes ...............................................108                            

Gráfico 2 - Formação docente dos respondentes.............................................. 109 

Gráfico 3 - Área de atuação dos respondentes.................................................  110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 Princípios Behavioristas relacionados ao design de ambientes de  
aprendizagem .........................................................................   65  

 
Quadro 2   Princípios de processamento da informação relacionados ao design de 

ambientes de aprendizagem     ...............................................    69   
 

Quadro 3   Implicações da teoria Socioconstrutivista para o DI online ............   86 

Quadro 4   Plano de Ensino do DidaTIC  ........................................................    96 

Quadro  6  Clareza da linguagem...................................................................   111  

Quadro 7   Pertinência do conteúdo ..............................................................   114 

Quadro 8   Potencial dialógico  ..................................................................       116 

Quadro 9   Profundidade do conteúdo .............................................................119 

Quadro 10 Adequação ao público-alvo ..........................................................  121 

Quadro 11 Adequação das mídias utilizadas ao propósito do curso ...............124 

Quadro 12 Metodologia ..................................................................................  127 

Quadro 13 Atividades .......................................................................................129 

Quadro 14 Contextualização do ensino ........................................................... 131 

Quadro 15 Suficiência das atividades .............................................................. 133 

Quadro 16 Interatividade .................................................................................. 135 

Quadro 17 Navegação ..................................................................................... 137 

Quadro 18 Unidade 1  ................................................................................ 140 

Quadro 19 Unidade 2 ................................................................................  142 

Quadro 20 – Unidade 3 .............................................................................. 143 

Quadro 21 Sugestões e encaminhamentos gerais ........................................145 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE DIAGRAMAS 

 

Diagrama 1 – A avaliação do conteúdo em termos de linguagem ....................112 

Diagrama 2 – Pertinência do Conteúdo  ..................... ..................................... 114 

Diagrama 3 – A dialogia na abordagem do conteúdo  ..................... .................117 

Diagrama 4 – A profundidade na abordagem do conteúdo  ..................... ........120 

Diagrama 5 – Adequação do conteúdo ao público-alvo   ..................... ............121 

Diagrama 6 – Adequação das mídias utilizadas ao propósito do curso ............125 

Diagrama 7- Abordagem metológica do curso  ..................... ............................127 

Diagrama 8 – Relação entre atividades propostas e objetivos  ..................... ... 130 

Diagrama 9 - Contextualização do ensino  ..................... .................................. 132 

Diagrama 10 - Suficiência das atividades  ..................... ..................... ............. 134 

Diagrama 11 – Promoção da interatividade  ..................... ..................... .......... 136 

Diagrama 12 - A navegabilidade do DidaTIC  ..................... ..................... ........ 139 

Diagrama 14 - Unidade 2 ...................... ..................... ..................... ........   142 

Diagrama 15 - Unidade 3 ............................................ ..................... ........   144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. O DESIGN INSTRUCIONAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ONLINE  ...  11 

 
1.1 INTRODUÇÃO   .....................................................................................  11 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA   .................................................................  24 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS    .................................................   25 

 

2. ABORDAGEM TEÓRICA   ...........................................................................    29 
 
2.1 A COMPLEXIDADE COMO FUNDAMENTO NA CONSTRUÇÃO DE UM 
DESIGN INSTRUCIONAL  ................................................................................    30 
 
2.2. UMA (RE) LEITURA DA TAXIONOMIA DOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS 
DE BENJAMIM BLOOM     ...............................................................................     51 
 
2.3 O DESIGN INSTRUCIONAL NA EDUCAÇÃO ONLINE  ...........................     62 
 

3. O CONTEXTO DE ESTUDO   ......................................................................    88  
 
3.1. O CONTEXTO DE ESTUDO EM SUA PERSPECTIVA AMPLA   ............     88 

3.2. O CONTEXTO DE ESTUDO EM SUA PERSPECTIVA RESTRITA ........    95 

 

4. RESULTADOS DO ESTUDO: A AVALIAÇÃO DO DIDATIC NA 

PERSPECTIVA DE SEUS AVALIADORES...................................................    107  

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DOS SUJEITOS DO ESTUDO  .............       107 

4.2 A AVALIAÇÃO EM UMA PERSPECTIVA AMPLA    .............................       111   

4.3 A AVALIAÇÃO EM UMA PERSPECTIVA ESPECÍFICA ........................      140 

4.4 SUGESTÕES E ENCAMINHAMENTOS GERAIS........................................145 

 
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS    ................................................................       147   

 

REFERÊNCIAS   .........................................................................................       151 

 
ANEXOS ......................................................................................................       163



11 

 

11 

 

1. O DESIGN INSTRUCIONAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ONLINE 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação online engendra a emergência de um novo espaço para os 

processos de ensino-aprendizagem: um espaço em que os diferentes modos de 

comunicação e representação do pensamento podem resultar em uma relação 

distinta com o conhecimento e a produção de saberes.  

Embora estudos indiquem que os ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA) comportem um expressivo potencial pedagógico (WINN, 2002), o modo 

como se expressam tem sido bastante criticado pelo fato de privilegiarem 

abordagens de design instrucional1 (DI) simplificadoras, que ignoram a 

multidimensionalidade das informações contidas na rede (OLIVER e 

HERRINGTON, 2002).  

Esta crítica nos levou a observar, atentamente, cursos online, confirmando 

que, na maioria deles, ocorre a opção por uma abordagem centralizada na 

transmissão de informações, sugerindo tratar-se de designs calcados em 

concepções de educação2 tradicional e ‘bancária’ (FREIRE, 2005). Em tais 

abordagens, o conhecimento, representado pelos conteúdos de ensino, é 

considerado herança cultural a ser transmitida aos indivíduos pela Educação 

formal. Adquirindo o status de ‘verdade única e definitiva’, os conteúdos assumem 

                                            
1
 Compreendemos o DI como o processo de planejamento, desenvolvimento e utilização de 

princípios de aprendizagem, de técnicas de ensino e de tecnologias educacionais em situações 
didáticas específicas. Cabe destacar que a expressão “Design Instrucional” (DI) tem sido objeto de 
inúmeras renomeações, dentre elas: Design Instrucional Virtual, Design Educacional (PAAS, 
2010), Design Instrucional (RAMAL, 2001), Design Instrucional Contextualizado (FILATRO, 2004) 
e Design Didático (CAMPOS, 2003a). A polissemia deste termo expressa, na verdade, o seu 
estado atual, ou seja, o de um conceito em construção e que envolve diferentes concepções de 
processo ensino-aprendizagem. Em 2009 o Ministério do Trabalho incluiu na Classificação 
Brasileira de Ocupações - CBO o termo designer educacional e, com isso, o designer passou a ser 
reconhecido, também, pelos termos: designer educacional, desenhista instrucional, designer 
instrucional ou projetista instrucional. Como a expressão ‘Design Instrucional’ (DI) é a forma 
consagrada pela literatura passamos adotá-la nesta pesquisa.  
2
 As concepções de educação mais representativas na contemporaneidade são baseadas em 

teorias que discutem o processo de aprendizagem. Entre essas teorias se destacam: (a) 
comportamentalismo (Burrhus F.Skinner, 1904-1990); (b) cognitivismo (David P. Ausubel, 1918-
2008); (c) construtivismo piagetiano (Jean W. F. Piaget, 1896-1980); (d) sociointeracionismo (Lev 
S. Vygotsky, 1896-1934). Cabe também situar a perspectiva libertadora defendida por Paulo Freire 
(1921-1997) como elemento de sustentação de outras concepções de educação. 
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a centralidade do processo ensino-aprendizagem, deslocando para uma posição 

periférica o professor e o aluno.  

Esta concepção hegemônica do conhecimento perpassa as ações de 

design identificadas ao longo de nossa observação. Em muitas delas, os 

conteúdos de ensino são apresentados como um pacote de dados ‘pronto e 

acabado’, fazendo com que o AVA se assemelhe a um depósito de arquivos. A 

maioria desses arquivos constitui uma transposição direta do material impresso 

para o ambiente virtual. Quando recebem algum tipo de tratamento, como a 

inserção de imagens, vídeos, ou ainda a construção em hipertextos, o sentido 

desta prática é basicamente estático, distanciando-se da promoção de uma 

atitude reflexiva por parte do seu ‘leitor/educando’. Sobre este problema cabe 

recorrer a Moraes (1999, p. 16 e 19), quando nos alerta que, dependendo da 

abordagem utilizada, poderíamos estar diante da “otimização do péssimo (a 

manutenção do status quo, a repetição da alienação e da incompetência, a ênfase 

na fragmentação, decorrente da visão mecanicista)”, o que perpetua “o velho 

ensino, com base numa visão tecnológica visualmente mais bonita e agradável, 

mas politicamente incorreta e vazia.” 

Ao denunciar a ênfase na fragmentação do conhecimento, Moraes (1999) 

sinaliza outro aspecto por nós também identificado: a ausência de articulação 

entre os conteúdos e o contexto em que se apresentam. Nesta circunstância, 

percebemos o aluno como espectador do processo de aprendizagem, 

transformando-se em audiência passiva de conteúdos acríticos e meramente 

expositivos, num espelhamento da pedagogia da transmissão. Se antes ele 

assistia à televisão, hoje ele assiste ao computador, num processo de educação 

que se assemelha à lógica da comunicação das mídias de massa.  

Como o objetivo dessas abordagens é garantir o repasse exato dos 

conteúdos ao aluno, assegurando a sua reprodução conforme o ministrado, 

verificamos que a implementação e o acompanhamento das interfaces de 

aprendizagem do AVA, como os fóruns e os chats, se direcionam para o controle 

da instrução. Daí a redução dos processos avaliativos a ações de ‘checagem’ que 

simplificam os feedbacks avaliativos ao seu aspecto quantitativo e classificatório, 

ignorando a possibilidade de vinculá-los a ações que promoveriam o reensino dos 

objetivos não atingidos.  
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Em nossas observações notamos, também, que a comunicação entre 

professores e alunos se assemelha a um ‘tira-dúvidas’ pontual. O aluno posta 

uma pergunta nos fóruns e, em seguida o professor a responde, encerrando-se aí 

a comunicação. Neste contexto, as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) ficam subutilizadas e o que poderia favorecer a comunicação de forma 

personalizada, cooperativa e colaborativa (em rede) se reduz a uma espécie de 

monólogo. 

Häkkinnen (2002) considera, entretanto, que nos espaços virtuais emerge 

uma realidade mais complexa que desafia os modelos tradicionais de DI focados, 

exclusivamente, na transmissão dos conteúdos de ensino. Estes modelos de 

design parecem ignorar que a Educação online é uma manifestação típica da 

cultura educacional que emerge a partir do ciberespaço3, estando, pois, imbricada 

às especificidades da cibercultura4. A cibercultura, por força da sua virtualidade, 

coloca em destaque a interatividade, a hipertextualidade, a multilinearidade e a 

multivocalidade, particularidades que, quando apropriadas pela educação, 

ressignificam a dinâmica do processo ensino-aprendizagem.  

O conceito de virtualidade é dinâmico e complexo, envolvendo, no mínimo, 

três sentidos, de acordo com Lévy (1999, p. 47-75): um sentido técnico, ligado à 

informática; um segundo de uso corrente, inserido no senso comum, associado a 

uma realidade paralela, virtual; e um terceiro sentido, o filosófico, em que o virtual 

passa a existir como potência, mas não em ato. Não entendemos, contudo, os 

diferentes sentidos do virtual de forma apartada; - estes se articulam, e é a 

articulação entre os sentidos técnico, usual e filosófico que confere à Educação 

online uma identidade própria que ultrapassa a simples troca de nomes, de sala 

de aula presencial por sala de aula virtual ou ambiente virtual de aprendizagem.  

Em um primeiro momento a definição de AVA se aproxima do sentido 

técnico de virtual, o que nos leva a entender o AVA como “[...] um sistema que 

                                            
3
 O ciberespaço é definido como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 1999, pág. 92). Trata-se, na verdade, 
de um novo meio de comunicação estruturado por meio de tecnologia. Apesar da imagem do 
ciberespaço estar fortemente vinculada a internet o ciberespaço também pode ocorrer na relação 
do homem com outras tecnologias: celular, pagers, comunicação entre rádio-amadores e por 
serviços do tipo “tele-amigos”, por exemplo. (GUIMARÃES JR., 1999). 
4
 Segundo Lévy (1999, p. 17) a Cibercultura designa “o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 
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reúne uma série de recursos e ferramentas, permitindo e potencializando sua 

utilização em atividades de aprendizagem através da internet em um curso a 

distância” (VAVASSORI e RAABE, 2003, sp.). Esta definição, contudo, reduz e 

simplifica os sentidos de virtual, o que nos faz optar pelo conceito de AVA 

apresentado por Santos (2011), que o considera espaço de significação, em que 

a interação entre seres humanos e objetos técnicos potencializa a construção de 

conhecimentos, ou seja, a aprendizagem.  

Da mesma forma que a simplificação do virtual ao seu sentido técnico 

restringe o conceito de AVA a um software, o mesmo acontece quando 

nomeamos os espaços de comunicação síncronos e assíncronos5 como 

ferramentas, daí optarmos pelo termo interface.  

Como nos lembra Johnson (2001 apud SILVA, 2005, p. 64),  

 
[...] interface é um termo que na informática e na cibercultura 
ganha o sentido de dispositivo para encontro de duas ou mais 
faces em atitude comunicacional, dialógica ou polifônica. A 
ferramenta opera como objeto material enquanto que a interface é 
um objeto virtual. A ferramenta está para a sociedade industrial 
como instrumento de fabricação, de manufatura. A interface está 
para a cibercultura como espaço online de encontro e de 
comunicação entre duas ou mais faces. É mais do que um 
mediador de interação ou tradutor de sensibilidades entre as 
faces. Isso sim seria "ferramenta", termo inadequado para exprimir 
o sentido de "ambiente", de "espaço" no ciberespaço [...]. 

  

Em decorrência desta abordagem, as interfaces de comunicação síncronas 

e assíncronas presentes no AVA, como os fóruns, chats, blogs dentre outras, 

passam a possibilitar não somente a comunicação como também a interatividade, 

permitindo superar a ausência do contato face a face entre educandos e 

professor, ampliando os diferentes sentidos de ‘presença’ online. Em outras 

palavras, trata-se da interatividade como processo comunicacional de construção 

de saberes em que ocorre a participação de todos os membros envolvidos 

(SILVA, 2008). 

                                                                                                                                    
juntamente com o crescimento do ciberespaço”. Para esse autor, ciberespaço “é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores.”  
5
 Interfaces síncronas e assíncronas permitem a comunicação e a interatividade no AVA em 

espaços temporais distintos. Enquanto que nos dispositivos síncronos a comunicação é realizada 
instantaneamente, entre os participantes como, por exemplo, através dos chats, por meio dos 
dispositivos assíncronos a comunicação entre os envolvidos não é realizada instantaneamente. 
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 Se virtualização e interatividade sugerem outras formas de compreensão 

do ‘quando’ e ‘onde’ estudar, a hipertextualidade aprofunda e altera 

substancialmente o ‘como’ estudar. Em um primeiro momento, podemos entender 

o hipertexto como uma forma não linear de escrita que vincula a partir de links 

para o mesmo ou outros textos e/ou hipermídias (gráficos, imagens e/ou sons), 

uma série de informações ao texto inicial, originando, assim, uma complexa rede 

de múltiplas associações. Entretanto, este conceito de hipertexto se aproxima 

muito da visão puramente ‘instrumental’ da palavra (à semelhança do sentido 

técnico do AVA). Na verdade, a hipertextualidade do texto digital tem como 

característica principal subverter a lógica da escrita linear, conduzindo a novas 

trajetórias de leitura. Antes, cabia ao autor impor ao leitor o percurso na leitura da 

escrita; agora, é o leitor quem conduz o seu próprio caminho pelo texto (ou 

melhor, dizendo, hipertexto). A leitura não mais linear, mas multilinear do 

hipertexto, representa uma liberdade de navegação que possibilita ao leitor traçar 

novas rotas, encontrando outros sentidos, incorporando diferentes vozes ao seu 

discurso. 

 A multilinearidade (várias rotas de leitura) e multivocalidade (vários 

sentidos na leitura) encontram, também, no ambiente online, a possibilidade de se 

expressarem por meio de mídias distintas, que traduzem o texto escrito em outras 

‘paisagens’, como imagem e som.  

Como bem diz Lévy (1999, p. 33):  

[...] um hipertexto, um conjunto de nós ligados por conexões. Os 
nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de 
gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem 
ser eles mesmos hipertextos. Os itens de informação não são 
ligados linearmente, como em uma corda de nós, mas cada um 
deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo 
reticular. Navegar em hipertexto significa poder desenhar um 
percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto 
possível, pois cada nó pode ter, por sua vez, uma rede inteira. 

 
Isto nos leva a considerar que a hipertextualidade presente nos ambientes 

virtuais pode alterar, substancialmente, a produção de saberes e o ‘como’ 

aprender e ensinar em rede.  

                                                                                                                                    
Estes não se encontram online ao mesmo tempo. Podemos citar como exemplo desta forma de 
comunicação os fóruns. 
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Portanto, ensinar e aprender por meio da Educação online torna-se um ato 

complexo que requer a presença de outras racionalidades6 que se comportem 

como um sistema de pensamento aberto, abrangente e flexível, em que as 

práticas colaborativas e a construção de saberes sejam tão importantes quanto a 

aquisição de habilidades cognitivas. Sob esta perspectiva faz-se necessário 

ressignificar o conceito de DI envolvido neste processo, de modo que o mesmo 

venha a potencializar a integração entre professor, aluno e o cenário instituído 

pela cibercultura.  

O DI permeia toda a prática pedagógica seguindo um ordenamento próprio 

que abrange a análise do contexto, o planejamento das ações e a avaliação do 

processo ensino-aprendizagem. Com isso, empresta-lhe coerência interna e 

define sua identidade, colocando-se, pois, como pressuposto para a construção 

de uma proposta didática que venha a favorecer aprendizagens individuais, 

coletivas, em rede e na rede.  

Esta nova perspectiva de DI pode encontrar em Edgar Morin (1921-), 

Benjamim Bloom (1913-1999) e Andrew Churches (?, - ) elementos para a sua 

fundamentação.  

Morin (1994), por meio da visão de complexidade, propõe, dentre outros 

aspectos, uma ruptura com a atitude de simplificação da realidade, o que 

demanda a adoção do “pensamento complexo”. Esta visão busca apreender as 

interações possíveis entre os diversos campos do conhecimento, a partir de uma 

perspectiva que congrega a diversidade, o acaso e a incerteza. Pensar de forma 

complexa implica fundamentalmente em não isolar, não separar e não reduzir, 

pois “a complexidade é efetivamente, o tecido de acontecimentos, ações, 

interações, retroações, determinações, acasos, que constituem o nosso mundo 

fenomenal” (MORIN 1990, p. 20). 

Pensar de forma complexa nos permite, ainda, dizer que as relações são 

mais importantes do que as entidades isoladas e, não por acaso, o termo latino 

                                            
6
 A nossa compreensão sobre o termo ‘racionalidade’ parte do conceito proposto por Morin (p. 

102, 1990). O autor considera a racionalidade como “o jogo, o diálogo incessante entre o nosso 
espírito que cria estruturas lógicas, que as aplica sobre o mundo e que dialoga com o mundo real.” 
De acordo com Morin é preciso superar a lógica linear e fragmentária que percebe a realidade em 
separado do sujeito, de forma ‘simplificadora’, como uma parte de um Todo a ser conhecida e 
identificada. Morin propõe a ultrapassagem desta racionalidade simplificadora rumo a uma 
racionalidade complexa, que “[...] não tem nunca a pretensão de esgotar num sistema lógico a 
totalidade do real, mas tem vontade de dialogar com o que lhe resiste”.  
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complexus significa “o que é tecido junto”. Esta característica ‘relacional’ da 

complexidade sustenta-se por meio de três princípios ou macro conceitos que se 

interligam, complementando-se e estabelecendo uma relação de 

interdependência. Estes princípios iluminam novos conceitos e instrumentos 

teóricos que substituem o “Paradigma da Simplificação”, (o qual se instituiu na 

disjunção / redução / unidimensionalização da realidade). O novo paradigma 

privilegia a distinção / conjunção / multidimensionalização do real, permitindo 

“distinguir sem separar, associar sem identificar ou reduzir” (Idem, p. 22). 

O primeiro princípio, o dialógico7 compreende o pensamento e a reflexão 

por meio de duas lógicas concorrentes e contraditórias que associam, 

simultaneamente, termos complementares e antagônicos. É o entrelaçamento da 

ordem com a desordem, da desorganização com a organização, do homo sapiens 

sapiens ao homo demens8, da ‘presença’ com a ‘distância’, do real com o virtual, 

do ensino com a aprendizagem, enfatizando o problema e não simplesmente a 

sua solução.  

No atual contexto educacional encontramos a negação do princípio 

dialógico nos processos avaliativos que nomeiam, separam, distinguem e 

quantificam o erro e o acerto, o saber do não saber, separando os ‘relativamente’ 

opostos. Somando-se a isso temos a prescrição de um currículo organizado em 

disciplinas estanques, destituídas de diálogos interdisciplinares ou 

transdisciplinares, em que a supervalorização do conteúdo se dá em detrimento 

da multivocalidade do processo de construção de saberes.  

O Paradigma da Complexidade, por reconhecer este ir e vir na construção 

do conhecimento, (re) coloca o movimento e, ao reconhecer as diferentes vozes 

presentes no discurso revela a inconsistência de um saber único, estático e linear.  

Daí emerge o segundo princípio da complexidade, a ‘recursão 

organizacional’ ou ‘círculo recursivo’, ou simplesmente, ‘recursividade’. Esta 

representa um processo em que “os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo 

                                            
7
Por dialogia não se entende como dialética, em que o movimento se direciona a uma síntese. Na 

dialogia ocorre o entrelaçar das coisas que aparentemente estão separadas.  
8
 Morin considera ‘peculiar’ a espécie humana ter-se denominado como Homo sapiens sapiens. 

Possuímos a palavra sapiens em duplicidade, contudo, torna-se necessário acrescentar o 
demens, ficando: Homo sapiens sapiens demens, demostrando o quanto somos descomedidos, 
loucos. Todo homem é duplo: ao mesmo tempo em que é racional apresenta certa demência. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin. Acesso em: 17 fevereiro 2012. 
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causas e produtores daquilo que os produziu” (MORIN, 1990, p. 108). Esse 

princípio quebra a ideia linear de causa e efeito, uma vez que o efeito retorna 

sobre a causa em um ciclo auto - organizador e produtor. Não há fenômenos de 

causa única no mundo natural, cultural, social ou educacional. Onde houver 

indivíduos, as relações serão sempre circulares, pois os efeitos sempre retroagem 

sobre as causas e as retroalimentam (GARTNER, 2001).  

Desta maneira, a complexidade não comporta uma ação docente calcada 

na transmissão unidirecional de conteúdos, nem se sustenta num discurso 

monofônico entre professor-aluno, pois, como diria Freire (1996, p. 25), “quem 

ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender".  

A compreensão da existência da multivocalidade e multilinearidade de 

discursos nos leva a priorizar o reconhecimento da diversidade na unidade, das 

aprendizagens que sendo individuais, são também coletivas e se processam em 

rede, o que nos levou a compreender o terceiro princípio, o ‘holográfico’ ou 

‘hologramático’. Neste “não apenas a parte está no todo, mas o todo está na 

parte” (MORIN, 1990, p. 108). A parte entendida como parte não se exclui do 

todo. O pensamento binário, fracionado em partes, nos leva a perceber tudo em 

separado e a achar natural a divisão e a separação. Para Morin, “o indivíduo é o 

ponto do holograma que contém a totalidade da sociedade e da espécie, mesmo 

assim continua singular e não pode ser reduzido a essa totalidade” (MARIOTTI, 

2007, p. 155). 

A simplificação inserida na elaboração do design instrucional de um curso 

online estrutura a transmissão de conhecimentos e a fala unidirecional do 

professor. Ela se nega ao diálogo professor-aluno e se fecha em uma 

organização disciplinar do conhecimento, num movimento que reifica estes 

sujeitos, desconsiderando o diferente, o original e o singular. Resulta daí a 

produção de conteúdos padronizados, massificados, que desconhecem os 

sujeitos e seus diferentes estilos de ensinar e de aprender.  

Na história do design instrucional esta visão linear e simplificadora do 

processo ensino-aprendizagem marcou as suas origens e, ainda, se faz presente 

nos ambientes de aprendizagem. Entretanto, a contribuição de Morin, aqui 

expressa, cria oportunidade para se repensar o DI sob outra perspectiva na qual 
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diferentes saberes dialogam intensamente, valorizando distintas interações e 

retroações, dando margem a uma maior aproximação entre professores e alunos.  

Embora consideremos desejada esta parceria na construção de saberes, 

nossa observação nos permitiu concluir não ser esta a realidade que se 

apresenta, especialmente no processo de Educação online. A relação entre 

professor-aluno nem sempre é síncrona, o que acaba promovendo práticas de 

autoaprendizagem, centradas na interação entre educando e conteúdos de 

ensino. Consequentemente, isto demanda uma adequada organização do 

processo ensino-aprendizagem de tal modo que o diálogo não seja interrompido. 

Isto nos remete à importância do papel desempenhado pelos objetivos de ensino 

na elaboração do design instrucional. É aqui que se insere a “Taxionomia dos 

Objetivos Educacionais” de Bloom et al. (1974). Ela se constitui em importante 

instrumento de análise da prática docente, permitindo a avaliação dos objetivos 

propostos para um curso. Com esta taxionomia fica bem mais fácil verificar se os 

objetivos se referem apenas à categoria “conhecimento” e deixam de lado as 

outras categorias que constituem as “habilidades cognitivas”, a saber: 

“compreensão”, “aplicação”, “análise”, “síntese” e “avaliação”, categorias essas 

que possibilitarão ao educando tornar-se um construtor de saberes.  

Apesar das críticas à Taxionomia de Bloom, especialmente por ter sido 

elaborada em meio a uma concepção tecnicista de educação, nossa percepção 

acerca da sua relevância para o trabalho do designer se dá em função da 

utilização empobrecida deste instrumento. A Taxionomia de Bloom ‘ordena’ o grau 

de complexidade das atividades propostas, orientando as ações do designer na 

construção do DI, representando, assim, uma forma de organização didática do 

processo ensino-aprendizagem. A sua apropriação permite, ainda, a 

compreensão da relação existente entre os objetivos (para quê ensinar e para quê 

aprender), os conteúdos de ensino (o quê ensinar), as metodologias a serem 

usadas (como ensinar) e as atividades avaliativas propostas (como o que foi 

ensinado foi efetivamente aprendido).  

Apresentada em três domínios ou áreas, a saber: cognitivo, afetivo e 

psicomotor, entendemos que estes domínios não são estanques ou excludentes. 

Se assim o fossem, estaríamos reiterando a ‘simplificação’ (MORIN, 1999a), 

compartimentalizando os diferentes saberes e formas de aprendizagens.  
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Embora na presente pesquisa tenhamos privilegiado o Domínio Cognitivo, 

entendemos a proposta de Bloom pela via da complexidade,  

 
[...] o método da complexidade pede-nos que pensemos sem 
nunca encerrar os conceitos, que quebremos as esferas fechadas, 
que restabeleçamos as articulações entre o que está 
desconjuntado, que tentemos compreender a 
multidimensionalidade, que pensemos com a singularidade, com a 
localização, com a temporalidade, que não esqueçamos nunca as 
totalidades integradoras. [...] A totalidade é simultaneamente 
verdade e não verdade é isso a complexidade: a conjunção de 
conceitos que se combatem entre si (MORIN, 1994, p. 150). 

 

A estrutura da taxionomia9 é dividida em 6 subclasses ou categorias, que 

se organizam numa escala hierárquica de complexidade, indo da mais simples a 

mais complexa. No Domínio Cognitivo estão presentes os objetivos vinculados à 

memória e ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, agrupados em seis 

categorias; para se alcançar uma nova categoria, é preciso que antes tenha sido 

obtido o desempenho esperado na categoria anterior.  

Na elaboração do design instrucional de um curso online é fundamental 

existir um alinhamento conceitual e prático, entre os objetivos educacionais, o 

conteúdo previsto, as atividades propostas e os recursos tecnológicos envolvidos. 

Deste modo, torna-se necessário que o designer explicite, por meio do DI, 

objetivos educacionais que promovam a aquisição de habilidades cognitivas. É a 

partir da análise das categorias cognitivas envolvidas nessa elaboração que o 

designer poderá avaliar o seu próprio trabalho, percebendo de forma mais crítica 

a intencionalidade de sua prática pedagógica. 

Em relação ao educando, espera-se que este não se atenha à categoria 

‘conhecimento’, mas que também demonstre resultados de aprendizagem que, 

num movimento de ultrapassagem, traduzam as demais categorias. Desta forma, 

será possível que o educando demonstre uma prática social final diferente da sua 

prática social inicial, transformando a sua condição de “repetidor de saberes”10 

(FERREIRA; CAMPOS, 2010). 

                                            
9
 Taxionomia tem seu significado do grego taxis, que é ordenação e nomos, que é sistema, norma, 

ou seja, é todo sistema de classificação ordenada. 
10

 Ferreira e Campos (2010, p. 27) ao analisar o perfil do aluno em Educação a Distância (EaD) 
propôs a seguinte categorização; ‘educando construtor de saberes’ e ‘educando repetidor de 
saberes’. Esta categorização se dá a partir do confronto entre o que se espera de um aluno em 
EaD e as diferentes concepções de educação que fundamentam o processo ensino-aprendizagem 
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O desenvolvimento de um DI na perspectiva da complexidade para a 

Educação online, demanda a aplicação de princípios pedagógicos em 

combinação com os recursos tecnológicos e comunicacionais interativos 

presentes em um ambiente virtual de modo que ocorra o desenvolvimento de 

outras habilidades além das cognitivas, como as de criação e colaboração. 

 
Nos dizeres de Moraes (1999, p. 135),  

 
[...] a identificação de novos cenários nos leva a compreender que 
somos cidadãos do mundo e que temos o direito de estarmos 
suficientemente preparados para nos apossarmos dos 
instrumentos de nossa realidade cultural, para que possamos 
participar do mundo e, numa cosmovisão superadora, termos uma 
compreensão do mundo mais holística, global, sistêmica, que 
enfatiza o todo e não apenas as partes […], reconhece a 
interconectividade, a interdependência e a interatividade de todos 
os fenômenos da natureza e o perfeito entrosamento dos 
indivíduos e das sociedades em processos cíclicos […], cheios de 
energia, em movimento, como sistemas vivos e abertos.  

 

Isso nos fez buscar uma nova contextualização para a Taxionomia de 

Bloom e nos colocou diante da Taxionomia Digital de Bloom11 (CHURCHES, 

2008).  

A Taxionomia Digital de Bloom busca atender aos novos comportamentos 

e oportunidades de aprendizagem que tem surgido à medida que as TIC avançam 

e se tornam corriqueiras. Para Churches (2008), a Taxionomia Digital de Bloom 

não se restringe apenas ao âmbito cognitivo, nem se concentra no uso das 

ferramentas e TIC. O que é relevante para a Taxionomia Digital é a utilização de 

todos estes meios para lembrar, entender, aplicar, analisar, criar e avaliar.  

Assim, de forma análoga à Taxionomia de Bloom, a Taxionomia Digital 

propõe categorias que estabelecem objetivos de aprendizagem de acordo com as 

interfaces a serem utilizadas, relacionando os métodos e recursos didáticos e 

                                                                                                                                    
a distância. Neste sentido enquanto o ‘educando repetidor de saberes’ se alinha as concepções 
tradicionais de educação, não demonstrando resultados de aprendizagem que ultrapassam a 
categoria “conhecimento” (BLOOM, 1974), o ‘educando construtor de saberes’ representa o perfil 
de aluno que, a partir de uma visão histórico-crítica da realidade, torna-se sujeito ativo do seu 
processo de aprendizagem, desenvolvendo, portanto, elaborações mentais mais complexas, 
correspondentes às categorias “aplicação”, “análise”, “síntese” e avaliação. 
11

 A Taxionomia Digital de Bloom também é conhecida por Taxionomia para a Era Digital. 
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tecnológicos disponibilizados pela a web 2.012 com o processo ensino-

aprendizagem. Seu propósito maior é a construção de saberes de forma 

colaborativa e criativa mediatizando, portanto, novas formas de autoria em rede. 

Concordamos com Behrens (2003 apud PAIVA, 2011) para quem a web 

2.0, aprofunda os sentidos da cibercultura como um espaço relacional de 

produção colaborativa e compartilhada de conhecimentos e assume, como 

fundamental, não mais o como acessar a informação recebida, mas sim, como 

interpretá-la e, acima de tudo, como produzir novas informações com criatividade, 

ética e visão global, numa proposta que favoreça não a mera reprodução em 

massa das informações apresentadas pelo professor, mas, ao contrário, que 

estimule a busca do processo de construção do conhecimento, onde o foco se 

concentra no desenvolvimento de uma aprendizagem ativa, criadora e 

colaboracional.  

Face a essas considerações se torna premente repensar a metodologia 

educativa, a fim de atender a nova dinâmica do espaço de atuação da Educação 

online, ou seja, uma outra abordagem para o DI se faz necessária. A hipótese que 

levantamos neste trabalho refere-se à possibilidade de se apropriar da visão de 

complexidade de Morin na elaboração do DI de um curso online. Isto nos levou a 

considerar o desenvolvimento das demais categorias cognitivas além da categoria 

“conhecimento”, buscando um DI que, inserido na cibercultura, se traduza em 

desenvolvimento das habilidades intelectuais necessárias, tanto ao professor 

quanto ao educando, para se tornarem sujeitos produtores de saberes.  

Foi interessante verificar que na produção acadêmica investigada não 

encontramos relatos que articulassem o DI a uma metodologia explicitamente 

vinculada à visão da complexidade. Contudo, o artigo de Romiszowski A. e 

Romiszowski L. (2005) - Retrospectiva e Perspectivas do design instrucional e 

Educação a Distância: Análise da Literatura – se destacou por apresentar, além 

da retrospectiva sobre o design instrucional (período de 1954 a 2004), uma 

                                            
12

 Conceituar a Web 2.0 não é uma tarefa simples. De acordo com a Wikipédia, a expressão foi 
cunhada 2004 pela empresa americana O'Reilly Media “para designar uma segunda geração de 
comunidades e serviços, tendo como conceito a Web como plataforma". De um ambiente 
‘depositário’ de dados e informações (como a web original) para um ambiente de interação e 
participação. Entendemos que a web 2.0 representa a transição para um paradigma em que a 
colaboração online e a promoção de novas formas de autoria se colocam à frente dos meios 
tradicionais de geração, produção e distribuição de conteúdo. Fonte: Wikipédia Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>  Acesso em: 02 setembro 2010. 
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categorização que nos permitiu classificar a produção científica sobre a temática 

em duas linhas: artigos “filosófico-teóricos” envolvendo a natureza e o papel do 

design instrucional e artigos “práticos” que explicam determinadas metodologias 

de planejamento e desenvolvimento de cursos de Educação a Distância (EaD) e 

tipos de materiais didáticos. Esta categorização favoreceu o aprofundamento do 

significado do DI, uma vez que tratou de sua teoria e prática.  

A partir desta classificação pesquisamos a temática nos sítios de pesquisa 

da Biblioteca Científica Online – Scielo, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), da Revista Brasileira de Educação – ANPEd 

e do Google Acadêmico, tomando como recorte temporal o período entre 2005 – 

2009 e utilizando como palavra-chave: design instrucional. 

No site da CAPES foram encontrados 49 trabalhos, entre teses e 

dissertações usando como palavra-chave a expressão ‘design instrucional’, sendo 

que dois de caráter “filosófico-teóricos” sobre a natureza e o papel do design 

instrucional e 33 abordando os aspectos metodológicos do planejamento e 

desenvolvimento de cursos de EaD e tipos de materiais didáticos. Não 

encontramos na produção trabalhos envolvendo ambas as categorias. 

Não foram encontradas produções na Revista Brasileira de Educação – 

ANPEd, utilizando-se como palavra-chave ‘design instrucional’. Contudo, na 23ª 

Reunião Anual da ANPEd foi apresentado o artigo ‘Educação a distância. 

Ambiente virtual: construindo significados’ de Ira Maria Maciel (2002). Tal artigo, 

que pode ser considerado de caráter “filosófico-teórico”, aponta a necessidade de 

ressignificar a Educação a distância / ambiente virtual de aprendizagem frente à 

necessidade de construir novos modos de aprender e conhecer sem transpor as 

“velhas fórmulas” para as TIC. Para tanto, a autora sugere a adoção da 

‘epistemologia da complexidade’ e do ‘paradigma arbóreo’ na ressignificação do 

processo educacional na modalidade a distância. 

Já no Google Acadêmico, entretanto, utilizando os seguintes filtros: 

‘período de 2005 e 2009’, ‘Pesquisar páginas em Português’, ‘com a frase exata’, 

a palavra-chave; ‘design instrucional’, foram encontradas: 227 referências para 

‘design instrucional’. Em função do número de ocorrências geradas pela palavra-

chave ‘design instrucional’ passamos a analisar a produção acrescentando como 

filtros os autores Edgar Morin, Benjamin Bloom e Andrew Churches. Como não 
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foram encontradas ocorrências como este filtro optou-se pelo filtro “design 

instrucional + elaboração de cursos”, tendo sido levantadas 123 ocorrências às 

quais foi aplicada a categorização proposta por Romiszowski A. e Romiszowski L. 

(2005). Na leitura dos resumos dos trabalhos apresentados, não foram 

encontrados registros em que os aspectos “filosófico-teóricos” sobre a natureza e 

o papel do design instrucional estivessem relacionados aos aspectos “práticos” e 

metodológicos do design instrucional.  

Considerando - se, pois, os resultados encontrados, percebemos a 

existência de uma lacuna na produção científica sobre esta temática, o que nos 

apontou uma desarticulação entre o ‘pensar’ e o ‘fazer’ do design instrucional para 

a Educação online.  

Em função dos aspectos aqui mencionados emerge uma situação 

problemática para a Educação online: como elaborar um design instrucional para 

cursos online inserido na perspectiva da complexidade (MORIN, 1994) de modo a 

viabilizar a formação de educandos construtores de saberes? 

 

1.2 - OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

A problemática apresentada nos conduziu ao seguinte objetivo geral: 

construir e validar o design instrucional de um curso online de Didática do Ensino 

Superior fundamentado na perspectiva de complexidade (Edgar Morin) e na 

Taxionomia para o Domínio Cognitivo (Benjamin Bloom), com vistas a configurar 

uma compreensão integrada do processo ensino aprendizagem online. Para 

alcançar este objetivo foram articulados os seguintes objetivos específicos: 

 
(a) elaborar o design instrucional do referido curso tendo como referência 

na organização de suas propostas didáticas os princípios da 

complexidade definidos por Morin a saber: hologramático, dialógico e 

recursivo;  

(b) fundamentar as atividades de ensino aprendizagem do curso em tela na 

proposta de Bloom et al (1974) conduzida por Churches (2008) voltada 

para o domínio cognitivo da aprendizagem com ênfase nos níveis de 

‘compreensão’, ‘aplicação’, ‘análise’, ‘síntese’ e ‘avaliação’. 
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(c) publicar e validar o design instrucional no AVA – Moodle com vistas a 

sua divulgação; 

(d) analisar as propostas conduzidas por seus avaliadores que contribuem 

para a sua reformulação. 

 
A verificação da relevância social deste estudo tem a ver com o 

crescimento exponencial da Educação a Distância no Brasil. De acordo com 

pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) - Censo EaD - 2008, cerca de 5.808.017 milhões de brasileiros estudavam 

a distância em aproximadamente 1.752 cursos online, distribuídos em 111 

Instituições de Ensino Superior, 52 particulares, 11 confessionais e 48 federais, 

estaduais e institutos federais. Em 2010, de cada cinco estudantes universitários, 

um estudava a distância.  

Na expansão da oferta desta modalidade educacional e na lacuna que 

detalhamos situa-se a relevância social do presente estudo. Como a Educação a 

Distância no Brasil está se consolidando de modo irreversível torna-se oportuno 

refletir sobre o seu potencial em relação à formação de seus alunos; teria esta 

modalidade educacional condições de tornar seus alunos conscientes e críticos, 

capazes de instrumentalizarem o conhecimento adquirido operacionalizando-o em 

sua realidade concreta?  

 

1.3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Em virtude da especificidade do objeto de estudo desta investigação, 

privilegiamos a abordagem qualitativa nos dados coletados. Alguns dados 

quantitativos também foram utilizados. O propósito do enfoque qualitativo é a 

especificação, explanação e compreensão do fenômeno com base na perspectiva 

de seus atores. O objeto de estudo é contextualizado por meio das relações, 

interações e implicações advindas da realidade social, objetivando-se, com isso, 

uma análise mais profunda e significativa. Nas pesquisas qualitativas é pertinente 

explorar diferentes pontos de vista e diversificar os instrumentos de coleta e 

análise de dados (GOLDENBERG, 1997).  
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Os estudos qualitativos validam novas maneiras de se entender o objeto de 

estudo, pois o enxerga como elemento de uma totalidade epistemológica 

fundamentada em valores, que se desdobram em instrumentos facilitadores do 

processo investigativo e que oferecem soluções ou apontem caminhos para a 

resolução do problema estudado, de forma a ser possível pensar e repensar 

sobre a realidade que lhe circunda (LIMA, 2001).  

Os pressupostos qualitativos são apresentados em três dimensões: a 

ontológica, que se refere à natureza do objeto; a epistemológica, que faz 

referência à relação conhecedor / conhecido; e a metodológica, que diz respeito 

ao processo de construção do conhecimento pelo pesquisador (ALVES-

MAZZOTTI, 2000). 

Em seu aspecto ontológico, esta investigação buscou aprofundar os 

conhecimentos relativos às práticas do design instrucional na Educação online por 

meio da construção e validação de um curso de Didática do Ensino Superior, sem 

a intenção de generalizar ou criar um método específico para o design 

instrucional.  

Em sua dimensão epistemológica, ao problematizar as práticas de design 

instrucional em um curso online de Didática, procurou compreender como estas 

podem contribuir para a formação de um educando “construtor de saberes”. 

E quanto ao seu aspecto metodológico, 

 
[...] as decisões metodológicas são pura decorrência do problema 
formulado e este só se explica devidamente em relação ao 
referencial teórico que deu origem a ele. Qualquer tentativa de 
confronto entre métodos e técnicas de pesquisa, portanto, só 
poderá ser resolvido levando-se em conta os objetivos contidos no 
problema e a capacidade de explicação do referencial teórico. 
(LUNA, 1988, p. 74). 

  

Considerando o teor do objetivo geral desta pesquisa, que dá centralidade 

à construção e validação do design instrucional de um curso online, alinhou-se a 

investigação ao paradigma do Construtivismo Social.  

No Construtivismo Social busca-se compreender a intencionalidade dos 

atos humanos bem como as relações e significações dos sujeitos com o ‘mundo 

vivido’ e os fenômenos sociais, ou seja, trata-se de um paradigma que privilegia 

as percepções dos atores sociais (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSNAJDER’, 
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2000). Nesta direção, entendemos o curso na perspectiva de projeto (algo em 

construção) sendo a sua validação instrumento capaz de apontar se o seu design 

instrucional concretiza a intencionalidade da formação crítica do aluno na sua 

relação com conteúdos contextualizados. 

O resultado desta pesquisa após a validação do curso assumiu caráter 

propositivo, redundando em uma sugestão de design instrucional para cursos na 

Educação online.  

Com base nessas explicações, a primeira etapa da investigação consistiu-

se na reunião, leitura e fichamento de obras e autores que abordam conceitos e 

ideias que permearam a dissertação, a saber: Educação e a complexidade da 

contemporaneidade e design instrucional na perspectiva da complexidade. Esta 

etapa caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, envolvendo a análise do objeto 

de estudo, a partir de autores que oferecem subsídios à compreensão da relação 

entre complexidade e design instrucional destacando-se: Morin (1994), Bloom 

(1974) e Churches (2008).  

A partir das contribuições dos referidos autores foi estruturado o design 

instrucional de um curso online de Didática do Ensino Superior o qual se 

configurou no campo de investigação nomeado de ‘Didática e Tecnologias da 

Comunicação e Informação - DidaTIC”. Ainda nesta etapa foram selecionados os 

sujeitos da pesquisa (juízes, isto é, os especialistas que validaram a proposta) e, 

com a publicação virtual do curso foram iniciados os procedimentos de coleta dos 

dados. Para tanto, foi elaborado o instrumento de coleta dos dados, questionário 

online de perguntas abertas divididas em duas partes, a saber: (a) itens em 

avaliação em uma perspectiva ampla, e (b) itens em avaliação em uma 

perspectiva específica.  

Na terceira etapa foram coletados os dados da pesquisa por meio do 

instrumento mencionado, procedendo-se à análise dos mesmos. A natureza 

qualitativa dos dados nos levou à técnica de Análise de Conteúdo13 (BARDIN, 

2000) no depuramento do conteúdo das respostas dos juízes avaliadores do 

curso.  

                                            
13

 Segundo Bardin (2000, p. 30). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, “a análise de conteúdo 
trata-se de um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
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O grau de confiabilidade na pesquisa foi ampliado a partir do confronto das 

avaliações dos juízes com o coletado na literatura, e que passou a integrar esta 

dissertação como ‘abordagem teórica’ (capítulo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
(quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. 
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2. ABORDAGEM TEÓRICA 

 

O cenário que se descortina ao longo destas duas primeiras décadas do 

século XXI sugere estar em curso um período de transição para uma nova ordem 

social, que se expressa de forma caótica e, o seu entendimento, ainda nos é 

fugidio. Não conseguimos mais acompanhar os avanços da ciência e da 

tecnologia que, por mais visíveis que sejam, não se converteram em qualidade de 

vida para o homem ou para o planeta. Este estado de coisas nos faz lembrar 

Morin (2007, p. 46) “o mundo atual não se pode conceber como um sistema 

organizado, racional. É um caos, uma vertigem em movimento. É muito difícil 

entender o que se passa. Não sabemos o que se passa. E é isso que se passa”.  

A dificuldade de compreensão deste momento nos leva, então, a 

considerar que podemos estar vivendo uma crise no paradigma da racionalidade 

moderna que sustentou as transformações sociais, políticas e econômicas nos 

séculos XIX e XX e que, em grande medida, é responsável pelos avanços 

científicos e tecnológicos que marcam a contemporaneidade.  

Assim, diante das incertezas que perpassam todas as instâncias da vida 

planetária, o papel da Educação na formação do sujeito crítico, capaz de se 

sustentar diante deste mundo em transformação, é colocado em evidência. Com 

isso, é premente contextualizar o cenário atual diante desta transição de 

paradigmas e analisar as implicações deste panorama no ‘quê – fazer’ da 

Educação, em especial na Educação online.  

Tendo como ‘pano de fundo’ este cenário e, a fim de respondermos ao 

objetivo que traçamos para esta investigação, qual seja a compreensão integrada 

do processo ensino-aprendizagem online, a partir da construção e validação do 

design instrucional de um curso online de Didática do Ensino Superior, 

fundamentado na perspectiva da complexidade (MORIN, 1994) e na Taxionomia 

para o Domínio Cognitivo (BLOOM, 1974) revisada por Churches (2008) em sua 

Taxionomia Digital, selecionamos três temas para aprofundamento, a saber: (a) a 

complexidade como fundamento na construção de um design instrucional; (b) a 

taxionomia dos objetivos educacionais de Benjamin Bloom em sua (re) leitura por 

Andrew Churches; e (c) o design instrucional na Educação online.  
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2.1 A COMPLEXIDADE COMO FUNDAMENTO NA CONSTRUÇÃO DE UM 

DESIGN INSTRUCIONAL 

  

O método da complexidade não tem por missão encontrar a 
certeza perdida e o princípio UNO da Verdade. Pelo contrário, 
deve constituir um pensamento que se nutre de incerteza, em vez 
de morrer dela. Deve evitar cortar os nós górdios entre objeto e 
sujeito, natureza e cultura, ciência e filosofia, vida e pensamento. 
O que anima esta investigação é o horror ao pensamento 
mutilado/mutilante, é a recusa do conhecimento atomizado, 
parcelado e redutor, é a reivindicação vital do direito à reflexão. É 
a consciência de que aquilo que mais falta nos faz não é o 
conhecimento daquilo que ignoramos, mas a aptidão para pensar 
aquilo que sabemos. É finalmente, sobretudo, a vontade de 
substituir a euforia de um conhecimento incapaz de conhecer a si 
mesmo pela investigação inquieta de um conhecimento do 
conhecimento (MORIN, 1994, p. 13-14). 

  

Ao propormos repensar o design instrucional sob a perspectiva da 

complexidade14 (MORIN, 1994), buscamos ultrapassar os princípios 

epistemológicos do design instrucional clássico (SIMS, 2006) que alicerçados em 

uma racionalidade simplificadora que tudo separa, quantifica, normatiza, entende 

ser possível controlar a dinâmica do processo ensino-aprendizagem por meio da 

atenção rigorosa às fases de análise, projeto, desenvolvimento, implementação e 

avaliação15 do design. No repensar do DI nos indagamos: pode o processo 

                                            
14

 O termo “complexidade” surgiu na obra de Edgar Morin no final dos anos 60, proveniente da 
cibernética, da teoria dos sistemas e do conceito de auto-organização. O termo vem do latim: 
complexus, significando o que abrange muitos elementos ou várias partes. Segundo o autor a 
palavra complexidade, “não possui uma nobre herança filosófica científica ou epistemológica”, 
entretanto, representa a ideia daquilo que “não pode reduzir-se a uma lei ou a uma ideia simples” 
enfatizando que: “[...] o complexo não pode resumir-se na palavra complexidade, reduzir-se a uma 
lei de complexidade ou a uma ideia de complexidade. A complexidade não poderia ser qualquer 
coisa que se definisse de maneira simples e tomasse o lugar da simplicidade. A complexidade é 
uma palavra problema e não uma palavra solução” (MORIN, 1994, p. 8). Para Petraglia (1995, p. 
48) “complexidade é a qualidade do que é complexo [...] é um conjunto de circunstâncias, ou 
coisas interdependentes, ou seja, que apresentam ligação entre si. Trata-se da congregação de 
elementos que são membros e partícipes do todo. O todo é uma unidade complexa. E o todo não 
se reduz à mera soma dos elementos que constituem as partes. É mais do que isto, pois cada 
parte apresenta sua especificidade e, em contato com as outras, modificam-se as partes e 
também o todo.” 
15

 O processo de planejamento do DI mais largamente aceito é o modelo ADDIE (analysis, design, 
development, implementation e evaluation). Este divide o desenvolvimento de ações educacionais 
nas seguintes fases: (a) análise - envolve a identificação de necessidades de aprendizagem, a 
definição de objetivos instrucionais e o levantamento das restrições envolvidas; (b) design e 
desenvolvimento- quando ocorre o planejamento da instrução e a elaboração dos materiais e 
produtos instrucionais; (c) implementação - quando se dá a capacitação e ambientação de 
docentes e alunos à proposta de design instrucional e a realização do evento ou situação de 
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ensino-aprendizagem ser controlado sob a premissa da transferência de 

conteúdos e reduzido à averiguação dos objetivos atingidos? E, presumindo que 

tal controle fosse efetivo, por que se torna tão difícil prever os resultados de 

aprendizagem de alunos que se encontram nas mesmas condições 

socioeconômicas, fazem uso dos mesmos recursos tecnológicos, têm o mesmo 

professor e recebem igual abordagem pedagógica? É possível propor um DI que 

não seja compartimentalizado e segmentado, se a própria educação 

compartimentaliza e departamentaliza as áreas do saber, valorizando “a 

especialização como único caminho para o progresso, em detrimento da unidade 

e da complexificação” (PETRAGLIA, 1995, p. 68)? 

Estas questões nos levaram a considerar um enfoque epistemológico 

distinto daquele que vem norteando a relação entre o fazer científico, a Educação 

e o design instrucional. Embora diferentes autores busquem compreender a 

relação entre o Paradigma da Complexidade e a Educação, escolhemos Edgar 

Morin para conduzir nossas reflexões. Complementarmente nos valemos de 

considerações tecidas por Isabel Petraglia (1995), autora que tem estudado 

profundamente o pensamento de Morin, e Humberto Mariotti16 (2007) pela sua 

contribuição no desenvolvimento e aplicação dos ‘operadores cognitivos’17 ou 

‘operadores de religação’, operadores estes que facilitam a colocação em prática 

do pensamento complexo.  

 O Paradigma da Complexidade considera que o conhecimento, longe de 

apresentar-se como geral ou unitário é multidimensional e orientado pela 

investigação do que chamamos de objetividade-subjetividade, dado que uma não 

existe sem a outra.  

                                                                                                                                    
ensino-aprendizagem propriamente ditos; e (d) avaliação - envolve o acompanhamento, a revisão 
e a manutenção do sistema proposto. (JOHNSON, 1989, apud FILATRO, p. 39, 2008).  
16

 Mariotti foi incumbido pelo próprio Morin a dar uma roupagem mais ‘didática’ à leitura do 
fenômeno da complexidade. Seu principal laboratório são os cursos que coordena na São Paulo 
Business School. A escola parte de uma holding norte-americana com 51 universidades nos cinco 
continentes, é a única instituição da América Latina que oferece a disciplina Gestão da 
complexidade aplicada aos negócios. Fonte: A Carta Capital. Disponível em: 
http://www.cartacapital.com.br/cultura/nem-oito-nem-oitenta/ Acesso em: 12 março 2012. 
17

 Os operadores foram desenvolvidos ao longo do tempo por autores provenientes de várias 
áreas. A ideia de apresentá-los e utilizá-los em conjunto, como instrumentos cognitivos, se deve a 
Edgar Morin e está presente em vários de seus textos. Trata-se, portanto, de meios de ampliação 
de consciência, fazendo com que raciocinemos de outro modo, permitindo chegar a resultados 
diferentes dos habituais. Sua utilização possibilita estabelecer o diálogo entre os pensamentos 
linear e sistêmico, isto é, facilitam a religação de saberes originados desses dois modos de 
pensar. Por isso, são também chamados de ‘operadores de religação’ (MARRIOTTI, 2012). 
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Este caráter multidimensional do pensamento complexo considera o 

conhecimento parcelar como limítrofe e insuficiente (LIMA, 2001), pois separa o 

sujeito pensante (ego cogitans) da sua realidade, a ‘coisa pensada’ (res extensa). 

Esta dicotomia entre sujeito/objeto estabelece o pensamento ‘disjuntivo’, uma das 

categorias-chave de inteligibilidade do Paradigma da Simplificação (MORIN, 

1999). 

O “Paradigma da Simplificação” (MORIN, 1994) fundamenta o modelo de 

produção, organização, validação e transmissão do saber nos últimos três 

séculos. É a partir dele que vemos operar todos os avanços da ciência e das 

tecnologias. Os princípios e as regras desse paradigma não se restringem, 

contudo, apenas à Ciência. Na verdade, é a partir do Paradigma da Simplificação 

que estruturamos a nossa visão de Homem e de Mundo. 

 De acordo com Sousa Santos (1990), esse modelo, instituído por meio do 

método científico e aplicado, basicamente, às ciências ditas naturais, se estende 

às ciências que davam seus primeiros passos, a partir do século XIX: as Ciências 

Sociais. 

O método científico baseia-se na observação, descrição e 
sistematização das informações da Natureza, mediada pelo crivo 
da razão e da lógica, usando como instrumento a Matemática, 
pois quantificar se tornou sinônimo de conhecer. A ordem era 
reduzir a fim de simplificar, dividir em partes a fim de classificar. A 
preocupação da Ciência, abandonando a metafísica medieval, se 
tornou os aspectos funcional e pragmático da Natureza: "Como 
isso funciona e como poderei usar para meu benefício?" O mundo 
passou a ser visto como uma máquina passiva, um mecanismo 
cego de teor determinístico. O modelo de conhecimento científico 
das Ciências Naturais (ou Exatas) se tornou o único modelo válido 
de conhecimento. Galileu aritmetizou o universo; Descartes, com 
sua geometria analítica e seu método dualista filosófico, reduziu o 
mundo a quantidades e interações mecânicas; e Newton, 
posteriormente, coroou essa visão de mundo com sua Física, que 
endossou empiricamente as ideias de Galileu e Descartes 
(SOUZA SANTOS, 1990, s.p.). 

 
A consequência do pensamento disjuntivo para o DI se manifesta na 

separação do ensino da aprendizagem, subjugando o sujeito que aprende ao 

conteúdo a ser aprendido. Este conteúdo passa, então, a adquirir o status de 

verdade única, pronta e acabada sendo confundido com o ‘todo’.  

Na compreensão deste ‘todo’ o “Paradigma da Simplificação” lança mão da 

segunda categoria de inteligibilidade, a redução. O todo passa a ser reduzido em 
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partes esperando-se daí, por meio da exaustiva investigação destas partes, 

alcançar a compreensão deste todo. Este caráter mutilador na organização do 

conhecimento não reconhece e não apreende a complexidade do real; torna-se 

uma “inteligência cega” que separa as áreas do conhecimento em Ciências da 

Natureza e Ciências do Homem. A inteligência cega "destrói os conjuntos e as 

totalidades, isola todos os objetos daquilo que os envolve" (MORIN, 1999b, p. 18).  

A redução rompe com o tecido complexo que forma o campo teórico do DI. 

Este campo, formado tanto pelas Ciências da Informação, Ciências Humanas e 

Ciências da Administração, vê suas partes destacadas do todo. 

Nas Ciências Humanas, a Psicologia da Educação assume posição central 

na condução do processo ensino-aprendizagem em detrimento das demais 

ciências que formam o campo da Educação. Com isso, o DI passa a ser 

entendido como espaço de aplicação das teorias de aprendizagem, em especial a 

abordagem comportamental, simplificando e reduzindo o processo ensino-

aprendizagem online a resultados de aprendizagem observáveis, deixando de 

lado aprendizagens mais complexas. 

Quanto às Ciências da Informação; Comunicação, Mídias Audiovisuais, 

Gestão da Informação e Ciência da Computação, estas se afastam do seu 

potencial sociotécnico18, assumindo uma perspectiva exclusivamente instrumental 

condicionada pela tecnologia, “deixando assim de compreender a mútua afetação 

entre as possibilidades tecnológicas e o fazer humano (FLORES e BARICHELLO, 

2009, p.2)”. Este reducionismo implica, ainda, em acreditar que qualquer 

problema educacional possa ser resolvido por meio da gestão da informação 

aliada à remodelagem high tech do conteúdo. Assim, o velho ensino seria 

‘otimizado’ a partir de uma nova versão tecnológica visualmente mais bonita e 

agradável, mas política e pedagogicamente vazia (MORAES, 1999).  

Nas Ciências da Administração; na Abordagem Sistêmica, Gestão de 

Projetos e Engenharia de Produção, a redução se faz presente em todo o 

                                            
18 Sociotécnica é um termo forjado por Bruno Latour (1947, -) para definir um ‘híbrido’ da 

relação entre ‘humanos’ e ‘não humanos’, reintegrando polos que, comumente, aparecem como 
opostos. Segundo o autor, a ideia de conceber a humanidade e a tecnologia como se fossem 
polos opostos tem sido um equívoco que produz graves cisões na maneira de conceber as 
ciências. Para Latour (2004), qualquer ciência é apenas humana, uma construção realizada por 
humanos, na parceria possível entre mente e matéria. Não havendo uma divisão entre as ciências 
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processo de elaboração do design instrucional. À semelhança de uma linha de 

produção19, o processo de design é dividido e sequenciado por uma ‘equipe de 

especialistas’, formada pelo ‘professor conteudista’, responsável pela elaboração 

dos conteúdos de ensino, pelo ‘revisor ortográfico’ encarregado das correções 

gramaticais, pelo ‘diagramador’ que formata o texto para a impressão gráfica, pelo 

‘designer instrucional’ cuja atuação fica restrita à adequação de linguagem deste 

conteúdo para o ambiente online e seleção de mídias de apoio, e pelo ‘web 

design’ responsável pelo layout final para a web. 

Elaboramos a figura 1 que ilustra a simplificação no processo de 

elaboração do DI. 

 

Figura 1 - A simplificação no processo de elaboração do DI 
 

 
 

Apesar do processo de DI envolver uma equipe multidisciplinar, a redução 

retira a possibilidade de diálogo entre os sujeitos, alienando a relação entre o 

material didático produzido, seus autores e o processo ensino-aprendizagem. Isto 

                                                                                                                                    
da natureza e as ciências humanas, valeria para as “humanas ciências” o movimento de seguir os 
atores nas redes heterogêneas que permitem a emergência dos fatos fabricados (MELO, 2007).  
19

 Belloni (2003, apud MORAES, 2008, p. 8) ao analisar os modelos de educação a distância no 
Brasil aponta a constância do modelo taylorista-fordista de educação. Neste modelo a EaD é 
entendida como um processo industrial de trabalho e sua estrutura é determinada, segundo Peters 
(apud BELLONI, 2003, p. 14 -15) pelos seguintes princípios: racionalização, divisão do trabalho e 
produção em massa, acrescido de crescente mecanização e automação. Essa lógica de “massa” 
vai evidenciar-se na economia de escala, o que implica um controle administrativo e uma divisão 
de trabalho intensa (PEREIRA e MORAES, 2012), na produção e distribuição do material 
pedagógico utilizado nos cursos a distância. 
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fica evidenciado na posição que o designer instrucional se encontra nesta linha de 

produção; distante do professor conteudista e do web designer ele não participa 

das tomadas de decisões sobre a melhor abordagem didática do conteúdo. Esta 

dissintonia acaba desembocando na prática do tutor que, ao longo do ensino, se 

transforma em um mero porta-voz deste processo para os alunos. Nos dizeres de 

Filatro (2008, p. 7), “priorizar a abordagem sistêmica e a gestão de projetos para o 

processo de DI pode revelar-se uma tentativa de aplicar abordagens extremante 

rígidas à aprendizagem; uma atividade humana dinâmica e complexa”. 

Assim o DI passa a adotar a estratégia de divisão do objeto-conteúdo em 

módulos de aprendizagem, reduzindo o processo de ensino a uma sequência 

linear e controlada de etapas a serem concluídas. O controle e a mensuração dos 

objetivos educacionais atingidos destitui do processo ensino-aprendizagem a 

relação entre ensinar e aprender. O ambiente virtual de aprendizagem deixa de 

ser um espaço relacional para se transformar em uma versão atual da ideia de 

‘panóptipo’20, no sentido utilizado por Michael Foucault (1926 - 1984), algo que a 

tudo controla, disciplina, quantifica e vigia, “dando-nos a sensação de estarmos 

sempre vigiados [...] ainda que não haja efetivamente ninguém a vigiar, a 

sensação de controle permanece (SPANGHERO, 2003, p. 93). 

A relação monológica entre professor-aluno fica condicionada à existência 

de verdades absolutas e inquestionáveis, que não admitem a contradição e a 

incerteza inerentes ao diálogo. Sob esta ótica, a Educação centrada na 

transmissão de conhecimentos e na fala unidirecional do professor nega a própria 

complexidade, nega o diálogo, quer seja o diálogo entre as diferentes disciplinas 

quer seja o diálogo professor-aluno. Por reconhecer a realidade de forma 

disciplinar, como um objeto a ser conhecido, o paradigma da simplificação 

coisifica a todos.  

                                            
20

 Foi Jeremy Bentham, filósofo e jurista inglês, que concebeu pela primeira vez, no final do Séc. 
XVIII, a ideia do Panóptico. Trata-se do projeto de uma prisão circular, onde um observador central 
poderia ver todos os locais onde houvesse presos. Bentham também observou que este mesmo 
projeto de prisão poderia ser utilizado em escolas e no trabalho, como meio de tornar mais 
eficiente o funcionamento daqueles locais. Foucault, ao analisar este período da história, concluiu 
que foi a partir daí que se iniciou um processo de disseminação sistemática de dispositivos 
disciplinares, a exemplo do panóptico.  
Fonte: Wikipédia. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%B3ptico. Acesso em: 09 
março 2011. 
A partir daí, compreendermos o AVA analogamente a um panóptico é reduzi-lo a um espaço de 
controle de todas as ações que envolvem o processo de ensino-aprendizagem.  
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 A fim de remediar a disjunção do conhecimento, a simplificação lança mão 

da terceira categoria de inteligibilidade do seu paradigma; - a 

unidimensionalização - que hiperespecializa o conteúdo fracionado, afastando-o 

de sua totalidade. A parte hipertrofiada assume o lugar do todo e retira a 

possibilidade de compreensão dos fatos e fenômenos na sua complexidade, 

tornando-se simplificadora ao separar o que está ligado e redutora ao unificar o 

que está disperso. O pensamento simplificador é, portanto, incapaz de conceber a 

conjunção do uno ao múltiplo, de reconhecer, a unidade na diversidade, uma vez 

que esta mesma diversidade ao ser diversa, também é una.  

 

[...] Com efeito, a hiperespecialização impede de ver o global (que 
ela fragmenta em parcelas) assim como o essencial (que ela 
dissolve). […] Ao mesmo tempo o recorte das disciplinas torna 
impossível compreender “o que é tecido junto”, ou seja, segundo o 
sentido original do termo, o complexo (MORIN, 2000b, p. 42). 

 

A unidimensionalização traduzida na elaboração do DI de um curso online 

reduz a singularidade dos sujeitos e dos conteúdos, desconsiderando sua 

originalidade, seus diferentes estilos de aprendizagem21 e sua autonomia, em 

nome de um conteúdo padronizado e em série.  

Estas marcas que o Paradigma da Simplificação engendra na Educação 

ratificam, ainda, um currículo organizado em disciplinas estanques impedidas de 

diálogo interdisciplinares. Assim, o produto deste sistema de educação se torna 

presa fácil da racionalização que, no entender de Morin, “consiste em encerrar a 

realidade num sistema coerente” de tal forma que “tudo o que, na realidade, 

contradiz este sistema coerente é desviado, esquecido, posto de lado, visto como 

ilusão ou aparência”. Ora, segundo Morin (1999a, p. 102), “não poderemos nunca 

ter um saber total” e, por isso, “não poderemos nunca escapar à incerteza” e só a 

noção de complexidade nos faz conscientes deste fato.  

                                            
21

 Sobre os estilos de aprendizagem, nós aprendemos de forma diferente uns dos outros. Alguns 
aprendem ‘visualmente’, por meio de imagens, tabelas e gráficos. Outros aprendem ‘lendo’ ou 
ouvindo. Há aquelas pessoas que compreendem melhor conceitos abstratos, outras necessitam 
compreender primeiro as partes para depois formarem um conceito geral. Denominamos estas 
diferentes formas de aprendizagem por “Estilos de Aprendizagem” - Keefe (1989) e, nos 
aprofundamos nas relações entre os diferentes estilos de aprendizagem e o DI ao longo desta 
pesquisa.  
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Diante do que foi exposto, podemos concluir que, se a pesquisa científica 

atual permanece, “compartimentalizada e desviada de sua atividade-fim, que é 

tornar a ciência objeto da ciência” (LIMA, 2001, p. 47), o mesmo pode acontecer 

na produção do design instrucional.  

 Se como resposta à questão ‘o que é ciência?’ a simplificação oferece 

uma visão reducionista de ciência, entendendo-a como fruto do método “baseado 

na objetividade do mundo dos fatos, que tem como instrumento maior a 

quantificação, a mensurabilidade na investigação científica” (idem, p. 48), é sob 

esta mesma perspectiva que o DI tem sido encarado: como método.  

Portanto, entender a complexidade como fundamentação na construção de 

um DI é inseri-lo numa lógica distinta em que a noção de conhecimento, como 

declara Morin (2002a, p. 19-20), 

 
[...] se diversifica e multiplica ao ser considerada, podemos supor, 
legitimamente que contém em si diversidade e multiplicidade. 
Desta forma, o conhecimento já não poderia ser reduzido à uma 
só noção como informação, percepção, descrição, ideia ou teoria, 
entretanto, há a necessidade de concebê-lo nos diversos modos 
ou níveis aos quais corresponderia cada um desses termos. 

 

Tomando por base a assertiva anterior faz-se necessária a concepção de 

um DI que, além de romper com a segmentação, compartimentalização e 

padronização de suas ações, se coloque como responsável pelo estabelecimento 

da mediação didática22 entre educando e conteúdos de ensino. É por meio desta 

mediação didática que o educando passará a estabelecer a sua mediação 

cognitiva com o conhecimento. Desta forma, mediação didática e design 

instrucional são conceitos complementares que se traduzem pelo estabelecimento 

das condições necessárias à ativação do processo de aprendizagem, 

                                            
22

 O conceito de mediação didática por nós adotado se refere, em geral, ao relacionamento 
professor-aluno na busca da aprendizagem como processo de construção de conhecimento, a 
partir da reflexão crítica das experiências e do processo de trabalho. Yves Lenoir (1999, p. 29 
apud LIBÂNEO, 2011) reconhece, na relação educativa escolar, a existência de dois processos de 
mediação: aquele que liga o sujeito aprendiz ao objeto de conhecimento (relação S – O), chamado 
de mediação cognitiva, e aquele que liga o formador professor a esta relação S – O, chamado de 
mediação didática. Ainda sobre mediação didática, D´Ávila (2008, p. 31 apud LIBÂNEO, 2011, p. 
07) complementa: ‘‘a relação com o saber é, portanto, duplamente mediatizada: uma mediação de 
ordem cognitiva (onde o desejo desejado é reconhecido pelo outro) e outra de natureza didática 
que torna o saber desejável ao sujeito. É aqui que as condições pedagógicas e didáticas ganham 
contornos, no sentido de garantir as possibilidades de acesso ao saber por parte do aprendiz 
educando. 
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assegurando, assim, a possibilidade de transformar as relações que o educando 

mantém com o saber.  

É necessário, também, reconhecer que por trás da dualidade pedagógica e 

tecnológica que envolve os processos de DI existe um espaço sociotécnico de 

múltiplas afetações e implicações e que a articulação entre os objetivos de 

aprendizagem, conteúdos de ensino, metodologia e avaliação se dá em meio a 

incerteza, a incompletude do conhecimento e ao caos. Com isso, o processo de 

elaboração do DI para a Educação online demanda o reconhecimento da 

diversidade na unidade, das aprendizagens que são individuais, mas que também 

são coletivas, unitas multiplex23, e se processam em rede.  

Compreendendo, pois, a necessidade de considerarmos os princípios; 

dialógico, recursivo e hologramático propostos por Morin (1999a), e sob os quais 

repousa a complexidade, como alternativa às categorias de inteligibilidade que 

sustentam a simplificação (disjunção, redução e unidimensionalização), passamos 

à análise de que como incorporar estes princípios ao DI.  

Nesta direção, trataremos de forma analítica a relação entre estes 

princípios e o design instrucional, sem, contudo reduzirmos tal análise a um 

suposto antagonismo; dialogia X disjunção, recursividade X redução, 

hologramático X unidimensional. Entendemos que um ‘antagonismo’ desta ordem, 

ignora o sentido relacional que constitui o tecido complexo que permeia os 

‘relativamente opostos’. É na interface das oposições que a complexidade se 

manifesta, enquanto a simplificação marca o seu território nos limites, a 

complexidade se manifesta no ‘miolo’ relacional, ou seja, nas interfaces entre 

estes ‘supostos’ limites do real.  

Cabe, então, admitir que, se a disjunção estabelece um design instrucional 

em que o sujeito que aprende se vê apartado do conteúdo a ser aprendido, no 

Paradigma da Complexidade o objeto depende do sujeito, que por sua vez deve 

interagir com o objeto (LIMA, 2001), abrindo a “via do novo desenvolvimento 

                                            
23

 A expressão unitas multiplex criada por Morin (1990, p. 141) integra noções antagônicas com o 
intuito de elucidar a noção de complexidade, considerando “o sistema não só como uma unidade 
global (o que equivale pura e simplesmente a substituir a unidade elementar simples do 
reducionismo por uma macro unidade simples), mas como unitas multiplex [...] o todo é 
efetivamente uma macro unidade, mas as partes não estão fundidas ou confundidas nele: têm 
uma dupla identidade, uma identidade própria que permanece (portanto, não redutível ao todo) e 
uma identidade comum, a da sua cidadania sistémica.” 
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teórico e epistemológico; este desenvolvimento exige não só que o observador se 

observe a si mesmo ao observar os sistemas, mas também que se esforce por 

conhecer o seu conhecimento” (MORIN, 1990, p. 137), ou seja, o indivíduo é 

sujeito recorrente dentro do processo de investigação, onde se estabelecem 

relações, interconexões entre o objeto de estudo e suas condições sociais, 

históricas e epistemológicas (LIMA, 2001). 

Este é o princípio dialógico que ao interpor, inicialmente, a ordem à 

desordem (e por que não dizer também, a desordem à ordem) permite-nos 

manter a dualidade no seio da unidade, ou seja, “associa dois termos ao mesmo 

tempo complementares e antagônicos” (MORIN, 1999b, p. 106). A palavra 

‘dialógica’ significa que há contradições que não se resolvem e que nelas a 

tensão do antagonismo é persistente. Portanto, é por meio do princípio dialógico 

que as ‘diferenças’ e os ‘diferentes’ em um ambiente virtual de aprendizagem, 

antes de serem unidimensionalizados (vide uniformizados), são reconhecidos em 

sua diversidade e originalidade, vale com isso, lembrar os dizeres de Morin 

(2002b, p. 63 apud MARRIOTTI 2007, p. 23):  

 
[...] nem sempre é possível nem necessário resolver todas as 
contradições, há muitos casos em que é preciso conviver com 
elas. São estados paradoxais, inerentes à natureza dos sistemas 
vivos, e tentar resolvê-los por eliminação, além de inútil, seria um 
desperdício de energia mental. São, enfim, opostos ao mesmo 
tempo antagônicos e complementares. 

 
Assim, mediante reconhecimento do princípio dialógico, o DI deixa de 

conceber o ensino e a aprendizagem de forma reduzida e apartada, rompendo 

com a lógica que faz repousar o ensino, exclusivamente sobre o professor e os 

conteúdos de ensino e a aprendizagem vinculada à metáfora de aluno autônomo. 

Consequentemente, na elaboração do DI complexo, o processo ensino-

aprendizagem é um complementar, formado pelas unidades ‘ensino’ e 

‘aprendizagem’, sem a soberania de uma sobre a outra e, também, sem o 

movimento de síntese dialética, pois como diria Morin, nos lugares e momentos 

em que não é possível superar as contradições, vencer os antagonismos e 

ultrapassar os paradoxos, lá é que está a complexidade (MARRIOTTI, 2007, p. 

140).  



40 

 

Aplicado ao contexto do AVA, Moraes (2008 apud MACHADO et al, 2010) 

entende que o princípio dialógico: 

 
[...] traduz uma ação de profundo respeito ao outro que supõe 
uma compreensão do sujeito e de sua práxis. Em outras palavras, 
pode-se intuir que a dialogicidade constitui a essência da 
aprendizagem, desde que essa dialogia permita o entrechoque de 
ideias, considerando como essencial a convivência com as 
contradições, entre estudante-estudante e estudante-professor, 
em um movimento espiralado de troca e evolução das pessoas e 
daquilo que está sendo discutido. A aula, utilizando desse 
princípio, desenvolve-se centrada na relação, em que todos 
aprendem e todos ensinam, transcendendo as posições arcaicas 
e lineares do professor que ensina e do aluno que aprende. 

  

As palavras de Moraes nos falam sobre o reconhecimento do outro, das 

diferentes vozes presentes no ambiente online, o que nos reporta a 

multivocalidade dos discursos; uma das características da cibercultura. 

Consequentemente, o princípio dialógico ao sustentar a multivocalidade, distingue 

sem excluir: alunos, professores, ensino e aprendizagem.  

Elaboramos o Mapa Conceitual visualizado na figura 2 em que analisamos 

o princípio dialógico e sua relação com o design instrucional na perspectiva da 

complexidade. 
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Figura 2 – Mapa Conceitual: princípio dialógico e sua relação com o design instrucional na perspectiva da complexidade 
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O segundo princípio é denominado recursão organizacional ou recursivo, 

em que a “ideia recursiva é uma ideia em ruptura com a ideia linear de 

causa/efeito, de produto/produtor, de estrutura/ superestrutura, uma vez que tudo 

que é produzido volta sobre o que produziu num ciclo, ele mesmo, auto-

constitutivo, auto-organizador e autoprodutor” (MORIN, 1999b, p. 107). A 

recursividade aplicada ao design reforça a dialogia, fazendo abandonar a 

abordagem linear em todo o seu processo de elaboração, o que nos remonta à 

multilinearidade, característica da cibercultura. Daí emerge um processo de DI 

circular e espiral, “onde a unidade da ciência só terá sentido se for capaz de 

apreender, simultaneamente, unidade e diversidade, continuidade e rupturas” 

(MORIN, 1999b, p. 74).  

Desta maneira, o DI passa a estar sujeito às mudanças e variações em seu 

processo de elaboração clássico, fundamentado em suas fases de análise, 

projeto, desenvolvimento, implementação e avaliação, passando a incorporar, de 

forma dinâmica, os seus agentes; professor, aluno, conteúdos de ensino e 

ambiente online.  

Por meio da noção de recursividade elaboramos a figura 3 que busca 

ilustrar a complexidade no processo de elaboração do DI. 

 
Figura 3 - A complexidade no processo de elaboração do DI 
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O aspecto relacional da complexidade, que surge por meio da 

recursividade traduz-se, de modo expressivo, em ações de feedback em que, os 

agora reificados, alunos e professores, passam a ser percebidos como os ‘seres 

vivos’ envolvidos no centro desse sistema. Valendo-nos de Mariotti (2007, p. 141), 

percebemos a importância em incorporar medidas que promovam ações de 

feedback no DI, promovendo a capacidade de um sistema para manter-se em 

equilíbrio diante das variações do meio.  

 
No caso das relações interpessoais, o feedback tem um papel 
essencial. Para que tais relações se mantenham harmoniosas, é 
necessário as pessoas troquem informações. Esse intercâmbio 
define e estabiliza os comportamentos, e com eles o clima grupal. 
O feedback é um fator de equilíbrio dinâmico. [...] Nesse sentido, o 
feedback negativo procura corrigir e o positivo visa a conservar, 
permitindo comparar constantemente os resultados de uma ação 
com um modelo preestabelecido. 

 

O princípio recursivo aplicado ao DI pressupõe, ainda, a ultrapassagem do 

erro como condição limitante da aprendizagem. Este, por sua vez, passa a ser 

encarado como elemento de desordem que retroalimenta o ensino, o que resulta 

num tratamento distinto dos conteúdos de ensino e dos processos de avaliação 

do conhecimento. Com isso a avaliação passa a ser processual, envolvendo 

diferentes contextos avaliativos e utilizando-se de meios distintos, como por 

exemplo, construção de wikis, diário de bordo, dentre outros. 

Elaboramos o Mapa Conceitual visualizado na Figura 4, correlacionado o 

princípio da recursividade e suas implicações no DI. 
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Figura 4 – Mapa Conceitual: a recursividade e suas implicações no DI  
 

 

A recursividade nos leva, pois, a compreender como cada um dos 

elementos constituintes do DI, ao retroagir sobre os demais, os realimenta. A ideia 

de recursividade amplia a percepção da relação existente entre estes elementos, 

revelando como “se fertilizam mutuamente, o que faz com que o sistema se auto-

avalie e se auto-organize sem cessar. Mostra-nos que tudo está ligado a tudo e 

que a intervenção sobre cada uma das partes repercutirá nas demais, isto é, no 

todo” (MARRIOTTI, 2007, p. 56). 
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Essas considerações nos conduz ao terceiro princípio; o hologramático: 

“não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte” (MORIN, 1994, p. 

108). Assim, ultrapassa tanto o reducionismo, que só vê as partes, quanto o 

holismo, que só vê o todo. Usando como metáfora a imagem de um holograma, 

Morin identifica que cada ponto da imagem contém quase a totalidade do objeto 

reproduzido, ou seja, as partes estão contidas no todo, mas o todo também está 

contido em cada uma das partes que o constituem. Na relação entre o todo e as 

partes Marriotti (2007, p. 66) explicita os quatro princípios extraídos por Morin, a 

saber: (a) da emergência; (b) da imposição; (c) da complexidade do todo; e (d) da 

distinção, mas não-separação entre o objeto (ou o ser) e seu ambiente.  

 Segundo Marriotti (idem) o princípio da emergência diz que o todo é 

superior à soma das partes, apontando, como exemplo, a situação em que um 

grupo se reúne para a discussão de um determinado assunto ou problema. Do 

estabelecimento das interações decorrentes deste encontro, costumam surgir 

ideias novas, que antes não haviam ocorrido aos participantes. “A sabedoria de 

um grupo é maior do que a soma das sabedorias de seus componentes” (ibidem).  

 O princípio da imposição diz que o todo é inferior à soma de suas partes. 

“Isso significa que as qualidades ou propriedades das partes, quando 

consideradas em separado, diluem-se no sistema. Tornam-se latentes, virtuais” 

(ibidem). Valendo-nos das considerações de Marriottii (2007), estendemos o 

princípio da imposição para o ambiente escolar que, para poder existir, impõe aos 

seus membros determinadas regras ficando estes, “impedidos de exercer 

algumas ou várias de suas qualidades e potencialidades. Com isso essas 

qualidades e potencialidades se tornam virtualizadas, entram em estado latente” 

(ibidem).  

Por meio do princípio da complexidade dos sistemas reconhecemos que os 

dois princípios anteriores são ao mesmo tempo antagônicos e complementares. 

“Por isso, ele estabelece que o todo é ao mesmo tempo maior e menor que a 

soma de suas partes, pois a relação entre (a) e (b) é circular e não linear” 

(MARRIOTTI, 2007, p. 88).  

 O princípio da distinção, mas não-separação entre o objeto (ou ser) e o 

seu ambiente diz que “o conhecimento de qualquer organização física exige o 

conhecimento das interações dessa organização com o seu ambiente” (idem). 



46 

 

Segundo Maturana e Varela (1995), disto decorre a impossibilidade do ambiente 

determinar, por si só, o que acontece com o aprendiz, a impossibilidade de se 

predizer o comportamento deste ou daquele sujeito a partir do que lhe acontece 

ao seu redor. Embora ele possa ser influenciado pelo ambiente, este não 

determina o que acontece em suas estruturas cognitivo-emocionais. O ambiente 

pode influenciar, estimular, desafiar, mas o que ocorrerá ao sujeito, o 

comportamento que ele irá expressar, sempre dependerá do que acontece em 

suas estruturas.  

 Este princípio nos faz assim, retomar o conceito de ambiente sociotécnico, 

o que nos leva a compreender o AVA como espaço relacional em que as partes; 

sujeitos, conteúdos de ensino, tecnologias e o ciberespaço, se encontram 

separadas mas não desligadas.  

Em um DI, o princípio hologramático manifesta-se no movimento 

interdisciplinar que articula as ciências que compõem o seu campo; Ciências da 

Informação, Ciências Humanas e Ciências da Administração, conforme Figura 5, 

elaborada a partir de Filatro (2008, p. 04). 

 
Figura 5 – O campo do DI a partir do princípio hologramático* 

*Adaptado de: Filatro (2008, p. 04). 
 

Caminhando no sentido ‘parte’ de um DI, o princípio hologramático se 

manifesta de igual maneira, entre os conteúdos de ensino, os sujeitos envolvidos 



47 

 

no processo e o ambiente sociotécnico que sustenta a Educação online. Nessa 

direção, MORIN (1990) diria que em cada parte o todo esta presente e em 

interação e vice-versa, numa dimensão polirrelacional em que a 

transdisciplinaridade seja a mola propulsora de uma nova visão de mundo e da 

própria educação (LIMA, 2001).  

Para Morin (2002a, p. 85) isto é possível, pois a transdisciplinaridade não 

estabelece fronteiras ao conhecimento e, em suas palavras: 

 

[...] uma criança pode compreender muito bem que, quando ela 
come, cumpre não somente o ato biológico, mas também o ato 
cultural, o ato da comensalidade; pode compreender que esta 
alimentação foi escolhida em função das normas que lhe foram 
transmitidas por sua família, sua religião, etc. 

 

Entretanto, apresentar uma definição unívoca para os conceitos de 

transdisciplinaridade, disciplinaridade e interdisciplinaridade, não é uma tarefa 

simples. Estes conceitos perpassam desde a noção de cooperação entre 

disciplinas, ao seu intercâmbio mútuo e integração recíproca, até “uma 

interligação capaz de romper a estrutura de cada disciplina e alcançar uma 

axiomática comum” (MATOS, 2006, p. 22). Recorremos, para melhor clarificar, às 

definições apresentadas pelo próprio autor:  

 

• Disciplinaridade. Corresponde à organização tradicional dos 
conteúdos, em que as matérias se apresentam independentes 
umas das outras;  
• Interdisciplinaridade. Corresponde à interação entre duas ou 
mais disciplinas, podendo mesmo em alguns casos, originar um 
novo corpo disciplinar.  
• Transdisciplinaridade. É o grau máximo de relação entre 
disciplinas permitindo uma interpretação unificada dos conteúdos, 
explicando a realidade sem fragmentá-la. Atualmente corresponde 
mais a um desejo do que a uma realidade.  

 

A disciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são 

conceitos caros a MORIN (1999b, p. 135), que considera a disciplinaridade e a 

interdisciplinaridade como fronteiras às trocas do conhecimento, sendo 

insuficientes e limítrofes na compreensão do ser e do saber. Enquanto a 

disciplinaridade fragmenta a educação, por meio de seus currículos mínimos, 

como se cada área do conhecimento tivesse vida em si de forma unilateral, a 
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interdisciplinaridade, por pretender colaboração e comunicação entre as 

disciplinas, nega eficiência e eficácia de um saber que se envolve, mas não se 

compromete, isto é, apesar das intercomunicações cada disciplina permanece 

com suas particularidades (LIMA, 2001). Ainda segundo Lima (ibidem), somente a 

transdisciplinaridade pautada pelo paradigma da complexidade poderia reorientar 

a educação, dando-lhe um forte suporte na construção do conhecimento 

multidimensional (Unitas Multiplex). 

A transdisciplinaridade, desta maneira, passa a ser definida pela 

transpenetração dos conhecimentos, que ao promover transformações, 

articulações e processos multirrelacionais, em que cada parte liga-se e religa-se à 

outra de forma hologramática, recorrente e dialógica, considera as suas 

incertezas, turbulências e acaso, originando a concepção de uma consciência 

reflexiva e dinâmica dentro do princípio da ética do conhecimento complexo. 

Ao incorporar a perspectiva holográfica na dimensão educativa, não mais 

se comporta uma relação unidirecional, em que o professor ensina e o aluno 

aprende; em que o professor fala e o aluno ouve; em que o professor sabe e o 

aluno ignora. A relação entre os envolvidos nesse movimento de aprendizagem 

se constrói por meio de redes de interação multidirecionais (estudante-estudante, 

estudante-professor, estudante-professor-mundo-conhecimento). 

O compartilhamento dessa experiência nos permite vislumbrar assim, a 

aula como construção coletiva e colaborativa a qual é determinante na qualidade 

do processo educativo. 

Morin (1999b, p. 189) aponta para a transdisciplinaridade como a maneira 

de romper os limites entre as disciplinas, que fragmentam o saber e a visão de 

educadores e alunos, potencializando a construção de um saber uno concebido 

em meio à diversidade, onde o todo e as partes se interpenetram e se 

transpenetram, se ligam e religam sem parcelar ou colocar amarras ao 

desenvolvimento do conhecimento “é preciso encontrar o caminho de um 

pensamento multidimensional que une e liberta dos grilhões redutores, 

simplificadores e unidimensionais e esse caminho real segue a via do paradigma 

da complexidade”. 

Elaboramos o Mapa Conceitual visualizado na Figura 6, em que 

correlacionamos o DI ao princípio hologramático.  
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Figura 6 – Mapa Conceitual: DI sob a perspectiva hologramática 

 

Apesar da história do design instrucional ser marcada pela visão linear e 

simplificadora do processo ensino-aprendizagem abre-se aqui a oportunidade 

para repensar a educação em uma perspectiva diferente, em que os diferentes 

saberes partilhados dialoguem intensamente, valorizando diferentes interações e 

retroações, resultando daí uma maior aproximação entre professores e alunos já 

que “somos simultaneamente produzidos e produtores”.  

É justamente nesta interconexão que a complexidade se coloca, 

possibilitando à Educação se construir no fazer ‘inter’ e ‘transdisciplinar’. É por 

reconhecer este ir e vir na construção do conhecimento, ou seja, o contínuo 

movimento, que se compreende a irrealidade de um saber único e estático. 
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Consequentemente, por meio do pensamento complexo, emergem reflexões que 

nos conduzem a repensar a educação numa concepção de conhecimento 

pertinente.  

O conhecimento pertinente é a tradução do pensamento complexo, que 

sabe operar com as leis e princípios da complexidade (princípios dialógico, 

recursivo e hologramático). É um conhecimento que possibilita religar os saberes 

de modo a perceber o que é tecido junto, - as contradições, interações, conexões 

e retroações - que se estabelecem entre as partes e o todo e vice-versa. 

Nesta direção, pensar em termos complexos contribui para o entendimento 

de que na Educação online, diferentes pessoas, em diferentes lugares, em 

diferentes tempos, constroem simultaneamente o diálogo. Este diálogo além de 

ser polifônico e polissêmico é mediado por tecnologias digitais. 

Consequentemente, o ambiente virtual precisa refletir em suas estratégias de 

ensino e aprendizagem o esboço de mundo desejado, mesmo que (e por isso 

mesmo) esteja baseado na “errância e na incerteza humana” (MORIN, 2000a). 

Para Morin, o pensamento complexo é local, situado num tempo e num 

espaço, não sendo, no entanto, um pensamento fechado, pois pressupõe a 

existência das incertezas, da incompletude e do caos. A nossa visão habitual, 

unidimensional, tende a deformar a nossa perspectiva de mundo; entretanto, por 

meio do pensamento complexo podemos tratar o “mundo real” tal e qual ele é, 

uno, indivisível, ‘complexus’ e onde tudo é parte de tudo e tudo depende de tudo. 

A teoria da complexidade não é o conhecimento ou o ponto de chegada, mas a 

possibilidade de uma partida, como nos diria Morin (1997). Não é a solução, mas 

a possibilidade de tratar os problemas de uma maneira mais adequada para o 

encontro de possíveis soluções. Com ela, assumimos a construção de um 

processo sabendo, de antemão, que o solo é frágil e que toda construção teórica 

já não pode ser edificada sobre certezas absolutas e leis universais.  

Diante da incerteza e complexidade que permeiam a construção de 

saberes, propomos, na seção subsequente, uma releitura da Taxionomia dos 

Objetivos Educacionais de Benjamim Bloom. 
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2.2. UMA (RE) LEITURA DA TAXIONOMIA DOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

DE BENJAMIM BLOOM  

 

A Taxionomia24 dos Objetivos Educacionais de Bloom et al (1974) no 

domínio cognitivo constitui subsídio relevante para a organização didática do 

processo ensino-aprendizagem, com base na hierarquização do grau de 

dificuldade das atividades, permitindo a construção de um continumm na 

complexidade das ações.  

Como importante instrumento didático de análise, nos permite determinar, 

por exemplo, se os objetivos de um curso estão vinculados exclusivamente à 

categoria “conhecimento”, deixando de lado o trabalho com as outras habilidades 

cognitivas, a saber: ‘compreensão’, ‘aplicação’, ‘análise’, ‘síntese’ e ‘avaliação’. A 

análise da presença dessas habilidades em uma tarefa proposta aos alunos 

permite verificar a ênfase que está sendo dada na formação do educando. Em 

outras palavras, se uma tarefa enfatiza basicamente a habilidade cognitiva 

‘compreensão’, podemos supor que o professor não pretende que o seu aluno 

ultrapasse a dimensão de ‘repetidor’. Quando o professor enfatiza nas suas 

atividades didáticas habilidades que envolvem elaborações mentais mais 

complexas, (aplicação, analise, síntese, avaliação), podemos admitir que está 

preocupado com a construção de saberes. 

Conforme já exposto, a Taxionomia de Bloom organiza-se em três 

domínios distintos: no Domínio Cognitivo se inserem os objetivos vinculados à 

memória e às habilidades cognitivas; no Domínio Afetivo, objetivos que visam 

mudanças em termos de interesse, atitudes e valores; e, por último, no Domínio 

Psicomotor objetivos relacionados à área das habilidades motoras.  

Embora nesta pesquisa tenhamos privilegiado o Domínio Cognitivo, 

entendemos que estas categorias não são estanques ou excludentes; ou seja, 

elas se interpenetram e é justamente por este fenômeno de interface que não 

podem ser pensadas pela perspectiva da simplificação, na qual se privilegia a 

compartimentalização dos diferentes saberes e formas de aprendizagens.  

                                            
24

 Taxionomia tem seu significado do grego taxis, que é ordenação e nomos, que é sistema, 
norma, ou seja, é todo sistema de classificação ordenada. 
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Situando os domínios da Taxionomia de Bloom na perspectiva da 

complexidade, elaboramos a figura 7. 

 

Figura 7 – Domínios da Taxionomia de Bloom sob a perspectiva da complexidade. 

 

Na elaboração do DI de um curso online é fundamental existir um 

alinhamento conceitual e prático, entre os objetivos educacionais, o conteúdo 

previsto, as atividades propostas e os recursos tecnológicos envolvidos. Este 

alinhamento pode se dar a partir de duas situações: (a) quando o responsável 

pelo conteúdo (geralmente, o professor) elabora a proposta de trabalho para 

passar ao designer com vistas a facilitar o trabalho subsequente, que será o 

formato a circular entre os alunos; e (b) quando o responsável pelo conteúdo e 

designer trabalham integrados, existindo um diálogo sobre o alinhamento; esta é 

a situação ideal de trabalho. Em qualquer uma dessas situações, a análise da 

presença das categorias cognitivas sugeridas por Bloom será fundamental para 

avaliar a intencionalidade da prática pedagógica. 

Com base em Bloom (1974) e no texto de Teixeira (2008), que faz uma 

breve atualização da proposta original, sintetizamos as seis categorias presentes 

no Domínio Cognitivo e listamos as atividades cognitivas desejáveis para o aluno. 

Na categoria ‘conhecimento’, o estudante deve evidenciar que se lembra 

de alguma ideia, fenômeno ou fato. Este nível compreende o conhecimento de 

especificidades (terminologia e fatos específicos), de modos e meios de lidar com 
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especificidades (convenções, tendências e sequências, classificações e 

categorias, critérios e metodologia), e das universalidades e abstrações de uma 

área, como os princípios e generalizações. A categoria conhecimento, na 

perspectiva da complexidade, reifica as partes em detrimento do todo, 

distinguindo e separando a parte de suas interações e retroações frente ao todo. 

É a categoria por excelência do Paradigma da Simplificação. 

No que tange à “compreensão” é esperado entendimento ou apreensão, de 

tal modo que o indivíduo saiba o que está sendo comunicado e possa fazer uso 

do conteúdo ou da ideia que foi comunicada, sem necessariamente relacioná-lo a 

outros aspectos ou visualizar todas as suas implicações. Neste nível se inserem 

as traduções, paráfrases, as interpretações, os resumos.  

Quanto à categoria “aplicação”, espera-se que o educando possa fazer uso 

das abstrações em situações particulares e concretas. É neste momento que ele 

aplica e operacionaliza aquilo que aprendeu. 

Na “análise” ocorre a classificação da comunicação nos seus elementos 

constituintes ou em partes, de tal forma que a ordem das ideias (seja ela da mais 

ampla para a mais restrita, ou da mais restrita para a mais ampla) se torne clara; 

isso significa que as relações entre as ideias devem se expressar de forma nítida. 

A penúltima categoria, “síntese”, representa a união dos elementos ou 

partes analisadas para se formar um todo. O produto final pode ser uma 

comunicação, um plano, ou um conjunto de relações abstratas; no entanto, é 

importante ressaltar que análise e síntese se complementam e que, na 

perspectiva da complexidade, representam as duas faces de uma mesma moeda, 

“o todo é simultaneamente mais e menos que a soma das partes” (MORIN, 

1999a, p. 124). A compreensão desta dimensão representa uma dificuldade para 

o nosso entendimento e para a estrutura mental que está acostumada ao 

pensamento simplificador. 

Na última categoria, “avaliação”, o educando deve ser capaz de realizar 

julgamentos de valor. Os julgamentos podem ter como referência a lógica interna 

do sujeito (que ele constrói ao longo de sua vida, fundindo os saberes do senso 

comum com os conhecimentos obtidos pela via dos estudos acadêmicos), ou 

seguir padrões externos previamente fornecidos pelo professor. Neste sentido, 

Morin (1994) resgata os saberes do senso comum, por meio do conceito de unitas 
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multiplex, que reflete a ideia de que o todo é constituído por identidades 

autônomas, livres e diferentes (multiplex), porém, guardando entre si um sentido 

de unidade (unitas), algo que as unifica na mesma origem. As lacunas não devem 

ser negadas, escapando-se das discussões, sob pena de manipularmos o seu 

estatuto de não-cientificidade (vide senso comum) em nome de sua negação de 

validade, o que nos dizeres de Morin (1994, p. 141):  

 

[...] o sistema não só como uma unidade global (o que equivale 
pura e simplesmente a substituir a unidade elementar simples do 
reducionismo por uma macro unidade simples), mas como unitas 
multiplex [...] o todo é efetivamente uma macro unidade, mas as 
partes não estão fundidas ou confundidas nele: têm uma dupla 
identidade, uma identidade própria que permanece (portanto, não 
redutível ao todo) e uma identidade comum, a da sua cidadania 
sistémica. 

 

 Elaboramos a Figura 8 em que apresentamos as categorias do Domínio 

Cognitivo e seus objetivos em relação às atividades do aluno. 

 
Figura 8 – Relação entre Categorias do Domínio Cognitivo e atividades do aluno 
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Outras categorizações foram apresentadas a partir da Taxionomia de 

Bloom, dentre elas selecionamos as contribuições de Anderson et al (2001), 

Krathwohl (2002), e Churches (2008).  

Anderson et al (2001); Krathwohl (2002, apud TAVARES; CARVALHO, 

2011) revisaram a Taxionomia de Bloom, substituindo os verbos por substantivos 

e alterando a posição das categorias “avaliação” e “síntese”. Assim, o termo 

‘conhecimento’ foi substituido por lembrar, ‘compreensão’ por entender, e ‘síntese’ 

por criar. As categorias “aplicação”, “análise” e “avaliação”, foram alteradas, 

respectivamente, para as formas verbais aplicar, analisar e avaliar. Segundo 

Anderson et al (2001) e Krathwohl (2002) tal alteração objetivou uma 

comunicaçao mais clara da ação pretendida, tornando-a condizente com o 

objetivo e os resultados esperados. A Figura 9 ilustra essas mudanças. 

 
Figura 9 – Taxionomia Modificada* 

 

Adaptado de: OECD Programme for International Student Assessment (PISA)25 

 

A taxionomia modificada tem o mérito de propiciar maior compreensão da 

categoria “conhecimento”, na medida em que detalha as possibilidades cognitivas 

que se inserem na mesma. Assim, o ‘conhecimento’ passou a abranger as 

seguintes possibilidades:  

                                            
25

 Disponível em: http://www.oecd.org/pisa/ Acesso em: 12 Junho 2012. 
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 Conhecimento fatual: conhecimentos básicos de uma disciplina com os 

quais os alunos devem estar familiarizados. 

 Conhecimento conceitual: interrelações entre os elementos básicos de 

uma estrutura, que os permite funcionar conjuntamente. 

 Conhecimento procedimental: como fazer algo, métodos de 

questionamento; critérios para utilização de habilidades, algoritmos, 

técnicas e métodos. 

 Conhecimento meta-cognitivo: conhecimento da cognição em geral, 

conhecimento da própria cognição e da prontidão. 

 
Na dimensão ‘processos cognitivos’ foram considerados os seguintes tipos 

de ação: 

 

 Relembrar: resgatar conhecimentos relevantes da memória de longo prazo 

 Entender: construir significados a partir de mensagens instrucionais, 

incluindo mensagens orais, escritas e comunicações gráficas. 

 Aplicar: executar ou usar um procedimento numa dada situação 

 Analisar: quebrar um material em suas partes constituintes, e determinar 

quais partes se relacionam com as outras e com a estrutura global, ou com 

o propósito global. 

 Avaliar: fazer julgamentos baseados em critérios e padrões. 

 Criar: por juntos elementos de modo a formar um todo coerente ou 

funcional; reorganizar elementos em um novo padrão ou estrutura. 

 
Ao ampliar a compreensão sobre os objetivos da categoria “conhecimento”, a 

proposta de Anderson (2001) e Krathwohl (2002) evidencia a necessidade do DI 

se alinhar à perspectiva da complexidade. Entendemos que ao realizar uma 

atividade no âmbito da categoria “avaliação” o sujeito não pode prescindir das 

demais categorias que se incluem na taxionomia bloomiana. Por meio da leitura 

atenta da obra de Bloom fica evidente que ao fragmentar em categorias o 

processo ensino-aprendizagem, o autor visava facilitar o trabalho docente, desde 

que este retomasse o sentido do ‘todo’. Trata-se, pois, de um processo complexo 

que se estabelece num continumm, não existindo, assim, a fragmentação do 

conhecimento. Há que se esperar que tal postura também permeie as práticas de 
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DI, até mesmo porque em um mesmo DI podem existir momentos em que o 

exercício da categoria “conhecimento” se faz necessário. Este entendimento 

permite encará-lo, ainda, como um processo contextualizado26 e não um produto 

pronto e acabado.  

Concordamos também com a revisão proposta pelos autores, 

especialmente quanto à sugestão de nomear a categoria “síntese” de Bloom 

(1974) por ‘criar’. Esta, traduz de forma original aquilo que se espera de um 

designer - a criação de um DI. 

 Entretanto, consideramos desnecessária a alteração na posição entre as 

categorias “avaliação” e “síntese/criar”, por entender que a ‘avaliação’ envolve o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas mais complexas, que ultrapassam a 

‘síntese/criação’ e que mantêm preservado o sentido de unitas multiplex de Morin 

(1990).  

Partindo de uma visão que considera os novos comportamentos dos 

estudantes nascidos na era da cibercultura (geração digital), Churches (2008) 

apresenta uma reconfiguração da Taxionomia de Bloom; a Taxionomia Digital de 

Bloom (CHURCHES, 2008).  

É preciso ressaltar que esta taxionomia não se concentra nas TIC, cita-as 

apenas como meios. O seu enfoque está no uso contextualizado dos meios para 

lembrar, compreender, implementar, analisar, criar e avaliar. Assim, ela relaciona 

as classes e subclasses do domínio cognitivo às atividades comuns em 

ambientes virtuais de aprendizagem, entre esses: wiki, blog, podcasting, fóruns de 

discussões, criação de planilhas e apresentações, uso do skype, net meeting, 

vídeo conferência, chat, instant messaging e de outras tecnologias da web 2.0. 

Cabe dizer que a Taxionomia Digital de Bloom se alinha ao princípio 

hologramático de Morin (1994), mais especificamente falando, ao princípio da 

“distinção, mas não-separação entre o objeto (ou ser) e o seu ambiente” 

explicitado por Marriotti (2007, p. 98.), uma vez que o (re)conhecimento do 

ambiente online será potencializado a partir do momento em que os sujeitos dele 

se apropriem. Vale resgatar, entretanto, as considerações de Maturana e Varela 

                                            
26

 Em sua obra, Design Instrucional Contextualizado: educação e tecnologia, Andrea Filatro (2004) 
sugere a compreensão de um DI que considera o contexto que envolve os aprendentes e o 
processo ensino-aprendizagem. Certamente é uma obra que faz importantes considerações a 
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(1995), pois embora os sujeitos possam ser influenciados pelo ambiente, este 

pode influenciar, mas não determinar o que acontece em suas estruturas 

cognitivo-emocionais.  

 Nesta direção, a proposta de Churches (2008, p. 8) inclui também o 

desenvolvimento de uma nova habilidade não abordada na taxionomia original27: 

a ‘colaboração’. De acordo com este autor: 

 

[...] a colaboração não é simplesmente uma habilidade a ser 
desenvolvida no século XXI, a colaboração é a essência do século 
XXI. A colaboração pode assumir várias formas e o seu valor pode 
variar enormemente, e isso independe do mecanismo usado para 
colaborar. A colaboração pode não ser parte fundamental do 
processo de aprendizagem para o indivíduo, você não tem que 
colaborar para aprender, mas muitas das vezes, você aprenderá 
melhor se aprender em colaboração.  

 

Entretanto, a colaboração como desempenho requer não somente a 

intenção em colaborar, mas também o desenvolvimento da capacidade de fazê-lo, 

ou seja, o uso das ferramentas da web 2.0.  

 
A colaboração em alguns momentos é identificada como uma das 
categorias de Bloom, mas em outros, pode ser apenas um 
mecanismo, uma ferramenta a ser usada como veículo para 
facilitar a compreensão de estruturas mais complexas 
(CHURCHES, 2008, p.08). 

 

Assim, ao elaborarmos o DI para um curso online na perspectiva da 

complexidade e considerando, ainda, a categoria ‘colaboração’, é necessário 

analisar o contexto em que esta se insere, de modo a diferenciar se a 

colaboração está sendo requisitada como uma categoria cognitiva ou se estará 

representando a habilidade de usar uma ferramenta de comunicação e 

colaboração. Neste sentido, quando os objetivos da Taxionomia Digital de Bloom 

se voltarem para uma ação colaborativa, as TIC e a web 2.0 devem se constituir 

em interfaces; quando os objetivos atenderem à aquisição de habilidades 

                                                                                                                                    
respeito da necessidade de se conceber o DI não como um produto pronto e acabado e sim, com 
fruto de um processo. 
27

 No texto original Churches (2008) nomeia a sua proposta por Bloom's Digital Taxonomy. Apenas 
entrando em contato com sua a obra é que encontramos a expressão Bloom's Digital Taxonomy 
and Collaboration, ou seja, Taxionomia Digital de Bloom e a Colaboração.  
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relacionadas ao ‘como utilizar’, as TIC e a web 2.0 se potencializam em 

ferramentas.  

Para exercer a capacidade de colaborar, o educando deve, em um primeiro 

momento, aprender a usar as ferramentas de colaboração para, no momento 

seguinte, desenvolver as habilidades colaborativas por meio das interfaces de 

comunicação e colaboração.  

Nos valendo de Churches (2008) e Ribeiro (2011) elaboramos a Figura 10. 

Nela, apresentamos a Taxionomia Digital de Bloom correlacionando-a às 

atividades sugeridas para o atendimento de cada categoria, bem como o 

exprectro de colaboração envolvido em cada etapa. 
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Figura 10 - Taxionomia Digital de Bloom 
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Vale lembrar, ainda, que a plasticidade dos aplicativos e dispositivos digitais 

emprestam à Taxionomia Digital de Bloom uma mobilidade interna própria, 

podendo, um mesmo aplicativo, ser classificado de diferentes maneiras, de acordo 

com as habilidades cognitivas a que se propõe desenvolver.  

Com base nos trabalhos de Ficher (2009), buscamos representar na Figura 

11 a Taxionomia Digital de Bloom com enfase na vizualização de aplicativos 

disponibilizados na web. Nosso critério de escolha na seleção destes aplicativos 

recaiu sobre aqueles que são disponibilizados open source ou, além da versão 

paga, apresentam versão gratuita para o mesmo. 

 
Figura 11 - Taxiomia Digital ‘Visual’ de Bloom 

 Apesar da variação da nomenclatura e subdivisão das classes de Bloom 

todos os autores anteriormente citados concordam que o processo de 

aprendizagem pode ser iniciado em qualquer ponto dos níveis taxionômicos, pois é 

a qualidade da ação ou das tarefas que apóiam a aprendizagem que determina o 

nível de desempenho dos alunos no AVA. 

Para Palloff e Pratt (2002 apud NUNES e VILARINHO, 2006, p. 111), um 

componente importante da comunidade de aprendizagem, seja ela virtual ou não, é 
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a projeção de objetivos comuns. No AVA tais objetivos devem estar intimamente 

relacionados ao processo de aprendizagem. É, pois, relevante que o designer 

priorize uma variedade de técnicas, a fim de conduzir os alunos em direção aos 

objetivos comuns, daí a necessidade de elaborar um DI que mobilize os recursos 

midiáticos disponíveis, de modo a prever as formas práticas de interação e diálogo 

cooperativo, incentivando a comunicação e a construção de novas autorias.  

Diante do foi exposto, entendemos que a Educação online caracteriza-se 

como uma modalidade de educação com particularidades que a tornam distinta dos 

processos de ensino-aprendizagem presencial, sendo necessário que as 

reconheçamos. Assim, tendo como norte a necessidade deste (re)conhecimento, 

elaboramos a seção que se segue sobre o design instrucional na Educação online.  

 

2.3 O DESIGN INSTRUCIONAL NA EDUCAÇÃO ONLINE 

 

Com o intuito de esclarecer a nossa concepção de DI elaboramos esta 

seção, tomando por fio condutor as principais teorias de aprendizagem subjacentes 

à prática do design instrucional. Inicialmente, apresentaremos uma breve revisão 

histórica à luz da classificação originalmente proposta por Polo (2001) completada 

pelas revisões realizadas por Bruner (1990), Wilson e Cole (1996), Salomon; 

Perkins (1998), Sfard, (1998 apud WILSON; MYERS, 1999) e Reiser (2001a; 

2001b). Por último, buscamos compreender como os fundamentos de cada 

geração de DI (POLO, 2001) permanecem ainda presentes no contexto da 

Educação online, e que implicações desta presença influenciam a nossa 

concepção de DI.  

A 1ª Geração de DI (POLO, 2001), também chamada de ‘Condutista ou 

Conductista’ (comportamental em português) considera a conduta como 

consequência de um conjunto de ações e reajustes, de estímulos e respostas, 

privilegiando a decomposição do conhecimento em pequenas partes para mais fácil 

assimilação (VALENTIM, 2009). Historicamente, podemos considerar as décadas 

de 40 e 50 como o período embrionário do que, hoje, conhecemos por design 

instrucional. Esta geração tem como pano de fundo o surgimento das novas 

tecnologias de guerra ao longo da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, a 

necessidade de treinamento das tropas aliadas no front tornou-se constante e a 
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solução encontrada foi a produção de filmes e cartilhas para os programas de 

treinamento militar. Anteriormente, os trabalhos de Ralph Tyler28 (1902-1994) 

recomendavam que para um melhor desenvolvimento da instrução os objetivos de 

ensino deveriam ser escritos em termos de comportamentos desejados. Tais 

recomendações tinham relação com as experiências de Edward L. Thorndike29 

(1874-1949) e John B. Watson (1878-1958), sobre condicionamento operante e 

Sidney Pressey (1888-1979) sobre o uso das máquinas de ensinar30 (LEIGH, 

1998). Nesta ocasião admitia-se que, para ocorrer a aprendizagem sobre um 

determinado tema era necessário que o mesmo fosse cuidadosamente planejado, 

controlado e sequenciado e que os alunos recebessem o reforço (feedback) 

apropriado ao longo do processo. O DI nesta perspectiva foi desenvolvido de forma 

linear, centrado em micro processos, objetivando a memorização de conteúdos. 

Podemos concluir assim, que tais filmes e cartilhas compõem os primeiros projetos 

instrucionais concebidos de forma intencional e planejada (REISER, 2001a).  

Nos anos 50, ainda sob o enfoque da Teoria Behaviorista, mas 

aproximando-se dos princípios comportamentais apresentados por Burrhus F. 

                                            
28

 Ralph Tyler educador e psicólogo americano é o responsável pela transformação da ideia de 
‘medição’ no conceito de avaliação e, no campo do currículo, projetou uma justificativa para 
planejamento curricular. É considerado por muitos como um dos precursores da avaliação por 
portifólio. Disponível em: < http://education.stateuniversity.com/pages/2517/Tyler-Ralph-W-1902-
1994.html#ixzz2LQX4ET2o> Acesso em: 15 maio 2012. 
29

 Entre os diversos autores vinculados as elaborações da Teoria Behaviorista existiram diferentes 
conclusões e abordagens. Se para Pavlov (1849-1936) toda aprendizagem se resumia ao 
estabelecimento de uma ligação entre um estímulo novo e uma resposta reflexa previamente 
existente no organismo, para Thorndike a ligação dava-se entre um estímulo e uma nova resposta. 
O padrão básico da aprendizagem correspondia assim a uma resposta mecanicista às forças 
externas, na qual um estímulo provoca uma resposta e, se a resposta for compensada, é 
apreendida. Ou seja, em Pavlov temos o chamado condicionamento clássico e em Thorndike o 
condicionamento operante. Ambos estão de acordo quanto ao fato de que o condicionamento faz 
parte do processo de aprendizagem. Assim, enquanto o condicionamento clássico ocorre quando 
um reflexo natural responde a um estímulo, o condicionamento operante ocorre quando a resposta 
a um estímulo é reforçada. Esta última abordagem, é chamada teoria do reforço e foi aprofundada 
por Skinner (MATOS, 2006). 
30

 Pressey inventou e patenteou a máquina de ensinar em 1924, trinta anos antes da popularização 
das máquinas de ensino de Skinner. Skinner baseou sua máquina na teoria behaviorista da 
aprendizagem que prevalecia à época. Pressey, no entanto, ficou impressionado com ignorância 
dos teóricos de aprendizagem ‘do corpo de pesquisa’ sobre aprendizagem na escola. Ele criticou 
Skinner e os seus associados pela transposição dos conceitos derivados principalmente de 
pesquisas com animais para a aprendizagem humana. Pressey era um psicólogo cognitivo anterior 
ao seu tempo, que rejeitou a visão da aprendizagem como uma acumulação de respostas 
ambientais regidas por estímulos em favor de um significado regido pela intenção e propósito. 
Fonte: Gale Encyclopedia of Education: Sidney L. Pressey. Disponível em:< 
http://www.answers.com/topic/sidney-l-pressey> Acesso em: 15 maio 2012. 
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Skinner31 (1904-1990) sobre condicionamento operante, foi incorporado o 

pressuposto de que o reforço das respostas desejadas expressas pelo aluno 

deveria ser dado de forma imediata e frequente (LEIGH, 1998).  

Como este modelo de aprendizagem assume a existência de uma realidade 

objetiva, que é entendida por todos os indivíduos através dos mesmos processos 

cognitivos, os conteúdos de ensino são elaborados uniformemente, seguindo os 

mesmos padrões. Os objetivos desta prática são conduzidos pela ação professor, 

que é considerado o único capaz de estabelecer os procedimentos de 

desenvolvimento do ensino. Os objetivos são traduzidos na modelagem do 

comportamento esperado do estudante, na medida em que ele é capaz de seguir 

instruções.  

Tal proposta inclui, ainda, os seguintes componentes: (a) formulação dos 

objetivos estabelecendo-se os comportamentos desejáveis do aluno ao término do 

processo de ensino e aprendizagem; (b) sequenciamento do conteúdo e da análise 

das tarefas, que consiste na identificação das tarefas e sub-tarefas necessárias 

para executar com êxito os objetivos; (c) a avaliação do programa a partir dos 

objetivos propostos; e (d) reforço constante ao aluno, (POLO, 2001, p. 4). 

Elaboramos na Figura 12 uma sequência clássica do projeto de DI 

correspondente à 1ª Geração. 

Figura 12 – 1ª Geração de DI 

 

                                            
31

 Os estudos sobre condicionamento operante surgem na obra de Skinner em 1954, com a 
publicação do livro ‘A ciência da aprendizagem e da Arte do Ensino’. 
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Por sentirmos a necessidade de avançar em nossa compreensão sobre o 

Behaviorismo, tecemos algumas considerações a respeito da existência de “uma 

verdadeira cruzada contra a abordagem comportamentalista nos dias atuais” 

(FILATRO, 2008, p. 79). 

Wilson e Myers (1999) ressaltam que os principais motivos de crítica ao 

Behaviorismo se encontram nos papéis desempenhados por professor e aluno e na 

centralidade ocupada pelos métodos de ensino ao longo do processo. Entretanto, 

estas críticas nos parecem descontextualizadas à luz do momento histórico que viu 

nascer o Behaviorismo, nos permitindo concordar com os dizeres de Wilson e 

Myers (1999, sp.):  

 
Na verdade, o behaviorismo é muitas das vezes culpabilizado por 
centrar suas ações em métodos e condições de ensino, tais como 
aulas centradas no professor e recepção passiva dos conteúdos. 
Isso não é inteiramente justo! É necessário situar o behaviorismo 
como um movimento de reforma, com um compromisso central com 
a aprendizagem ativa. Para compreender a contribuição do 
behaviorismo, precisamos entender de onde os behavioristas falam. 
Os defensores da instrução programada se dedicaram a tornar a 
instrução mais individualizada e eficaz no cumprimento de seus 
objetivos. Uma variedade de mídias e de tecnologias forma 
introduzidas em novos projetos para o ensino. Os métodos 
tradicionais, tais como os professores centrados em salas de aula e 
palestras eram precisamente o que os behavioristas estavam 
tentando reformar (Tradução livre, grifo nosso). 

 

Wilson e Myers (1999) apontam, assim, alguns princípios behavioristas que 

se fazem presentes, ainda hoje, na elaboração do DI. Estes princípios estão 

elencados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Princípios Behavioristas relacionados ao design de ambientes de aprendizagem 
                                                                                                                                  (continua) 
 

Aprender fazendo. As pessoas aprendem melhor engajando-se ativamente em 
tarefas. Isso é comumente chamado de "prática".  

Taxonomias. Os resultados de aprendizagem podem ser diferenciados conforme 
seu tipo e complexidade, por exemplo, ligações estímulo-resposta simples, 
classificação conceitual e cumprimento de regras. Esses resultados são 
compilados em esquemas de classificação chamados taxonomias de 
aprendizagem, que por sua vez guiam a seleção de objetivos de aprendizagem e 
estratégias instrumentais.  
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Condições de aprendizagem. Para cada tipo de aprendizagem podem ser 
identificadas condições que conduzem à aprendizagem efetiva. Identificar as 
condições de aprendizagem compõe a base da teoria instrucional prescritiva, 
usando a fórmula: para alcançar o objetivo X, aplique ou organize as condições Y. 

Objetivos comportamentais. A instrução deve basear-se em objetivos de 
aprendizagem claramente especificados em termos de comportamento. Explicitar a 
formulação de objetivos ajuda a relacionar os objetivos instrucionais com a 
avaliação, promovendo um controle mais apurado. 

Foco nos resultados. Professores e escolas são responsáveis pela aprendizagem 
de seus alunos. Comportamentos mensuráveis são considerados o melhor índice 
de resultados de aprendizagem e devem ser usados para medir a efetividade 
instrucional. 

Alinhamento. A boa instrução apresenta um alinhamento ou consistência entre 
objetivos de aprendizagem, estratégias instrucionais e estratégias usadas para 
avaliar a aprendizagem do aluno. O desalinhamento desses componentes resulta 
em instrução inadequada ou injusta.  

Decomposição de tarefas. As pessoas aprendem melhor quando tarefas 
complexas são divididas em tarefas menores, mais manipuláveis, e aprendidas 
separadamente. 

Pré-requisitos. Sub-tarefas frequentemente se tornam pré-requisitos para tarefas 
maiores. Ou seja, os alunos aprendem uma tarefa maior facilmente quando 
dominaram primeiro as sub-tarefas. Isso leva à sequência instrucional que vai das 
partes para o todo. 

Pequenos sucessos. As sub-tarefas têm outra vantagem: permitem aos alunos 
alcançarem o sucesso, que é reforçado, resultando em maior motivação para 
continuar. 

Feedback sensível à resposta. As pessoas aprendem melhor quando sabem que 
seus esforços estão corretos. Quando o desempenho não estiver correto, deve ser 
fornecida informação específica sobre o que está errado e como melhorar na 
próxima tentativa. 

Ciência da instrução. Os educadores necessitam ser precisos e sistemáticos em 
seu pensamento, ensino e avaliação dos alunos. A educação pode ser tratada 
como uma ciência ou tecnologia aplicada, em que, mediante investigação empírica, 
são descobertos e aplicados princípios.  

Suporte ao desempenho. As pessoas precisam de suporte à medida que 
desempenham suas tarefas, por meio de auxílios à tarefa, sistemas de ajuda e 
sistemas de feedback e incentivo. Instrução e suporte no trabalho (on-the-job), no 
momento exato (just-in-time), funcionam melhor. Em geral, quanto mais próximo o 
ensino estiver das condições de transferência, mais efetiva será a aprendizagem.  

Instrução direta. Oferecer direções claras, apresentações bem preparadas, 
exemplos adequados e oportunidades para praticar e transferir são métodos 
comprovados que resultam em aprendizagem substancial pelo aluno.  

Pré-teste, diagnóstico e contextualização. Os alunos não devem ser forçados a 
fazer um mesmo programa instrucional para todos. Em vez disso, a instrução deve 
ramificar-se em tratamentos alternativos conforme as habilidades prévias, a 
motivação e outras variáveis críticas.  

Quadro 1 - Princípios Behavioristas relacionados ao design de ambientes de aprendizagem 
                                                                                                                     (continua) 
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Transferência. A fim de ser capaz de transferir habilidades de uma tarefa para 
outra os alunos precisam praticá-las. Se os alunos nunca tiverem oportunidades de 
praticar a transferência de suas habilidades, não se deve esperar que fossem 
capazes de desempenhá-las em situações de teste.  

 

Nos dias de hoje, os fundamentos da 1ª Geração de DI ainda direcionam 

determinados modelos de design, especialmente aqueles em que o aprendizado 

esperado está fundamentado em fatos ou em procedimentos repetitivos, bem como 

em projetos de onde se derivam a elaboração de determinados objetos virtuais de 

aprendizagem32 (REISER, 2001, p. 56).  

A 1ª Geração de DI pode ser visualizada por meio da síntese realizada por 

Nietto (2010) na Figura 13. 

 

Figura 13 – Design instrucional sob a perspectiva condutivista 

*Extraído de Nietto (2010, sp.)*33 

                                            
32

 Segundo Spinelli (2007, p. 7) Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA) é uma unidade de 
instrução/ensino reutilizável que auxilia na aprendizagem de algum conceito e, ao mesmo tempo, 
estimula o desenvolvimento de capacidades pessoais, como, por exemplo, imaginação e 
criatividade. Dessa forma, um objeto virtual de aprendizagem pode tanto contemplar um único 
conceito quanto englobar todo o corpo de uma teoria. Pode ainda compor um percurso didático, 
envolvendo um conjunto de atividades, focalizando apenas determinado aspecto do conteúdo 
envolvido, ou formando, com exclusividade, a metodologia adotada para determinado trabalho. 
33

 Disponível em: <http://www.slideshare.net/mnieto2009/tema-2-parte-i-diseo-instruccional-teoras-y-
modelos>. Acesso em: 01 junho 2011. 

Quadro 1 - Princípios Behavioristas relacionados ao design de ambientes de aprendizagem 
                                                                                                                     (conclusão) 
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A 2ª geração de DI tem como marco histórico o lançamento do satélite 

Sputnik em 1957 pela antiga União Soviética. O impacto desta notícia fez com que 

o governo norte-americano reavaliasse o seu sistema de ensino e suas 

deficiências, forçando uma mudança na ênfase dada aos conteúdos disciplinares, 

direcionando-a para uma concepção integral do currículo. Esta determinação 

trouxe reflexos para o DI empregado nos programas de instrução que circulavam 

ao longo da 2ª Grande Guerra (LEIGH, 1998).  

Nesta mesma ocasião, Benjamin S. Bloom (1913-1999) elaborou a sua 

Taxionomia dos Objetivos de Ensino (1956), ultrapassando a concepção de 

objetivos voltados exclusivamente para a memorização de conteúdos, defendendo 

uma aprendizagem integral que envolvesse objetivos nos domínios cognitivo, 

psicomotor e afetivo. Bloom propôs uma aprendizagem orientada a partir das 

necessidades do aluno, que considerava tanto ‘o quê’ ensinar como também, o 

‘como’ ensinar. Podemos perceber uma interface entre o seu ‘modelo’ de 

aprendizagem integral, envolvendo objetivos dos domínios cognitivo, psicomotor e 

afetivo, com a proposta de complexidade de Morin (1994), que propõe uma visão 

multifacetada de conhecimento, maior do que a soma de suas partes (cognitivas, 

psicomotoras e afetivas). 

Contemporâneo aos trabalhos de Bloom, Ludwig Von Bertalanffy (1901-

1972) elabora a Teoria Geral dos Sistemas (1937) que alcança o seu auge de 

divulgação na década de 50. Bertalanffy, por não concordar com a visão cartesiana 

do universo, sugere uma abordagem ‘orgânica’, a partir da ideia de que o 

organismo é um todo maior que a soma das suas partes. Crítico da visão de que o 

mundo é dividido em diferentes áreas, como física, química, biologia, psicologia, 

Bertalanffy sugere que o estudo dos sistemas fosse realizado, tanto de forma 

macrossistêmica, como também por meio de suas interdependências. Entendeu 

que cada um dos elementos, ao ser reunido para constituir uma unidade funcional 

maior, desenvolve qualidades que não se encontram em seus componentes 

isoladamente (BRAGA, 2012), o que nos permite inferir que a Teoria Geral dos 

Sistemas estabelece uma relação simétrica à complexidade de Morin (1994), 

especialmente pelo viés do princípio hologramático.  



69 

 

 

Sob a influência desses olhares, o DI da 2ª geração se propôs a ultrapassar 

a concepção dos micro processos presentes na instrução programada, seguindo 

em direção à compreensão de que, além do conteúdo formal, é necessário 

também, considerar as necessidades do indivíduo em seu ambiente.  

 O DI desta geração foi, também, fortemente influenciado pela Teoria do 

Processamento da Informação. Contemporânea ao cognitivismo a Teoria do 

Processamento da Informação propõe que a aprendizagem aconteça através de 

uma série de transformações da informação que ocorrem em estruturas 

‘hipotéticas’ do cérebro. As informações seriam recebidas numa memória sensorial, 

analisadas por uma memória operacional e armazenadas numa memória de longo 

prazo. Esse armazenamento dar-se-ia na forma de modelos mentais. Estes 

estudos foram intensificados com o aparecimento dos primeiros computadores, 

sendo recorrente a analogia entre a aprendizagem e um sistema de processamento 

de dados (MATOS, 2006). 

A partir de Wilson e Myers (1999) elaboramos o Quadro 2 indicando os 

conceitos da Teoria do Processamento de Informações que influenciaram (e ainda 

influenciam) o DI. 

 

Quadro 2 - Princípios de processamento da informação relacionados ao design de 
ambientes de aprendizagem 

(continua) 

Estágios de processamento da Informação. A informação é processada em 
estágios estáveis, sequenciais, injetando informação sensorial na memória 
perceptiva e depois na memória de trabalho de longo prazo, e finalmente gerando 
resposta.  

Modelagem de tarefas. As tarefas podem ser modeladas usando fluxogramas e 
outras representações sequenciais. Esses modelos chamados de "análise de tarefa 
cognitiva" podem ser usados para apontar prováveis erros e fazer a instrução ‘mirar 
mais especificamente no alvo’ para a habilidade. 

Atenção. A atenção é frequentemente dirigida para as novidades ou mudanças no 
ambiente. A atenção pode ser comprometida quando a instrução oferece novidade 
demasiada ou insuficiente, provocando ansiedade ou tédio, respectivamente. 

Percepção seletiva. Nossos objetivos, expectativas e compreensões atuais 
colorem nossas percepções. Servem como filtros para o mundo e modelam nossas 
estruturas e respostas cognitivas. Essa natureza seletiva da percepção tem 
implicações para o sequenciamento instrucional, a motivação e o treinamento 
metacognitivo34.  

                                            
34

 A metacognição é a capacidade do indivíduo em conhecer o seu próprio processo de 
aprendizagem 
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Sobrecarga da memória. Somente somos capazes de manter na mente cerca de 
cinco a sete pedaços (chunks) de informação de cada vez. Quando a instrução 
exige demais dos limites da memória de trabalho, os problemas aparecem. Os 
maiores aprimoramentos podem ser feitos por meio de análise cuidadosa e revisão 
da instrução para reduzir as demandas de memória. Estratégias sensíveis à 
memória incluem: sequenciar a instrução do mais simples para o mais complexo; 
permitir acesso a guias de referência; e progredir em pequenos passos com 
repetição frequente e elaboração. 

Tipos de conhecimento. Dois tipos de conhecimento são fundamentais: a) 
conhecimento declarativo (saber o quê): armazenado como proposições em redes 
semânticas; b) conhecimento procedimental (saber como): armazenado como 
regras E-SE (IF-THEN) e gabaritos de reconhecimento de padrões. Esses tipos de 
conhecimento são frequentemente identificados na linguagem cotidiana como 
conhecimento e habilidade. Tanto o conhecimento declarativo como o 
conhecimento procedimental depende das representações de regras ou 
informações armazenadas na memória. 

Codificação significativa. A informação é armazenada na memória de longo 
prazo de maneira que se torne acessível para recuperação sempre que for 
conveniente.  

Decomposição (chunking). A informação é quebrada em pedaços (chunks) 
conforme se organiza em unidades significativas, tornando-se mais fácil de ser 
lembrada. A informação assim quebrada em pedaços se ajusta melhor e ajuda-nos 
a superar os limites da memória de trabalho.  

Compilação de habilidades. Pela prática repetida, as habilidades se tornam 
compilações ou rotinas. Vários passos procedimentais são combinados em um 
todo único, facilitando o desempenho e disponibilizando os recursos cognitivos 
para outras partes de uma tarefa complexa. Falar sobre ou desaprender um 
procedimento transformado em rotina pode ser difícil, porque os detalhes da tarefa 
são perdidos e precisam ser reconstruídos. A automaticidade é conseguida quando 
uma segunda tarefa pode ser desempenhada simultaneamente sem prejuízo da 
primeira tarefa. 

Elaboração. As pessoas fazem ligações entre os materiais e seus conhecimentos 
anteriores utilizando o pensamento ativo e a reflexão. Quanto mais conexões, mais 
significativa e mais estável será a aprendizagem. 

Metacognição. A solução de problemas envolve conhecimento declarativo e 
procedimental, e algo mais: aquilo que chamamos conhecimento metacognitivo, 
envolvendo auto monitoramento, autorregulação, sabendo quando e onde 
desenvolver nossas estratégias e conhecimento. 

Motivação. Motivação é o que faz as pessoas agir. Enquanto as explicações 
comportamentalistas se referem tradicionalmente a instintos, impulsos, estímulos e 
reforços, os teóricos cognitivistas confiam em modelos de processamento e 
estrutura cognitiva. Os conceitos-chave são incentivos, auto eficácia, expectativa x 
valor, atribuições de sucesso/ fracasso, desempenho x objetivos de aprendizagem, 
motivação intrínseca x extrínseca. 

Especialistas x novatos. Os especialistas diferem dos novatos em uma série de 
aspectos, entre os quais: a) mais informação de domínio específico para explorar; 
b) rotinas de desempenho de domínio específico mais refinadas; c) um 

Quadro 2 - Princípios de processamento da informação relacionados ao design de 
ambientes de aprendizagem                                                                                       (continua) 
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compromisso com períodos estáveis de prática deliberada (prática reflexiva com a 
intenção específica de aperfeiçoar a habilidade).  

Desenvolvimento humano. O crescimento das crianças em conhecimento e 
habilidade pode ser interpretado como uma série de estágios das formas de 
raciocínio concreto para abstrato, ou uma acumulação de conhecimento 
procedimental e declarativo sobre o mundo. Os adultos também crescem em sua 
compreensão epistemológica; esse crescimento pode ser caracterizado em termos 
de estágios, o vendo-se de concepções de conhecimento fixas e autoritárias para 
concepções que reconhecem a importância da interpretação e da perspectiva. Em 
ambos os casos, a instrução deve corresponder aos níveis de desenvolvimento.  

Mudança conceitual. As pessoas constroem o sentido de seus mundos a partir da 
referência a esquemas, modelos mentais e outras estruturas complexas de 
memória. As diferenças entre a exigência encontrada e os esquemas podem 
promover investigação e reflexão para resolver o conflito. A instrução deve ajudar 
os alunos a assimilar e acomodar novas informações aos esquemas e às 
estruturas cognitivas existentes.  

 

Polo (2001) considera a 2ª geração de DI como um DI ‘em transição’, com 

sistemas mais abertos de aprendizagem que, percebendo o aprendiz como um 

participante proativo, leva em conta em sua elaboração tanto os aspectos internos 

quanto externos à instrução. Fundamentando a 2ª Geração de DI, a Teoria 

Cognitivista volta sua atenção para a explicação das estruturas cognitivas, dos 

processos e das representações que medeiam a instrução e a aprendizagem. 

Segundo Fonseca (2001, apud MATOS, 2006, p. 32), a educação cognitivista, 

basicamente, não ensina conteúdos disciplinares e sim, “pretende desenvolver e 

maximizar os processos de captação, integração, elaboração e expressão de 

informação”. O mesmo autor afirma, ainda, que a educação cognitiva objetiva:  

 
[...] o desenvolvimento cognitivo e emocional dos indivíduos e 
pretende fornecer ferramentas psicológicas que permitam 
maximizar a capacidade de aprender a aprender, de aprender a 
pensar e a refletir, de aprender a transferir e a generalizar 
conhecimentos e de aprender a estudar e a comunicar, muito mais 
do que a memorizar e reproduzir informação (ibidem, grifo nosso). 

 

Contrariamente às perspectivas de aprendizagem behaviorista centrada em 

resultados estímulo-resposta, a perspectiva cognitivista passa a valorizar a 

compreensão do processo de aprendizagem. Seguindo por este viés, a realidade é 

uma construção mental e, portanto, pessoal, em que a aquisição de conhecimento 

só se fará se a informação for aprendida e entendida significativamente. Com isso, 

o mundo e a realidade são interpretados, negociados e acordados através da 

Quadro 2 - Princípios de processamento da informação relacionados ao design de 
ambientes de aprendizagem 
                                                                                                                               (conclusão) 
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experiência e da razão e não mais como uma realidade dada aprioristicamente 

(MATOS, 2006).  

Em 1962 Robert Glaser (1921-2012) empregou pela primeira vez a 

expressão "design instrucional” 35, realizando uma síntese dos trabalhos anteriores, 

mas, foi com Robert M. Gagné (1916-2002), que o DI passou a ser investigado de 

forma intencional e integrada (RAISER, 2001b, p. 54). 

Com a publicação da primeira obra especificamente voltada para o DI, The 

Conditions of Learning (1965),36 Gagné propõe a existência de 5 diferentes níveis 

de aprendizado ou categorias, a saber: (a) informação verbal; (b) habilidades 

intelectuais; (c) estratégias cognitivas; (d) habilidades motoras, e (e) atitudes, 

sustentando a necessidade de diferentes tipos de instrução para a ocorrência de 

cada tipo de aprendizagem. Gagné sugeriu a organização de acordo com o grau de 

complexidade das tarefas de aprendizagem, identificando a necessidade de pré-

requisitos para facilitar o aprendizado em cada nível. Além disso, sua teoria 

esboça, de forma sequencial, nove etapas ou eventos que devem orientar a 

instrução, correlacionando-as aos processos cognitivos envolvidos em cada 

evento. Elaboramos a Figura 14 que ilustra essas etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35

 A expressão "design instructional`foi usada pela primeira vez na seguinte obra de Glaser (1962) : 
Psychology and Instructional Technology. Training Research and Education. R. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press. 1962.  
36

 Na primeira edição de The Conditions of Learning (1965) Gagné ainda está fortemente amparado 
nas metodologias comportamentais utilizadas por Skinner. No entanto, a abordagem do design de 
instrução nas edições de 1970, 1977 e 1985 já é orientada pelo cognitivismo, nomeadamente pela 
teoria do processamento da informação na qual Gagné considera como ponto fundamental para a 
viabilização da aprendizagem a relação entre os processos internos de cognição e os eventos 
externos ao estudante (MATOS, 2006).  
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Figura 14 - As nove etapas de Gagné 

 
 

Podemos perceber que os estudos de Gagné sobre as categorias de 

aprendizado apontam para uma íntima relação com a Taxionomia dos Objetivos de 

Ensino de Bloom (1956) e os trabalhos de Keefe (1989) sobre a Teoria dos Estilos 

de Aprendizagem.  

Apesar da compreensão e aplicação da teoria dos estilos de aprendizagem 

não ser contemporânea ao DI da 2ª geração, ela se coloca como tema transversal 

ao cognitivismo e, desta forma, optamos por abordá-la neste momento. Há que se 

ressaltar, entretanto, que os estilos de aprendizagem não representam o mesmo 

que estilos cognitivos (LOPEZ, 2001, apud BARROS, 2009). Os estilos cognitivos 

são caracterizados como consistências no processamento de informação, maneiras 
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‘específicas’ de perceber, recordar, pensar e resolver problemas, sendo, portanto, 

‘estáveis’. Quanto aos estilos de aprendizagem37 por sua vez, de acordo com 

Alonso e Gallego (2002), com base nos estudos de Keefe (1998), estes se definem 

como maneiras pessoais de processar informação, os sentimentos e 

comportamentos em situações de aprendizagem. São, portanto, traços cognitivos, 

afetivos e fisiológicos, “de preferência pelo uso dos sentidos, ambiente, cultura, 

psicologia, comodidade, desenvolvimento e personalidade” (CUE, 2007), servindo 

como indicadores ‘relativamente’ estáveis de como os alunos percebem, interagem 

e respondem a seus ambientes de aprendizagem e a seus próprios métodos ou 

estratégias em sua forma de aprender. As bases desta teoria sustentam a 

possibilidade de desenvolvimento dos estilos menos predominantes; assim, apesar 

de sua ‘relativa estabilidade’, não podemos dizer que determinado estilo de 

aprendizagem seja estático e se encontre cristalizado na estrutura cognitiva do 

sujeito.  

Alonso e Gallego (2002 apud OKADA; BARROS; SANTOS; 2008) propõem 

a seguinte classificação para os estilos de aprendizagem: 

 estilo ativo: gostam de novas experiências, novos desafios e não gostam 

de grandes prazos; são, portanto, pessoas do aqui e do agora, de grupos, 

que se envolvem com os assuntos dos demais e centram ao seu redor todas 

as atividades. Suas características são: animador, improvisador, 

descobridor, arrojado e espontâneo. Outras características secundárias são: 

criativo, aventureiro, inventor, vital, gerador de ideias, impetuoso, 

protagonista, inovador, conversador, líder, voluntarioso, divertido, 

participativo, competitivo, desejoso de aprender e solucionador de 

problemas. 

 estilo reflexivo: gostam de observar por diferentes ângulos, todas as 

alternativas possíveis antes de realizar algo. Reúnem dados, analisando-os 

com detalhes antes de chegar a uma conclusão. Gostam de observar a 

atuação dos demais e criam ao seu redor um ar ligeiramente distante e 

condescendente. Suas principais características são: ponderado, 

                                            
37

 De acordo com Cue (2011), diferentes autores investigaram os estilos de aprendizagem. Em 
nosso trabalho, nos baseamos nos conceitos de Keef (1998) apud Alonso e Gallego (2002). 
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consciente, receptivo, analítico e exaustivo. As características secundárias 

são: observador, recompilador, paciente, cuidadoso, detalhista, elaborador 

de argumentos, previsor de alternativas, estudioso de comportamentos, 

pesquisador, registrador de dados, assimilador, lento, distante, prudente e 

questionador. 

 estilo teórico: são pessoas que se adaptam e integram teses dentro de 

teorias lógicas e complexas, analisando os problemas de forma hierárquica 

e vertical, por etapas lógicas. Tendem a ser perfeccionistas, articulando o 

que fazem em teorias coerentes. Gostam de analisar e sintetizar. São 

profundos em seu sistema de pensamento e na hora de estabelecer 

princípios, teorias e modelos. Para eles, se é lógico é bom. Buscam a 

racionalidade e objetividade; distanciam-se do subjetivo e do ambíguo. Suas 

características são: metódico, lógico, objetivo, crítico e estruturado. As 

outras características secundárias são: disciplinado, planejador, sistemático, 

ordenador, sintético, raciocina, pensador, relacionador, perfeccionista, 

generalizador, busca: hipóteses, modelos, perguntas, conceitos, finalidade 

clara, racionalidade, o porquê, sistemas de valores, de critérios; é inventor 

de procedimentos, explorador. 

 estilo pragmático: aplicam na prática as ideias, aproveitando a primeira 

oportunidade para experimentá-las. Gostam de atuar rapidamente e com 

seguridade com aquelas ideias e projetos que os atraem. Tendem a ser 

impacientes quando existem pessoas que teorizam. São realistas quando 

tem que tomar uma decisão e resolvê-la. Parte dos princípios de que 

“sempre se pode fazer melhor” e “se funciona significa que é bom”. Suas 

principais características são: experimentador, prático, direto, eficaz e 

realista. As outras características secundárias são: técnico, útil, rápido, 

decidido, concreto, objetivo, seguro de si, organizado, solucionador de 

problemas e aplicador do que aprendeu. 
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Na Figura 15 ilustramos os estilos de aprendizagem e suas respectivas 

características. 

Figura 15 - Estilos de Aprendizagem             

          

Extraído de Mocanda (2010, p. 10) 38. 

Contudo, ao considerarmos o contexto da Educação online e as 

características do espaço virtual quais sejam: (a) virtualidade; (b) interatividade; (c) 

hipertextualidade; (d) multilinearidade; e (e) multivocalidade, passam a existir novas 

formas de apreensão das informações e desenvolvimento de competências e 

habilidades. Partindo da assertiva que o conhecimento dos estilos de 

aprendizagem potencializa o trabalho educativo, Barros (2009) propõe investigar a 

teoria de estilos de aprendizagem “com o objetivo de facilitar a compreensão do 

digital e o potencial de uso das tecnologias para o processo de ensino e 

aprendizagem” (p. 51). Segundo esta autora, “a teoria dos estilos de aprendizagem 

contribui para a construção do processo de ensino e aprendizagem na perspectiva 

de uso das tecnologias, pois se apoia nas diferenças individuais e é flexível” (p. 

53).  

                                            
38

 Disponível em: <http://s3.amazonaws.com/ppt-
download/simposioalianzamicrosoft25032011omiratiaf1-110327180044-phpapp02.ppt>  
Acesso em: 26 outubro 2011. 
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Num movimento de ultrapassagem, a identificação dos diferentes estilos de 

aprendizagem presentes em um AVA, permite ao designer direcionar a sua prática, 

canalizando a aplicação da tecnologia e dos seus recursos multimídia, como 

elemento potencializador e desenvolvedor de todos os aspectos de cada estilo.  

Com base nos trabalhos de Alonso e Gallego (2002), Barros (2009) propõe 

os seguintes estilos de aprendizagem para o espaço virtual: 

  
(a) estilo de uso participativo no espaço virtual: considera a participação 

elemento central, no qual o indivíduo deve ter a ambiência do espaço. Além disso, 

para realizar um processo de aprendizagem no virtual, o educando necessita de 

metodologias e materiais que priorizem o contato com grupos online, que solicite 

buscar situações online, realizar trabalhos em grupo, realizar fóruns de discussão e 

dar ações aos materiais desenvolvidos. 

(b) estilo de busca e pesquisa no espaço virtual: tem como elemento 

central para a aprendizagem a necessidade de fazer pesquisa online bem como 

buscar informações de todos os tipos e formatos. Este estilo caracterizou-se como 

busca e pesquisa, no qual o educando aprende mediante a busca, seleção e 

organização do conteúdo. Os materiais de aprendizagem devem estar voltados a 

construções e sínteses que englobem a pesquisa de um conteúdo.  

(c) estilo de estruturação e planejamento do espaço virtual: tem como 

elemento central para a aprendizagem a necessidade de desenvolver atividades 

que valorizem os aplicativos para elaborar conteúdos e atividades de planejamento. 

Essas atividades devem basear-se em teorias e fundamentos sobre o que está 

sendo desenvolvido.  

(d) estilo concreto e de produção no espaço virtual: tem como elemento 

central da aprendizagem a necessidade de realização dos serviços online e a 

rapidez na realização desse processo. Viabilizar com rapidez é um dos eixos 

centrais deste estilo de uso; utilizar o espaço virtual como espaço de ação e 

produção.  

Elaboramos a Figura 16 em que ilustramos os estilos de aprendizagem 

virtual. 
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Figura 16 - Estilos de aprendizagem virtual 

 
A relação entre os estilos de uso do espaço virtual e as ferramentas, 

aplicativos ou interfaces do ambiente virtual não é uma relação puramente 

instrumental. Os aplicativos por si mesmos, não têm ‘especificidades de uso’ de 

acordo com uma tendência individual, e sim, quanto ‘ao tipo de ação que deve ser 

realizada’, segundo a necessidade de aprendizagem envolvida. Os estilos de uso 

influenciam sim, na forma de realizar o processo de navegação, construção e 

utilização de ferramentas, permitindo explorar por meio do mesmo aplicativo, todos 

os níveis de aprendizagem, integrando as ações de leitura, escrita e construção de 

materiais realizadas pelo próprio aluno, reiterando assim, multivocalidade presente 

no ambiente online. Os estilos de uso do espaço virtual encontrados caracterizam-

se por níveis de utilização dos aplicativos e ferramentas, baseados, entre outras 

características, na busca de informação, no planejamento e na imagem. 

Ainda segundo Barros (2009, p. 17): 

 
[...] para o desenvolvimento de materiais e metodologias de 
trabalho é necessário entender a linguagem do espaço virtual não 
somente no sentido técnico, mas a linguagem da imagem e 
audiovisual; é necessário saber buscar informação e ensinar a 
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buscá-la, estruturar e produzir informação de acordo com o 
conteúdo proposto, elaborar conteúdos multimídia com base no 
aprendido e utilizar as diversas possibilidades técnicas 
disponibilizadas pelo espaço virtual. 

 
Paralelamente às ações propostas por Barros (2009) encontramos na 

Taxionomia Digital de Bloom (CHURCHES, 2008) os elementos necessários para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas necessárias à promoção desta forma 

específica de aprendizagem, lembrando ainda que, num processo de 

aprendizagem que visa responder aos desafios da complexidade (MORIN, 1990) 

torna-se necessária a compreensão dos estilos de aprendizagem de forma 

hologramática, o que importa no desenvolvimento dos sujeitos, dos diferentes 

estilos presentes em um AVA. 

Assim como acontece com os estilos de aprendizagem propostos por Alonso 

e Gallego (2002), estas tendências não são estanques e cristalizadas, pois como 

alerta Barros (2009), ‘com a criação de uma ambiência39 de uso, há uma 

perspectiva do indivíduo não somente de ter uma tendência, mas de ampliar as 

várias tendências existentes, chegando à totalidade das características 

determinadas’.  

Não podemos concluir nossa investigação sobre a 2ª geração de DI sem 

antes analisarmos duas importantes vertentes de aprendizagens cognitivistas: a 

aprendizagem significativa de D. Auzubel (1918 - 2008) e a Gestalt. 

Por definição, a aprendizagem significativa envolve a aquisição e a 

construção de significados, valorizando os conhecimentos preexistentes dos 

aprendentes (MOREIRA, 1993).  

A relação entre o novo conhecimento e a estrutura cognitiva do aprendiz se 

faz duas formas, as quais Ausubel nomeou de características da aprendizagem 

significativa: não arbitrária e substantiva. 

 A forma não arbitrária acontece quando um novo conhecimento se relaciona 

com conhecimentos especificamente relevantes, preexistentes na estrutura 

                                            
39

 Ambiência seria o espaço arquitetonicamente organizado e animado que constitui um meio físico 
e, ao mesmo tempo, meio estético ou psicológico, especialmente preparado para o exercício de 
atividades humanas. Neste sentido, entendemos como sendo o processo de apropriação 
tecnológica do AVA com vistas a tornar este ‘meio virtual’ em um ambiente pessoal de 
aprendizagem.  
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cognitiva. Estes conhecimentos especificamente relevantes são denominados por 

Ausubel de ‘subsunçores’. 

A forma substantiva se dá quando o que é incorporado à estrutura cognitiva 

é a substância do novo conhecimento, ou seja, é aquilo que o sujeito realmente 

internalizou.  

É por meio da aprendizagem significativa que o significado lógico dos 

materiais de aprendizagem se transforma em significado psicológico para o 

aprendiz (AUSUBEL, 1963 apud MOREIRA, 2000). Consequentemente, a 

internalização destes novos significados se dará a partir da relação 

aprendiz/materiais educativos, o que nos leva a perceber o DI como elemento 

mediador e facilitador desta construção, o que nos reporta aos dizeres de Moreira 

(2006, p. 22); 

 
[...] nessa perspectiva, as condições para a aprendizagem 
significativa são a potencialidade significativa dos materiais 
educativos (i.e., devem ter significado lógico e o aprendiz deve ter 
subsunçores especificamente relevantes) e a pré-disposição do 
sujeito para aprender (i.e., intencionalidade de transformar em 
psicológico o significado lógico dos materiais educativos).  

 

Vários autores dentre eles, Ausubel, Hanesian, Gagné, Newell, Simon, e 

Mayer fazem referência à aprendizagem significativa em oposição à aprendizagem 

por memorização como forma de dar novos sentidos às estruturas cognitivas 

anteriores (ISSING, 2011). Entendem que para a aquisição de novos 

conhecimentos é necessário que estes se relacionem significativamente com 

noções já conhecidas pelos alunos, o que, juntamente com o sequenciamento de 

conteúdos, é fator essencial no aperfeiçoamento da compreensão e na solução de 

problemas. A abordagem cognitivista favorece ainda a elaboração de materiais e 

softwares educativos baseados em escalas hierárquicas de conceitos como os 

mapas mentais. 

Os Mapas Conceituais têm por base a aprendizagem significativa e, em sua 

elaboração, as ideias novas passam a ser ancoradas em conceitos relevantes que 

o aprendiz já sabe (subsunçores), pré-existentes na sua estrutura cognitiva. Em 

linhas gerais, trata-se de um diagrama, um esquema para cartografar, de forma 

hierárquica, os conceitos presentes em um conhecimento. São, portanto, 

organizadores gráficos que representam relações significativas entre conceitos na 
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forma de proposições, recorrendo-se para tal, de palavras de ligação entre os 

mesmos. A Figura 17 ilustra a elaboração de um Mapa Conceitual relacionando - o 

aos princípios da complexidade e as gerações de DI.  

 
Figura 17 – Mapa Conceitual
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Os aspectos midiáticos e imagéticos que caracterizam o espaço virtual e, 

num movimento de interseção à Teoria dos Estilos de Aprendizagem apresentada 

anteriormente, nos aproximaram, também, da incorporação dos princípios da 

Gestalt no DI.  

A Gestalt é uma escola – Escola de Psicologia Experimental, cujo precursor 

foi Von Ehrenfels, no século XIX. De acordo com Gomes Filho (2004, p.18 apud 

BATISTA, 2008, p. 196), o movimento teve sua atuação na teoria da forma, nos 

estudos da “percepção, linguagem, inteligência, aprendizagem, memória, 

motivação, conduta exploratória e dinâmica de grupos sociais.” Assim, a Teoria da 

Gestalt sugere respostas aos porquês da preferência de certas formas em 

detrimento de outras.  

Batista (2008, p. 198) sinaliza que os princípios da percepção investigados 

pela Gestalt são “importantes para o desenvolvimento de ferramentas de suporte à 

EAD, exatamente por trabalharem bastante a percepção de signos, da leitura de 

sistemas de informações visuais”. 

Assim, de acordo com Gomes Filho (2004, p. 29-37 apud BATISTA, 2008, p. 

200) apresentamos os princípios da Gestalt. 

 

 Proximidade: elementos que estão próximos uns dos outros se agrupam 

entre si e são percebidos como uma única unidade. 

 

Figura 18 - Proximidade 

 

 

 Semelhança: objetos semelhantes tendem a se agrupar, podendo essa 

semelhança ser na cor, forma ou tamanho. 
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Figura 19 - Semelhança 

 

 

 Continuidade: Diz respeito ao alinhamento de elementos que produzem um 

conjunto harmônico e passam a impressão de que os elementos estão 

relacionados.  

 

Figura 20 - Continuidade 

 

 

 Fechamento: Diz que nossa mente interpreta um objeto completo 

simplesmente se os elementos parecerem se agrupar. 

 

Figura 21 - Fechamento 

 

 

 Pregnância: Diz que nossa experiência passada favorece a compreensão e 

associação de objetos incompletos, desde que nossa consciência tenha 

conhecimento de sua existência. 
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Figura 22 - Pregnância 

 

 

Concluindo sobre os projetos de DI da 2ª geração, percebemos que estes 

estão focados tanto no ensino quanto no aprendiz, se aproximando de uma 

concepção processual de DI, diferentemente dos projetos da 1ª geração. 

Baseando-nos em Mocanda (2011) elaboramos na Figura 23 uma sequência de DI 

da 2ª Geração. 

 

Figura 23 – Sequência de DI: 2ª Geração 

 

 

A 3ª geração de DI (1980) também chamada de ‘Construtivista’ é marcada 

pelo surgimento das TIC. Baseada em Jean Piaget (1896 - 1980) e Lev 

Semenovitch Vygotsky (1896 - 1934) passa a incorporar o aspecto relacional da 

aprendizagem no desenvolvimento dos projetos de DI. Dentro da visão 

construtivista, um software educacional deve ser interativo, proporcionando o 

sentido investigativo e hipotético, testando e refinando as ideias iniciais de seus 

aprendizes. Dessa forma, os alunos constroem o seu próprio conhecimento a partir 

da investigação de sua própria aprendizagem, (MATTAR, 2011). O conhecimento 

passa a ser visto como um processo; o ensino deve estar relacionado aos 

contextos e experiências pessoais. É a aprendizagem que sustenta o 
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desenvolvimento humano, não o contrário. Aprender é um fenômeno social, um 

processo dialético que envolve interação com outras pessoas, ferramentas e o 

mundo físico. A aprendizagem passa a ser orientada para a demanda, enquanto 

que a educação se engaja às experiências da vida. Como marca desta geração 

encontramos os softwares gestores de aprendizagem dentre eles, o ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) - Moodle40.  

Nesses espaços de aprendizagem, grupos de alunos (e não alunos 

individualmente) são encorajados e apoiados (não controlados ou programados) a 

explorar suportes de informação como livros, materiais impressos, vídeos, etc. e 

ferramentas tecnológicas como programas de processamento de texto, e-mail, 

ferramentas de pesquisa, etc., formando verdadeiras "comunidades de 

aprendizagem" (GOOBY, 2008). Daí a importância dos processos de mediação 

pedagógica na concepção de design desta geração.  

A mediação pedagógica consiste em um conjunto de procedimentos 

realizados na criação de materiais educativos, que objetivam uma educação 

baseada na comunicação e que tenha como fundamento o diálogo. Segundo 

Gutiérrez e Prieto (1994, p. 62) ela é  

 

“o tratamento de conteúdos e das formas de expressão dos 
diferentes temas, a fim de tornar possível o ato educativo dentro do 
horizonte de uma educação concebida como participação, 
criatividade, expressividade e relacionalidade”. 
 

 

Neste sentido, nos alinhamos a Minguell (2002, apud FILATRO, 2004), que 

baseado na teoria de Vygotsky argumenta que em ambientes virtuais de 

aprendizagem, as pessoas desenvolvem habilidades cognitivas e estratégias de 

aprendizagem específicas, desenvolvendo novas formas de interpretar as 

mensagens vinculadas a códigos simbólicos distintos (novos elementos com 

significação, tais como ícones, hipertextos, links) e novas estruturas (sintáticas, 

não-lineares e indexadas). Também descobrem novas formas de interagir com 

as interfaces e os sistemas de signos externos (códigos de comunicação que 

empregam signos com significados). Estes elementos são os novos 'artefatos' que 

                                            
40

 O Moodle é o locus em que esta pesquisa é desenvolvida, sendo tratado em capítulo à parte 
(Capítulo 3 - O contexto de estudo). 
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surgem na interação social e que trazem consigo, os traços e valores culturais da 

contemporaneidade, ou seja: do atual contexto sociotécnico. 

No Quadro 3 sintetizamos as principais implicações da teoria 

socioconstrutivista no DI online. 

 
Quadro 3 – Implicações da teoria Socioconstrutivista para o DI online 

A aprendizagem é orientada à demanda. Os ambientes virtuais de aprendizagem 
podem rastrear a história, o perfil e o progresso do aluno, bem como estratégias e 
conteúdos personalizados, organizados segundo as prioridades de aprendizagem e 
relacionados a tarefas e projetos embutidos em um contexto de atividades 
significativas. 
A aprendizagem é uma construção social mediada pelos atores sociais por meio de 
linguagem, signos e ferramentas. Os ambientes virtuais de aprendizagem devem 
capitalizar as dimensões social, comunicativa e colaborativa, possibilitando o 
discurso mediado. Devem dispor de ferramentas facilitadoras para o engajamento 
nas tarefas (por exemplo, mapas conceituais) que enfatizem a construção do 
conhecimento.  
A aprendizagem se refere à formação de identidade ou ao ato de tornar-se membro 
de uma cultura dentro de zonas de desenvolvimento proximal estipuladas. Os 
ambientes virtuais de aprendizagem devem criar uma dependência estrutural entre 
os indivíduos, capitalizando os diversos níveis de conhecimento da comunidade, e 
permitindo o crescimento e a interação contínua entre os novatos e os mais 
capazes.  
A aprendizagem é reflexiva e metacognitiva, internalizando do social para o 
individual. Os ambientes virtuais de aprendizagem podem facilitar a reflexão e a 
metacognição, permitindo a aprendizagem pela prática e pela reflexão na ação.  
A aprendizagem está incorporada em ricos contextos culturais e sociais envolvendo 
conhecimento implícito e explícito. Os ambientes virtuais de aprendizagem devem 
ser baseados na internet de modo que, por uma plataforma de rede, os alunos 
possam acessar os ambientes em seus próprios contextos, por diferentes tipos de 
interação e pela emergência do conhecimento tácito.  
A aprendizagem é socialmente distribuída entre as pessoas, as regras e as 
ferramentas. Os ambientes virtuais de aprendizagem devem facilitar a localização 
da informação e oferecer ferramentas que otimizem o desempenho humano.  
A aprendizagem equivale a transferir conhecimentos de uma situação à outra, 
descobrindo significados relacionais e associados nos conceitos. Os ambientes 
virtuais de aprendizagem podem desafiar os alunos a refletir sobre os princípios e 
conceitos aplicáveis a outros contextos, por meio da observação e análise de 
informações organizadas visualmente e de padrões ou variáveis relativamente 
estáveis.  

 

O design instrucional tem evoluído, sendo influenciado por diferentes teorias 

de aprendizagem. A 1ª geração de DI, por meio da abordagem comportamentalista 

(SKINNER, 1972) se apropriou das ideias pedagógicas do ‘aprender fazendo’, do 

foco em resultados, da decomposição de tarefas em pequenas etapas, do feedback 

sistemático. A 2ª geração de DI, por meio do cognitivismo incorporou os 
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conhecimentos relativos aos estágios de processamento da informação, a visão do 

aprendiz como sujeito de sua aprendizagem; o conceito de percepção seletiva, e 

questões que tratam de motivação, entre outros. A 3ª geração de DI integrou a 

importância do grupo social, da aprendizagem contextualizada de Vygostky (1994). 

 Apesar destas três teorias da aprendizagem serem as mais frequentemente 

utilizadas no DI elas pertencem a um tempo em que a aprendizagem não se 

beneficiava do tremendo impacto da tecnologia (SIEMENS, 2011, sp.). Contudo, 

concordamos com Mattar (2011) como sendo ainda “prematura a consolidação de 

uma 4ª geração de DI sem a presença de uma teoria de aprendizagem, 

solidamente investigada, a partir deste novo contexto de aprendizagem”.  

Amparando-nos na abordagem teórica aqui apresentada e, buscando 

aprofundar os conhecimentos relativos às práticas do design instrucional na 

Educação online, elaboramos o DI do curso de Didática e Tecnologias da 

Informação e Comunicação – DidaTIC. Este configurou-se em nosso contexto de 

estudo e será apresentado no próximo capítulo. 
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3. O CONTEXTO DE ESTUDO 

 

O objetivo deste capítulo é descrever o contexto de estudo em que se 

desenvolveu nossa pesquisa: o design instrucional do curso online de Didática e 

Tecnologias da Informação e Comunicação – DidaTIC.  

A elaboração deste contexto demandou uma profunda imersão no 

referencial teórico explicitado no capítulo anterior, traduzindo-se no design 

instrucional que se segue. É a partir deste design que revelamos o que é tecido 

junto: a complexidade (MORIN, 1994), a taxionomia dos objetivos educacionais 

(BLOOM, 1974) e sua versão atualizada, a taxionomia digital (CHURCHES, 2008).  

Destacando as partes deste contexto, em sua perspectiva ampla situamos o 

ambiente virtual de aprendizagem do referido curso e, em uma perspectiva restrita, 

sua descrição por meio dos elementos constituintes do Plano de Ensino, a saber: 

(a) objetivos; (b) conteúdos; (c) metodologias; e (d) avaliação.  

 

3.1. O CONTEXTO DE ESTUDO EM SUA PERSPECTIVA AMPLA  

 

A elaboração do DidaTIC demandou a busca por um AVA que nos 

permitisse migrar de uma lógica padronizada e fragmentada para uma lógica de 

personalização, que nos possibilitasse implementar o design do curso de forma 

autônoma e criativa, sem a necessidade de recorrermos a profissionais 

especializados. Daí optarmos pelo AVA – Moodle que, por ser um software livre, 

nos deu maior liberdade em sua configuração.  

No gerenciamento do Moodle escolhemos adotar interfaces que favorecem a 

descentralização e o compartilhamento de informações nos processos de 

construção do conhecimento, potencializando ainda, a coautoria, a colaboração e a 

cooperação entre os sujeitos envolvidos: alunos e professores. Desta forma, 

optamos pela escolha das seguintes interfaces: Fórum, Chat, Glossário, Tarefa, 

Questionário, Wiki, Biblioteca e Videoteca. A seguir apresentamos, em linhas 

gerais, as características básicas dessas interfaces. 
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• Fórum  

O fórum é uma interface de atividades assíncronas que oferece a 

flexibilidade de tempo e permite, a partir de múltiplos debates, a distribuição do 

conhecimento gerado. Por se tratar de uma interface adequada à realização de 

atividades sócio interacionistas, em que é possível expressar a aprendizagem, 

corrigir falsas conclusões e aprender com a opinião e informação publicada por 

todos, utilizamos amplamente os fóruns de aprendizagem ao longo do curso 

(formam propostos no total 13 fóruns de aprendizagem). Estas características nos 

levaram ainda, a ‘batizar’ os fóruns de aprendizagem do DidaTIC como Ágora 

(figura 24), uma homenagem a ágora grega41.  

 

Figura 24 - Fórum Ágora 

 

    Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br 

 

• Chat  

O chat tem por função proporcionar contato em tempo real entre os participantes 

(comunicação síncrona) através de uma janela com texto. No DidaTIC ele foi 

utilizado como espaço de socialização entre alunos e professores, fortalecendo os 

                                            
41

 Ágora era a praça principal na constituição da pólis, cidade grega da Antiguidade clássica. É nela 
que o cidadão grego convive com o outro e onde ocorrem as discussões políticas e os tribunais 
populares: é, portanto, o espaço da cidadania. 

http://www.ateiadesofia.com.br/
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vínculos entre seus participantes. Diferentemente do fórum de aprendizagem, em 

que é possível refletir com maior atenção sobre o que está escrevendo, no chat a 

interação é rápida e dinâmica. No DidaTIC o chat (figura 25) foi utilizado na 

apresentação de ‘Boas vindas e esclarecimentos sobre a navegação pelo AVA’. 

 
Figura 25 – Chat 

         Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br 
 

• Glossário  

A interface glossário do DidaTIC teve por função listar termos específicos e 

essenciais ao curso, evitando assim, duplo sentido em suas definições. O glossário 

foi batizado como a expressão ‘Pedra de Roseta’42 (figura 26), termo utilizado para 

se referir a alguma informação essencial de um campo novo de conhecimento.  

 
 

 

 

 

                                            
42

 A Pedra de Roseta é uma pedra triangular, de menos de 1 metro e meio de altura foi a chave para 
unir o que estava separado.... Em 1799, soldados de Napoleão encontraram um fragmento de pedra 
com escritos distintos; hieróglifos egípcios de um lado, do outro o demótico e, por último, o grego 

http://www.ateiadesofia.com.br/
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Figura 26 - Glossário ‘Pedra de Roseta’ 

 
  Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br 

 

• Tarefa  

Utilizamos a interface ‘Tarefa’ com o propósito de investigar o nível de 

conhecimento já construído pelo educando. Esta interface permite diversas 

possibilidades de aplicação, sendo possível avaliar posteriormente as tarefas 

apresentadas. Ao longo do DidaTIC foram elaboradas 3 tarefas em caráter de auto 

avaliação, ao final de cada unidade. A quarta tarefa (figura 27) foi a atividade final 

do curso, que se consistiu na elaboração de uma unidade de ensino para o 

ambiente virtual de aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
antigo. Quando os estudiosos perceberam que as faixas eram traduções do mesmo texto puderam, 
enfim, traduzir os demais achados do Egito Antigo.  

http://www.ateiadesofia.com.br/
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Figura 27 - Tarefa Final 

 

    Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br 

 

• Questionário  

O questionário é uma interface com perguntas objetivas, tendo as respostas 

corrigidas automaticamente pelo próprio Moodle. A estrutura do Moodle nos 

permitiu organizar o questionário como um pré-teste, com perguntas no estilo 

‘resposta curta’. 

 
• Wiki  

A wiki possibilita aos alunos e professores a construção de textos 

colaborativos, com autonomia e cooperação, nos quais não existe apenas um 

autor, sendo todos os sujeitos do processo atores e autores dos textos, estas 

características nos levaram a batizá-la como wiki - Torre de Babel (figura 28). 

 

 

http://www.ateiadesofia.com.br/
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Figura 28 – Wiki: Torre de Babel 

 

    Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br 

 

Além destas interfaces o Moodle permitiu criar páginas de texto simples, 

páginas web, links para arquivos e sites externos, visualizar diretórios com vários 

arquivos em diferentes formatos e criar bases de dados sobre determinado tema.  

Utilizamos o recurso de criação de bases de dados para elaborarmos a 

Biblioteca de Alexandria (figura 29) e a videoteca Lumière (figura 30). Nestes 

espaços anexamos o material de apoio do curso, no formato texto e vídeo. 

 
Figura 29 - Biblioteca de Alexandria  

 

    Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br   

 

http://www.ateiadesofia.com.br/
http://www.ateiadesofia.com.br/
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Figura 30 - Videoteca Lumière 

 

    Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br 
 

O AVA-Moodle foi hospedado no endereço eletrônico 

http://www.ateiadesofia.com.br e o acesso ao referido endereço foi liberado para os 

seus avaliadores após a construção do DidaTIC. A figura 31 apresenta a página 

inicial do DidaTIC. 

 

Figura 31 – Página inicial do DidaTIC 

Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br  

 

http://www.ateiadesofia.com.br/
http://www.ateiadesofia.com.br/
http://www.ateiadesofia.com.br/
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3.2. O CONTEXTO DE ESTUDO EM SUA PERSPECTIVA RESTRITA 

 
O conhecimento mais profundo do curso deve se dar a partir de um 

mergulho em seu ambiente online. Entendemos, no entanto, que cabe 

complementar este mergulho com explicações mais detalhadas. 

O design instrucional é o planejamento de um processo. O planejamento de 

um processo só ganha concretude quando o ato de planejar se entrelaça ao 

processo ensino-aprendizagem. Para aproximar o DI do universo docente 

passamos a entender o storyboard 43do DI como sendo o Plano de Ensino docente. 

Consequentemente, é por meio do Plano de Ensino desenvolvido para o DidaTIC 

que apresentamos o contexto de estudo em questão. 

Na elaboração do Plano de Ensino do DidaTIC foram considerados ainda, os 

seguintes aspectos: 

 
(a) Objetivo geral do curso  

O DidaTIC tem por objetivo oferecer elementos necessários para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias do 

computador e da web, com vistas a sua atuação como docente em espaços virtuais 

de aprendizagem.  

(b) Público-alvo 

Professores do Ensino Superior. 

(c) Carga horária 

180 horas 

(d) Caracterização do processo formativo 

 Especialização 

 
O quadro 4 a seguir, apresenta o Plano de Ensino do DidaTIC. Ele foi elaborado 

com a intenção de possibilitar uma visão de ‘todo’ deste planejamento. As cores 

diferentes dividem as unidades.  

                                            
43

 O storyboard é o instrumento do DI em que ilustra os elementos e ações envolvidos em uma 
‘cena didática’. Este é elaborado a semelhança de um roteiro de cinema (aliás, vem daí a 
expressão). Optamos ampliar o conceito clássico de storyboard, incorporando a este o sentido de 
um Plano de Ensino, pois entendemos que na docência online são incorporas práticas de design. 
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Quadro 4 - Plano de Ensino do DidaTIC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela x b- Plano de Ensino do DidaTIC 

 
 

(continua) 
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Quadro 4 - Plano de Ensino do DidaTIC  
(conclusão) 
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 A fim de detalhar o Plano de Ensino, apresentamos a seguir para cada 

atividade prática proposta o seu respectivo objetivo de ensino. Este detalhamento 

visa evidenciar que os objetivos ultrapassam o nível mais simples da taxionomia no 

domínio cognitivo (conhecimento/memória) (BLOOM, 1974), dando centralidade ao 

desenvolvimento de habilidades mais complexas. 

 
Quadro 5 - Nível Taxionômico esperado 

 
 

 
 

 
Unidade 1 - O Contexto Sociotécnico e a sua relação com o conhecimento 

 

Quadro 5 – Nível Taxionômico esperado 

 

 

 

 

 

 

(continua) 
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Quadro 5 – Nível Taxionômico esperado 

(conclusão) 

 

 

A seguir apresentamos algumas explicações que facilitam o entendimento das 

unidades que compõem o curso. 

 

Unidade 1 – O Contexto Sociotécnico e sua relação com o conhecimento 

 

Esta unidade introduz o conceito 'sociotécnica', buscando relacionar Educação, 

tecnologias e construção de saberes, e apresenta o ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) do curso, com seus recursos e interfaces utilizados ao longo 

do processo de ensino. A Unidade 1 (assim como as demais) tem início com a 

apresentação de um Mapa de Navegação que funciona como recurso metodológico 

utilizado na abertura das unidades de ensino do DidaTIC. Sua função é ilustrar as 

etapas percorridas ao longo da unidade, possibilitando uma visão geral de cada 

contexto.  

A figura 32 ilustra o Mapa de Navegação da Unidade 1. 
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Figura 32 - Mapa de Navegação da Unidade 1 

 
 Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br 

  
 Esta unidade foi dividida em duas subunidades, a saber: (a) o contexto 

sociotécnico e sua relação com a construção do conhecimento; e (b) ambiente 

virtual de aprendizagem: a tecnologia que sustenta o curso. 

A seleção deste conteúdo de ensino tem o eco da fala de Morin (2000a, p. 15) 

quando ele aponta a necessidade de um conhecimento pertinente [...] capaz de 

situar qualquer informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em que 

está inscrita”. 

A subunidade ‘O contexto sociotécnico e sua relação com a construção do 

conhecimento’ situa a Educação e a construção de saberes diante do atual 

contexto sociotécnico. Ressalta também a necessidade de se romper com a 

fragmentação do conhecimento, característica da contemporaneidade, indo ao 

encontro de uma visão complexa que permite articular em uma mesma proposta 

didática, diferentes saberes.  

Para ilustrar esta visão de complexidade que busca articular saberes docentes, 

apresentamos a figura 33 - ‘Didática e complexidade: um diálogo’ que está incluída 

nesta subunidade. 

 

 

http://www.ateiadesofia.com.br/
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Figura 33 - Didática e complexidade: um diálogo 

 

 

                 Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br 

 

A segunda subunidade, ‘Ambiente Virtual de Aprendizagem: a tecnologia 

que sustenta o curso’, apresenta o AVA e suas interfaces, procurando ressignificar 

o conceito de ‘ambiente de aprendizagem’, situando-o em uma perspectiva de 

interação. Nesta etapa o aluno é convidado a interagir ativamente em todos os 

espaços de aprendizagem selecionados para o DidaTIC. Esta interação também se 

reflete nas atividades em grupo que são sugeridas, como por exemplo, na wiki.  

A figura 34 a seguir, ilustra a atividade wiki proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ateiadesofia.com.br/
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Figura 34 – Escrita wiki 

       Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br 

 

A atividade que fecha esta primeira unidade, uma auto avaliação, 

centralizou-se no desenvolvimento de princípios éticos e do senso crítico. 

Entendemos que a auto avaliação se articula à perspectiva da complexidade, na 

medida em que focaliza todos os elementos do processo de ensino-aprendizagem, 

a saber: o aluno como estudante, o professor como docente, o curso com sua 

proposta. 

 

Unidade 2 - As Teorias de Aprendizagem e sua articulação à docência 

online. 

 
Iniciamos a segunda unidade do DidaTIC com a apresentação do seu Mapa 

de Navegação, conforme ilustra a figura 35.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ateiadesofia.com.br/
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Figura 35 – Mapa de Navegação: Unidade 2 

 

     Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br 

Nesta unidade procuramos evidenciar as necessidades de amparar a prática 

pedagógica em teorias de aprendizagem. Para tanto, selecionamos o seguinte 

objetivo específico: estabelecer diferenças entre as teorias de aprendizagem 

enfocadas, de modo que possa propor atividades práticas, indicando a teoria na 

qual se respalda e justificando a opção. 

Com este objetivo procuramos ultrapassar as categorias anteriormente 

propostas para a primeira unidade, atingindo a categoria “avaliação” da taxionomia 

de Bloom (1974).   

Para tanto, procuramos avançar no significado de conhecimento pertinente 

proposto por Morin (2002b, p. 86), a saber: “o conhecimento (que) não é fundado 

numa sofisticação, mas numa atitude que consiste em contextualizar o saber”. O 

conhecimento pertinente não se caracteriza por conter uma grande quantidade de 

informações, mas, sim, por saber organizá-las. E é este é o sentido desta unidade.  

Admitimos que na prática docente é preciso ‘juntar as coisas que nos 

parecem separadas’ ou seja, articular diferentes teorias de aprendizagem em uma 

mesma proposta didática.  

http://www.ateiadesofia.com.br/
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Apesar de podermos aplicar na docência online as mesmas teorias de 

aprendizagem que articulam o processo ensino-aprendizagem na sala de aula 

presencial, compreendemos que algumas delas são mais fecundas no ambiente 

virtual, especialmente quando se pretende promover as duas faces de uma mesma 

moeda, que são a colaboração e a autonomia na aprendizagem. Nesta perspectiva, 

o Socioconstrutivismo e Cognitivismo são teorias indispensáveis. Em outras 

situações, entretanto, quando se busca respostas comportamentais precisas, 

como, por exemplo, dominar a navegação no próprio AVA, não se pode prescindir 

do Behaviorismo. Há ainda a necessidade de uma visão do todo, que articula forma 

à teoria, e estas ao ambiente virtual, o que coloca uma ênfase em conhecimentos 

da Gestalt. Complementarmente não podemos esquecer do perfil do nosso público-

alvo, no caso, professores do ensino superior, o que exige também considerar 

princípios que envolvem a chamada ‘aprendizagem significativa’. 

Estas considerações nos levaram a situar as teorias de aprendizagem 

apresentadas nesta unidade como conhecimento pertinente para prática docente 

online.  

Para dar conta da proposta que se insere nesta segunda unidade foram 

elaboradas cinco subunidades interligadas por uma abordagem metodológica que 

deu centralidade à prática docente. Esta opção nos levou a formular atividades de 

ensino que tivessem como resultado a elaboração de estratégias de 

aprendizagens. Cabe destacar que o resultado desejado era a construção (pelo 

próprio aluno) de uma unidade de ensino, vinculada a conteúdo de seu domínio, 

para ser postada no ambiente virtual de aprendizagem. 

 
Unidade 3 - O Plano de Ensino e seus elementos constituintes 

 
A terceira e última unidade do curso teve por objetivo discutir o Plano de 

Ensino e seus elementos constituintes, com vistas à construção de uma Unidade 

de Ensino para o ambiente virtual de aprendizagem. 

A figura 36 ilustra o Mapa de Navegação desta terceira unidade. 
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Figura 36 - Mapa de Navegação: Unidade 3 

 Fonte: http://www.ateiadesofia.com.br 
 

As subunidades desta unidade (objetivos de ensino, conteúdo, metodologia 

e avaliação) operam formando um sistema complexo, fazendo emergir os princípios 

dialógico, recursivo e hologramático. Estes princípios religam os elementos 

constituintes do Plano de Ensino às demais unidades do DidaTIC, transformando a 

atividade final do curso em uma expressão da complexidade. 

Podemos observar, logo na primeira subunidade, a articulação desta terceira 

unidade às anteriores. No subitem ‘Preparando o caminho’, resgatamos a noção de 

‘Mapa Conceitual’ apresentada na unidade anterior. Este é utilizado como um 

recurso metodológico que articula os princípios dialógico, recursivo e hologramático 

à concepção de AVA.  

A figura 37 ilustra o Mapa Conceitual elaborado a partir da articulação entre 

o princípio hologramático e o Plano de Ensino do DidaTIC e, por meio dela 

encerramos a descrição do contexto de estudo. Passaremos a seguir, à análise dos 

resultados sobre a avaliação do DidaTIC na perspectiva de seus avaliadores. 

http://www.ateiadesofia.com.br/
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Figura 37 - Mapa Conceitual: princípio hologramático. 
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4. RESULTADOS DO ESTUDO: A AVALIAÇÃO DO DIDATIC NA PERSPECTIVA 

DE SEUS AVALIADORES 

 

 Tendo em vista que a coleta de dados se iniciou em fins de 2012, já próximo 

ao encerramento do ano letivo, não pudemos contar com a participação de muitos 

avaliadores do curso. Ainda assim, contamos cinco avaliadores, todos eles com 

experiência de mais de cinco anos para o exercício da docência no ensino superior 

e experiência em Educação online. 

 Os resultados do presente capítulo se desdobram nas seguintes seções: 

(4.1) caracterização básica dos respondentes (R); (4.2) avaliação do curso em uma 

perspectiva ampla; (4.3) avaliação do curso em uma perspectiva restrita; e (4.4) 

sugestões e encaminhamentos gerais. Estes desdobramentos têm relação com o 

que levantamos na revisão da literatura e com os objetivos específicos da 

pesquisa. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DOS SUJEITOS DO ESTUDO 

 
Nesta seção são apresentados os resultados relativos a seis aspectos, a 

saber: (a) sexo; (b) idade; (c) formação; (d) área de atuação; (e) experiência em 

cursos online; (f) experiência em docência em nível superior.  

Partimos de uma base comum de resultados: todos os respondentes são do 

sexo feminino, com formação para o exercício da docência. Distinguem-se, no 

entanto, em relação à faixa etária, ao grau de formação e à área específica de 

atuação profissional, conforme veremos a seguir. 

Em relação à idade dos respondentes encontramos a seguinte recorrência: 

(a) entre 40 – 45 anos, 20% (1) respondente; (b) entre 45 – 50 anos, 20% (1) 

respondente; (c) entre 50 - 55 anos, 20% (1) respondente; e (d) entre 55 a 70 anos, 

40% (2) dos respondentes. O gráfico 1 ilustra a distribuição etária dos 

respondentes. 
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Gráfico 1 – Distribuição etária dos respondentes 

 

  

Observamos que esta distribuição etária encontra correspondência com o 

público-alvo ao qual se destina o DidaTIC, ou seja, os avaliadores se encontram na 

mesma faixa etária daqueles docentes do ensino superior para os quais 

elaboramos o curso. Segundo dados coletados pelo INEP (2010) a idade média 

dos docentes vinculados à Instituição de Ensino Superior (IES) é de 45 anos.  

O grupo respondente pode, então, ser enquadrado na categoria de 

‘imigrantes digitais’, expressão cunhada por Marc Prensky (2001a) e que se refere 

aos indivíduos que não nasceram no mundo digital. Cabe salientar que muitos 

imigrantes digitais vêm aprendendo a usar as novas tecnologias ao longo de suas 

vidas adultas, às vezes com muitas dificuldades.  

Os imigrantes digitais desta pesquisa (todos os nossos sujeitos) ainda se 

dividem em duas gerações: os ‘baby boomer’(nascidos entre 1945 e 1964 – 3 

sujeitos) e os pertencentes à geração ‘X’ (nascidos a partir do início dos anos 1960 

até o final dos anos 1970 – 2 sujeitos).  

Segundo Prensky (2001b), os imigrantes digitais, mesmo que aprendam a 

serem fluentes no uso da linguagem digital, manifestam certo “sotaque” que pode 

ser observado no modo com que usam a mesma tecnologia e recursos digitais se 

comparados aos chamados ‘nativos digitais’. Para ilustrar a interferência da 

linguagem analógica (linguagem do rádio, tv) na performance do imigrante digital, 

Prensky (2001b) menciona a necessidade que alguns imigrantes digitais têm de 

imprimir suas mensagens de email ou textos para poderem lê-los. Outros podem, 

inclusive, sentir necessidade de escrever seus textos a mão usando papel e 
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caneta, antes de digitá-los em um editor de texto, preferindo realizar leituras e 

pesquisas em livros impressos, coisa impensável para os nativos digitais.  

Encontramos esta tendência explicitamente exposta pelo respondente R2, 

conforme transcrição de sua fala:  

 
R2 - Sim, foi fácil navegar no curso, apesar de ter sentido, no princípio, certa 
dificuldade, principalmente pelo número de recursos disponíveis ao longo do texto 
(inclusive desconhecia alguns deles, como por exemplo, a Apresentação na 
Unidade 3.4.), tanto que imprimi o 'Para começo de conversa'. Mas como o 
conteúdo principal era rico em vídeos e imagens que não saiam bem na impressão, 
voltei para a tela do computador. [...] Os vídeos poderiam apresentar uma tradução 
mais legível ou, até mesmo, à parte para poder analisar o discurso com mais 
calma. 

 
No que tange à formação dos respondentes obtivemos a seguinte 

caracterização: mestrado - 40 % (2 respondes), doutorado - 40 % (2 respondes), 

doutorado incompleto – 20% (1 respondente). 

 
Gráfico 2 – Formação docente dos respondentes 

 

 

O terceiro dado referente à caracterização básica dos respondentes diz 

respeito à sua área de atuação. Todos os respondentes atuam na Educação online; 

observamos, no entanto uma heterogeneidade no que diz respeito aos papéis 

exercidos pelos respondentes no contexto online, o que nos sugeriu, inicialmente, 

uma diversidade de olhares ao longo do processo de validação do DidaTIC. 
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Gráfico 3 – Área de atuação dos respondentes 

 

A totalidade dos sujeitos tem experiência na docência online, sendo este 

dado complementar à caracterização anterior referente à área de atuação e nos 

sugere a pertinência das informações coletadas a respeito da carga horária 

proposta para o DidaTIC. Três respondentes sugeriram explicitamente a ampliação 

da carga horária do DidaTIC. A fala de R4 confirma esta sugestão. 

 

R4 - É importante pensar seriamente o tempo que será disponibilizado para o aluno 
realizar as atividades da DidaTIC, pois ela oferece uma gama de possibilidades, 
com uma qualidade indiscutível, mas que exige um tempo grande para o 
aproveitamento adequado de suas propostas de atividades, desde a leitura, 
passando pelos vídeos até os fóruns. 

 

Vale ressaltar que R4 responde pela coordenação de cursos de formação e 

capacitação docente para Educação online. 
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4.2 A AVALIAÇÃO EM UMA PERSPECTIVA AMPLA 

 

A avaliação em uma perspectiva ampla incidiu sobre os itens: (a) conteúdo; 

(b) metodologia; (c) atividades e (d) navegação. 

 

(a) Conteúdo 

Quanto ao conteúdo os aspectos observados relacionaram-se aos seguintes 

itens: clareza, pertinência para a prática docente online, potencial dialógico, 

profundidade (o que está sendo discutido é suficiente, representa uma base 

mínima de conhecimentos para o exercício da docência online), forma de 

apresentação (estética) adequada ao público-alvo e adequação das mídias 

utilizadas ao propósito do curso. 

 

 Clareza 

 Formulamos a seguinte pergunta para o item – clareza: ‘o conteúdo proposto 

pelo curso foi desenvolvido de forma clara?’  

Esta pergunta tem caráter exploratório, permitindo a representação livre por 

parte dos respondentes do significado dado ao termo ‘clareza’. A análise do 

conteúdo das respostas nos levou a identificar em seu núcleo central a 

concordância com a forma com que o conteúdo do curso foi desenvolvido. No 

quadro 6 a transcrição das respostas apresentadas ao item – clareza. 

 

Quadro 6 - Clareza da linguagem 
 

R1 Muito clara 

R2 Sim. Linguagem adequada e clareza na exposição de ideias. 

R3 
Sim, apesar de ter sido a primeira vez que vi a complexidade de Morin sendo 

aplicada em um curso, ela foi desenvolvida de forma clara. 

R4 
Sim, o conteúdo é apresentado de forma bastante clara, garantindo uma 

leitura adequada, situando o aluno na metodologia da proposta. 

R5 

A linguagem é original e interessante, os textos são coerentes, os vídeos 

foram bem selecionados. Os tópicos propostos são coerentes com a proposta 

do curso. Entretanto, faltou para alguns tópicos de estudo a sugestão mais 

explícita de material para estudo complementar e/ou para aprofundamento. 
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 Para uma melhor compreensão dos desdobramentos da análise dessas 

respostas, elaboramos o diagrama que se segue. 

  

Diagrama 1 – A avaliação do conteúdo em termos de linguagem

 

 

Em termos de linguagem a ‘clareza’ foi o termo de maior recorrência entre as 

falas dos respondentes, estabelecendo-se, pois, como núcleo central de análise, 

conforme visualização no diagrama 1. Todos os cinco sujeitos afirmaram que o 

conteúdo estava claro.  

Ao lado desta recorrência surgiram três aspectos que se relacionam ao 

núcleo central ‘clareza’, denominados ‘núcleos secundários’.  

O 1º núcleo secundário, com 2 recorrências, é representado pela expressão 

‘adequada’. Uma linguagem ‘clara’ e ‘adequada’ permite ‘leitura adequada’ e ‘insere 

o aluno na metodologia proposta’. A análise do 1º núcleo secundário nos permite 

inferir que a linguagem foi motivadora, promovendo o engajamento dos sujeitos no 

curso. O 2º núcleo secundário representado pela expressão ‘coerente’ correlaciona 

a linguagem ‘clara’ à coerência entre ‘textos e imagens’ e ‘tópicos e proposta do 

curso’. A partir deste núcleo podemos inferir que a linguagem promoveu a 

articulação entre os elementos do curso. O 3º núcleo secundário é representado 



113 

 

 

pelas expressões ‘original e interessante’, ou seja, uma linguagem clara pode 

trazer a originalidade, tornando-se interessante. 

A análise de conteúdo aqui estabelecida nos permite concluir a existência de 

uma afinidade no discurso dos sujeitos, significando, ainda, aderência aos 

princípios construtivistas que fundamentam a 3ª geração de design instrucional e 

que ressaltam a importância, no processo de mediação pedagógica, da linguagem 

empregada na elaboração do material didático de cursos online. Sousa (2001) 

propõe a nomenclatura “gênero discursivo mediacional”, isto é, uma configuração 

discursiva específica destinada à produção de material para Educação online. Na 

perspectiva de Sousa (2001), o gênero mediacional apresenta uma linguagem 

envolvente, com traços da interação face a face de sala de aula, onde o professor 

expõe, parafraseia, explica, reitera um tema (conteúdo) com o objetivo de 

proporcionar o aprendizado aos seus alunos. Como afirmam os Referencias para 

Elaboração de Material Didático (MEC, 2002, p. 06),  

 
Na Educação a Distância os materiais didáticos impressos são um 
dos principais meios de socialização do conhecimento e de 
orientação do processo de aprendizagem, articulados com outras 
mídias: vídeo, videoconferência, telefone, fax e ambiente virtual. 

 

Ressalta-se nesta análise, contudo, a crítica realizada por R5: 

 
R5: [...] Entretanto, faltou para alguns tópicos de estudo a sugestão mais 

explícita de material para estudo complementar e/ou para aprofundamento. 

 

 Pertinência  

O próximo item de análise, refere-se à pertinência do conteúdo apresentado 

no DidaTIC, tendo a seguinte pergunta diretriz: ‘o conteúdo selecionado é 

pertinente (importante) para a prática docente online?’  

 A análise das respostas transcritas no quadro 7 nos permitiu inferir que o 

conteúdo do curso é adequado (pertinente) a uma formação online.  
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Quadro 7 – Pertinência do conteúdo 
 

R1 Conteúdo muito relevante para a prática docente 

R2 

Sim. O conteúdo selecionado é pertinente, pois se constitui em um 

instrumento que guarda coerência com os objetivos de ensino que se 

propõe alcançar. 

R3 Sim, mas senti falta de um tutorial explicando como as mídias foram feitas. 

R4 

Imprescindível, é um conteúdo bem dosado, atende às necessidades de 

qualquer professor que queira construir uma disciplina no ambiente virtual 

de aprendizagem. 

R5 

Os tópicos são pertinentes para a prática docente do ponto de vista teórico. 

As atividades poderiam contemplar mais a prática do docente em um 

ambiente online. 

 

A análise dos elementos apresentados no quadro 7 permitiu a elaboração do 

diagrama 2.  

 
Diagrama 2 – Pertinência do Conteúdo  

 

 

Considerando a importância do conteúdo do curso para a prática docente 

online, a ‘pertinência’ foi termo de maior recorrência entre as falas dos sujeitos (3), 

configurando-se como núcleo central de análise. Quatro aspectos se relacionaram 

a este núcleo central ‘pertinência’, caracterizando-se como núcleos secundários. 
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O 1º núcleo secundário destaca a ‘relevância’ do conteúdo apresentado para 

a prática docente online. O 2º apresenta-se como ‘imprescindível’, corroborando a 

pertinência do núcleo central. Podemos sintetizar os dois primeiros núcleos 

secundários e inferir que o conteúdo é pertinente quando é ‘relevante e 

imprescindível’ para a prática docente online. O 3º núcleo, por sua vez, estabelece 

relação entre pertinência e articulação aos objetivos de ensino. E, o 4º núcleo 

secundário correlaciona a pertinência do conteúdo ao fato deste ter sido ‘bem 

dosado’. Não temos elementos suficientes que explicitem o que representa a 

expressão ‘bem dosado’. Mas, ressalta-se que, neste momento, não cabe discutir a 

questão da profundidade/quantidade do conteúdo, e sim, a sua pertinência em 

relação ao proposto. 

A análise do conteúdo sobre as respostas dos sujeitos revela o alinhamento 

com o referencial teórico desta pesquisa. Morin (2002b) postula que o grande 

desafio da escola é desenvolver uma aptidão geral para compreender, enfrentar, 

contextualizar e globalizar os problemas do mundo, levando em conta os princípios 

organizadores do conhecimento complexo que religam os saberes e lhes dão 

sentido. Assim, é preciso ensinar o conhecimento de forma a relacioná-lo com o 

desenvolvimento de uma ética humana, que considera o local e global. Este é o 

conhecimento pertinente. 

 
Cabe destacar nesta análise as críticas expressas por R3 e R5: 

 

R3: Sim, mas senti falta de um tutorial explicando como as mídias foram 

feitas. 

R5: Os tópicos são pertinentes para a prática docente do ponto de vista 

teórico. As atividades poderiam contemplar mais a prática do docente em um 

ambiente online. 

  

 Potencial dialógico 

O terceiro item de análise refere-se à pergunta: ‘a abordagem do conteúdo é 

realizada de forma dialógica, desperta o interesse pelo assunto e leva a uma 

tomada de posição do leitor?’ 
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A análise das respostas nos permitiu identificar a existência de uma 

abordagem que facilita a comunicação do conteúdo. A transcrição das respostas 

apresentadas a esta questão compõem o quadro 8. 

 

Quadro 8 – Potencial dialógico 
 

R1 A forma dialógica utilizada beneficia a compreensão do conteúdo 

R2 

Sim. Mesmo sem conhecer alguns temas a sua abordagem proporcionou uma 

leitura agradável e bastante coerente com o contexto atual e me fez repensar 

crenças e valores que ainda permeiam meu ideário pedagógico. Por exemplo, 

o fato de querer verdades prontas e acabadas, ou seja, bastante direcionada a 

uma concepção tradicional de educação que tem suas bases assentadas numa 

concepção filosófica 'essencialista'. 

R3 
Sim. Sugiro, inclusive, uma maior quantidade de textos disponibilizados na 

biblioteca.  

R4 

O texto é bastante dialógico, o tempo todo voltado para seu interlocutor, o 

aluno. É bem atraente, desde o início provoca a curiosidade, instiga a querer 

ver o que vem depois. Provoca o desejo de querer desenvolver um trabalho 

como o apresentado. 

R5 

Não necessariamente, pois apesar do material apresentar linguagem 

caracteristicamente dialógica, ela parece conduzir mais ao auto estudo, pois 

possui pouco espaço para interação e colaboração. Entretanto, só o curso em 

andamento é que poderia dar uma visão melhor sobre este aspecto. 

 

Com base nestas respostas, seguindo a mesma estratégia aplicada nas 

questões anteriores, elaboramos o diagrama que se segue.  
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Diagrama 3 – A dialogia na abordagem do conteúdo

 

 

A presença da comunicação dialógica foi considerada como a expressão de 

maior recorrência entre as falas dos sujeitos. Quatro sujeitos declararam que o 

conteúdo foi abordado de forma dialógica.  

O 1º núcleo secundário relaciona a ‘compreensão’ do conteúdo à presença 

da comunicação dialógica. O 2º núcleo secundário é representado pela frase 

“leitura agradável e bastante coerente com o contexto atual e me fez repensar 

crenças e valores que ainda permeiam meu ideário pedagógico”. Podemos 

subdividir este 2º núcleo em três representações que se relacionam distintamente 

com o núcleo central, a saber: (a) a presença da comunicação dialógica torna a 

‘leitura agradável’; (b) é ‘coerente com o contexto atual’, e (c) permite ‘repensar 

crenças e valores’. Este núcleo secundário nos permite inferir que a presença da 

comunicação dialógica (núcleo central) possibilita a reflexão. O 3º, 4º e 5º núcleo 

relacionam complementarmente ao núcleo central. A presença da comunicação 

dialógica considera o outro, demonstra a ‘preocupação com o aluno’ (3º núcleo 

secundário), é ‘atraente’ (4º núcleo), pois provoca ‘curiosidade e motivação’ (5º 

núcleo).    

A análise do conteúdo sobre as respostas dos sujeitos demonstra aderência 

ao referencial teórico explicitado pela pesquisa. Moraes (2008 apud MACHADO et 

al, 2010) entende que o princípio dialógico: 
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[...] traduz uma ação de profundo respeito ao outro que supõe uma 
compreensão do sujeito e de sua práxis. Em outras palavras, pode-
se intuir que a dialogicidade constitui a essência da aprendizagem, 
desde que essa dialogia permita o entrechoque de ideias, 
considerando como essencial a convivência com as contradições, 
entre estudante-estudante e estudante-professor, em um 
movimento espiralado de troca e evolução das pessoas e daquilo 
que está sendo discutido. A aula, utilizando desse princípio, 
desenvolve-se centrada na relação, em que todos aprendem e 
todos ensinam, transcendendo as posições arcaicas e lineares do 
professor que ensina e do aluno que aprende. 

  

As palavras de Moraes nos falam sobre o reconhecimento do outro, das 

diferentes vozes presentes no ambiente online, o que nos reporta a multivocalidade 

dos discursos; uma das características da cibercultura. Consequentemente, o 

princípio dialógico ao sustentar a multivocalidade, distingue sem excluir: alunos, 

professores, ensino e aprendizagem. 

 
Cabe destacar nesta análise as críticas expressas por R3 e R5: 

 
R3: Sim. Sugiro, inclusive, uma maior quantidade de textos disponibilizados 

na biblioteca. 

R5: Não necessariamente, pois apesar do material apresentar linguagem 

caracteristicamente dialógica, ela parece conduzir mais ao auto estudo, pois possui 

pouco espaço para interação e colaboração. Entretanto, só o curso em andamento 

é que poderia dar uma visão melhor sobre este aspecto. 

 

 Profundidade  

 O quarto item analisa a profundidade do conteúdo em relação ao exercício 

da docência online por meio da seguinte questão: ‘o conteúdo apresenta 

profundidade, é discutido de forma suficiente e representa uma base mínima de 

conhecimentos para o exercício da docência online?’ A análise das respostas 

apresentadas pelos sujeitos nos permitiu inferir que o conteúdo do DidaTIC foi 

discutido de forma suficiente em relação ao exercício da docência online. 

Transcrevemos estas respostas no quadro 9. 
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Quadro 9 – Profundidade do conteúdo 
 

R1 O conteúdo selecionado configura-se como relevante e de profundidade 

R2 Sim e em muita profundidade. São usados diferentes recursos para se abordar 

um mesmo conteúdo e também com um visível grau de profundidade. 

R3 Sim, menos a parte que fala sobre a formulação de uma instrução programada. 

R4 
É suficiente pelo texto em si, mas ainda oferece muito mais através dos 

hiperlinks, sendo uma base suficiente de conhecimentos para o exercício da 

docência online. 

R5 Sim, representa uma base mínima de conhecimentos e com relativa 

profundidade. 

 

Por meio do diagrama 4 podemos visualizar os resultados da análise das 

respostas. 

 

Diagrama 4 – A profundidade na abordagem do conteúdo 

 

  

A profundidade na abordagem do conteúdo foi confirmada (4 recorrências), 

estabelecendo-se como núcleo central de análise. Quatro sujeitos afirmaram que o 

conteúdo apresentava profundidade. Analisaremos os dois primeiros núcleos 

conjuntamente.  

O 1º núcleo secundário apresenta o termo ‘relevância’. No 2º núcleo 

secundário, situa-se ‘a representação de uma base mínima de conhecimentos para 
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o exercício da docência online’. A pergunta geradora inclui os elementos dos dois 

primeiros núcleos, o que pode ter gerado uma ‘pulverização’ das respostas entre os 

sujeitos.  

O 3º núcleo secundário - ‘Diferentes formas de abordagem’ – aliado ao 4º 

núcleo secundário – ‘Diversidade de fontes’ - nos permite uma síntese para esta 

análise: um conteúdo é suficiente e representa uma base mínima de 

conhecimentos para o exercício da docência online quando envolve uma 

diversidade de fontes e de formas de abordagem. 

A análise de conteúdo aqui estabelecida nos permite inferir aderência ao 

referencial teórico. A diversidade de fontes e de formas de abordagem dos 

conteúdos de ensino traduzem a multivocalidade e multilinearidade presentes no 

espaço virtual. Estas se configuram como especificidades da cibercultura que ao 

serem apropriadas pela educação, ressignificam a dinâmica do processo ensino-

aprendizagem. A multilinearidade, definida pela ausência da linearidade tradicional 

expressa pelo texto escrito, permite ao leitor/educando traçar o seu próprio 

caminho pelo hipertexto. Já a multivocalidade, fazendo uso da multilinearidade, 

caracteriza-se pela presença de diferentes vozes no seio da informação, trazendo 

novas abordagens ao desenvolvimento do conhecimento. 

A multivocalidade e multilinearidade reportam, ainda, ao Princípio da 

Recursividade (MORIN, 1994), nos sugerindo a ultrapassagem de uma abordagem 

simplificadora e linear de DI no DidaTIC. Neste aspecto destaca-se a fala de R4: 

 
R4: É suficiente pelo texto em si, mas ainda oferece muito mais através dos 

hiperlinks, sendo uma base suficiente de conhecimentos para o exercício da 

docência online. 

 
Cabe destacar nesta análise a crítica expressa por R3: 

 
R3: Sim, menos a parte que fala sobre a formulação de uma instrução 

programada. 

 

 Adequação ao público-alvo  

O próximo item de análise refere-se à seguinte pergunta: ‘o conteúdo é 

apresentado de maneira adequada ao público-alvo?’ Transcrevemos as respostas 
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apresentadas pelos sujeitos respondentes no quadro 10. A análise das respostas 

nos permitiu inferir que o conteúdo do curso foi apresentado de maneira adequada 

ao público-alvo. 

 
Quadro 10 – Adequação ao público-alvo 

 

R1 Sim 

R2 

Sim, com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente a 

necessidade de o professor-aluno do curso possuir em seu repertorio os pre 

requisitos necessários explicitados no inicio do curso. So assim, ou seja 

possuindo estes pre requisitos ele poderá transitar pelos diversos atalhos a 

que lhe é pedido. Entretanto, eu não me sinto preparada para elaborar mídias 

e afins, como foi sugerido no curso. Dai minha dificuldade inicial e o tempo 

dado para a análise do referido curso. 180 horas é pouco tempo para quem 

tem pouca experiência online. 

R3 Sim, com certeza. 

R4 

Sim, lembrando que por se tratar de professores de nível superior, os 

conhecimentos são amplos e diversificados, abrindo espaço para um diálogo 

entre os conhecimentos apresentados e os conhecimentos dos professores. 

R5 

Sim, pela linguagem e pelo pressuposto (implícito) de certa autonomia para 

desenvolver os estudos. Mas, recorre pouco à indicação de estudo, mais 

aprofundado, para os estudantes de área do conhecimento diversas. 

 

Com base nestas respostas, seguindo a mesma estratégia aplicada nas 

questões anteriores, elaboramos o diagrama que se segue.  
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Diagrama 5 – Adequação do conteúdo ao público-alvo

  

 

Considerando a adequação do conteúdo ao público-alvo, o termo ‘adequado’ 

apresentou maior recorrência entre as falas dos sujeitos (5), configurando-se como 

núcleo central de análise. Três aspectos se relacionaram a este núcleo central 

caracterizando-se como núcleos secundários. 

O 1º núcleo secundário relaciona a ‘explicitação dos pré-requisitos 

necessários’ a ‘adequação do conteúdo ao público-alvo’. Apresentar previamente 

quais os pré-requisitos necessários para participar do curso conduz a identificação, 

pelo público-alvo, das especificidades do mesmo, permitindo assim, avaliar se este 

é ou não é adequado às suas necessidades. O 2º núcleo relaciona a ‘diversidade 

dos conteúdos apresentados’ à sua adequação ao público-alvo, permitindo-nos 

inferir que a diversidade dos conteúdos apresentados possibilita o diálogo entre 

estes conteúdos e os conhecimentos prévios do público-alvo.  O 3º núcleo destaca 

a adequação da ‘linguagem’ do conteúdo ao público-alvo.  

A aderência ao referencial teórico desta pesquisa pode ser observada na 

análise das falas dos sujeitos. O DidaTIC é destinado a professores do ensino 

superior que desejam atuar na Educação online. Trata-se, pois, de uma clientela 

adulta, que já traz consigo uma determinada experiência de vida e de atuação 

profissional. Nesta perspectiva, os princípios da Aprendizagem Significativa 
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(AUSUBEL, 1979) norteiam a adequação dos conteúdos de ensino do DidaTIC ao 

seu público-alvo.    

Dois aspectos devem ser observados neste processo, segundo Moreira e 

Ostermann (1999): (a) o que o estudante já sabe é o ponto de partida para a 

aprendizagem significativa; e (b) o material a ser aprendido deve ser relacionável à 

estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, potencialmente significativo. Através da 

aprendizagem significativa o novo conhecimento proposto pelo DidaTIC interagirá 

com o conhecimento prévio dos aprendentes, tornando este conhecimento prévio 

mais rico, mais diferenciado e mais elaborado. A internalização destes novos 

significados se dará então, a partir da relação entre o aprendiz e os novos 

significados propostos pelos materiais educativos, cabendo ao DI atuar como 

elemento mediador e facilitador desta construção. Como nos lembra Moreira (2006, 

p. 02 ), “[...] nessa perspectiva, as condições para a aprendizagem significativa são 

a potencialidade significativa dos materiais educativos”.  

A aprendizagem significativa pode potencializar ainda, comportamentos 

‘proativos’ do público-alvo (o que pode ser inferido pelo 2º núcleo secundário). Ao 

mesmo tempo em que seu processo de aprendizagem, progressivamente 

diferencia a sua estrutura cognitiva, reconcilia, também, suas antigas experiências, 

identificando suas semelhanças e diferenças, reorganizando assim, o seu 

conhecimento. Desta forma, estes aprendizes construirão e produzirão o seu 

próprio conhecimento (MOREIRA, 2000, p. 04).  

Tendo em vista o aspecto cognitivista presente na aprendizagem 

significativa, centrado nas experiências do aprendiz e, considerando que esta 

mesma aprendizagem está inserida numa relação de construção de conhecimentos 

mediatizados pelo ambiente virtual de aprendizagem, cabe ainda, alinharmos à 

nossa análise a perspectiva interacionista social da aprendizagem significativa de 

Novak e Gowin (1996), que, de acordo com Moreira (2006, p. 11), 

 
[...] representa dizer, na sociedade contemporânea não basta 
adquirir novos conhecimentos de maneira significativa, é preciso 
adquiri-los criticamente. Ao mesmo tempo em que é preciso viver 
nessa sociedade, integrar-se a ela, é necessário também ser crítico 
dela, distanciar-se dela e de seus conhecimentos quando ela está 
perdendo rumo.  
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Neste sentido, considerando-se a caracterização básica do público-alvo 

como ‘imigrantes digitais’, a aprendizagem significativa em sua vertente crítica 

permitirá que estes sujeitos façam parte da cultura online, 

 
[…] sem sentir-se impotente frente a ela; usufruir a tecnologia sem 
idolatrá-la; mudar sem ser dominado pela mudança; viver em uma 
economia de mercado sem deixar que este resolva sua vida; aceitar 
a globalização sem aceitar suas perversidades; conviver com a 
incerteza, a relatividade, a causalidade múltipla, a construção 
metafórica do conhecimento, a probabilidade das coisas, a não 
dicotomização das diferenças, a recursividade das representações 
mentais; rejeitar as verdades fixas, as certezas, as definições 
absolutas, as entidades isoladas (MOREIRA, 2000, p.15). 

 

Finalizando, cabe destacar nesta análise a crítica realizada por R5. 

 

R5: Mas, recorre pouco à indicação de estudo, mais aprofundado, para os 

estudantes de área do conhecimento diversas. 

 

 Adequação das mídias utilizadas ao propósito do curso. 

 O décimo primeiro item analisa a adequação das mídias ao propósito do 

curso. A análise das respostas transcritas no quadro 11 nos permitiu inferir como 

sendo adequadas as mídias selecionadas para o curso. 

 

Quadro 11 -  Adequação das mídias utilizadas ao propósito do curso 
 

R1 Muito motivadoras e instigantes 

R2 Sim e bastante interessantes.  

R3 

Sim, são adequadas. O ideal é que os conteúdos bases sejam sempre 

colocados da forma mais visual possível através de esquemas, como foram 

usados em apresentações animadas muito bem realizadas neste curso. A 

editoração está limpa e dentro das possibilidades técnicas de conhecimento no 

desenvolvedor. (parabéns!!!!) Para fazer melhor só um profissional da área. 

R4 Muito adequadas, criativas e pertinentes, superando as expectativas. 

R5 Sim, são interessantes e despertam curiosidade, classifico-as adequadas. 

 

A análise dos elementos apresentados no quadro 11 permitiu a elaboração 

do diagrama 6. 
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Diagrama 6 – Adequação das mídias utilizadas ao propósito do curso

 

 

A adequação das mídias utilizadas ao propósito do curso foi confirmada (5 

recorrências), estabelecendo-se como núcleo central de análise. Todos os sujeitos 

afirmaram serem ‘adequadas’ as mídias utilizadas. O 2º e 3º núcleo secundário 

relaciona o núcleo central ‘adequada’ a ‘interessantes’ e ‘criativas’, permitindo dizer 

que mídias adequadas são interessantes e despertam a criatividade. A posição 

destes dois núcleos em relação ao 1º núcleo secundário ‘motivadoras e instigantes’ 

nos permite inferir que mídias adequadas são interessantes, despertam a 

criatividade, tornando-as ‘motivadoras e instigantes’ ao propósito do curso. O 4º 

núcleo secundário ‘pertinentes’ nos reporta a pertinência do conteúdo e, como 

decorrência, podemos inferir que mídias pertinentes são adequadas quando se 

relacionam ao propósito do curso. O 5º núcleo ‘editoração limpa’ nos permite inferir 

que mídias adequadas apresentam uma ‘editoração limpa’.  

A análise de conteúdo aqui estabelecida sinaliza aderência ao referencial 

teórico. A importância da adequação (pertinência) das mídias ao propósito da 

Educação é particularmente salientada por Moraes (1999, p. 20) ao afirmar que: 

[...] o fato de integrar imagens, textos, sons, vídeos, animação e 
mesmo a interligação de informações em sequências não-lineares, 
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como ocorre na produção de ferramentas de multimídia e 
hipermídia, não garantem a boa qualidade pedagógica. Programas 
e projetos visualmente agradáveis, bonitos e até criativos, podem 
continuar representando o paradigma instrucionista, ao colocar no 
recurso tecnológico uma série de informações a ser repassada ao 
aluno, sendo este concebido como uma tabula rasa que tudo 
absorve. E assim, continuamos preservando e expandindo a velha 
forma com que fomos educados, sem refletir sobre o significado de 
uma nova prática pedagógica utilizando esses novos instrumentos.  
 

Destaca-se ainda, que no contexto sociotécnico que permeia a Educação 

online passam a existir novas formas de apreensão das informações e 

desenvolvimento de competências e habilidades. Consequentemente, a integração 

de mídias distintas favorece os diferentes estilos de aprendizagem presentes no 

AVA, potencializando, desta maneira, aprendizagens individuais, coletivas e em 

rede.  

 

 (b) Metodologia 

Na composição do curso buscou-se aliar a Complexidade de Morin (1999) e 

a Taxionomia dos Objetivos Educacionais para o Domínio Cognitivo de Bloom 

(1974). Isto se tornou possível a partir do estudo teórico que buscou a interlocução 

entre estes dois eixos.  

Por meio da Taxionomia dos Objetivos Educacionais para o Domínio 

Cognitivo de Bloom (1974), procuramos ultrapassar a categoria ‘conhecimento’. 

Buscamos, assim, desenvolver as outras habilidades cognitivas, a saber: 

‘compreensão’, ‘aplicação’, ‘análise’, ‘síntese’ e ‘avaliação’, através das atividades 

propostas.  

Quanto à Complexidade de Morin (1994), o fio condutor foi o ‘princípio 

hologramático’. Desta maneira, perpassando as unidades de ensino, buscamos a 

integração das ‘partes no todo’. Com isso, foi possível tratar conteúdos, mídias de 

apoio e atividades, não como partes isoladas, mas integradas, formando um todo.  

A análise das respostas apresentadas pelos sujeitos nos permitiu inferir a 

existência de interlocução entre a complexidade e a Taxionomia dos Objetivos 

Educacionais na área cognitiva. Transcrevemos estas respostas no quadro 12. 
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Quadro 12 – Metodologia 
 

R1 Totalmente 

R2 

Aqui está um exemplo da profundidade dos temas abordados. Sem nunca ter 

se ouvido em Bloom e sua categorização de objetivos na área cognitiva com 

certeza o professor-aluno encontrará mais dificuldade em responder a esta 

questão. Meus amigos professores de didática na sua maioria não sabem nem 

mesmo que existiu um Bloom. Quanto a pergunta propriamente feita, observei 

essa interlocução entre a complexidade e Bloom. 

R3 Sim. 

R4 

Sim, a metodologia apresentada atingiu o objetivo de apresentar a taxionomia 

dos objetivos educacionais de forma que ficou possível perceber a teoria na 

prática. 

R5 Não consegui identificar isso no curso (não entendi a pergunta direito). 

 

Com base nestas respostas, elaboramos o diagrama que se segue. 

 

Diagrama 7- Abordagem metológica do curso 

 

 

A interlocução entre a complexidade e a Taxionomia dos Objetivos 

Educacionais na área cognitiva foi confirmada (4 recorrências), estabelecendo-se 

como núcleo central de análise. Quatro sujeitos afirmaram que a metodologia do 

curso apresentava interlocução entre a complexidade e a Taxionomia dos Objetivos 

Educacionais na área cognitiva.  
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Os dois núcleos secundários, ‘profundidade dos temas abordados’ e 

‘capacidade de expressar a teoria na prática’ correlacionam-se mutuamente. A 

discussão ‘em profundidade’ destes 2 eixos teóricos permitiu sua tradução em 

atividades práticas. A ‘capacidade de expressar a teoria na prática’, por sua vez, 

revela a ‘profundidade dos temas abordados’.  

A análise do conteúdo sobre as respostas dos sujeitos revela aderência ao 

Princípio Hologramático, que se manifesta de igual maneira, entre os conteúdos de 

ensino, os sujeitos envolvidos no processo e o ambiente sociotécnico que sustenta 

a Educação online. Como diria MORIN (1999a), em cada parte o todo esta 

presente e em interação e vice-versa, numa dimensão polirrelacional. A 

‘capacidade de expressar a teoria na prática’ sinaliza para a ultrapassagem de uma 

abordagem metodologia fragmentada, que rompe com a pertinência dos conteúdos 

de ensino, rumo a uma visão articulada entre o saber e o fazer. Este processo é 

sintetizado por Moraes (1999, p.20): 

 
[...] de uma metodologia tradicional, que valoriza a cópia da cópia 
voltada para a dependência intelectual do aluno em relação ao 
professor, pretendemos uma nova construção que desenvolva a 
autonomia intelectual do ser aprendente, que deixe o aluno propor 
os seus próprios projetos e os problemas que deseja resolver, de 
acordo com os seus interesses. Baseia-se, portanto, na 
investigação, na solução do problema, onde este passa a ser um 
mecanismo auto-regulador do processo de pesquisa. É uma 
metodologia que leva o indivíduo a aprender a aprender, a aprender 
a pensar, utilizando-se técnicas adequadas que permitem o estudo 
de alternativas e tomadas de decisão. Isto significa preparar o 
indivíduo para aprender a investigar, trabalhar em grupo, dominar 
diferentes formas de acesso às informações, desenvolver 
capacidade crítica de avaliar, reunir e organizar informações mais 
relevantes. É uma metodologia que permite a apropriação do 
conhecimento e seu manejo criativo e crítico. 

 

Cabe destacar nesta análise as críticas expressas por R2 e R5: 

 

R2: Sem nunca ter se ouvido em Bloom e sua categorização de objetivos na 

área cognitiva com certeza o professor-aluno encontrará mais dificuldade em 

responder a esta questão. Meus amigos professores de didática na sua maioria 

não sabem nem mesmo que existiu um Bloom.  

 

R5: Não consegui identificar isso no curso (não entendi a pergunta direito). 
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Ressalta-se, entretanto, que estas críticas estão direcionadas à formulação 

da pergunta geradora e, não diretamente, à abordagem metológica aplicada no 

curso. 

 

(c) Atividades 

O décimo terceiro item de análise refere-se à seguinte pergunta: ‘as 

atividades propostas são significantes, ou seja, traduzem os objetivos propostos? 

Antes de iniciarmos esta análise, destacamos a existência de dois elementos 

distintos compondo a pergunta geradora, a saber: (a) ‘atividades propostas são 

significantes’ e (b) ‘traduzem os objetivos propostos’. Este dado pode ter gerado 

ambiguidade e ‘pulverização’ nas respostas entre os sujeitos, transcritas no quadro 

13.  

 
Quadro 13 – Atividades 

 

R1 Bastante coerentes 

R2 

Sim, ha correlacionamento entre objetivos de ensino e atividades para o 

alcance dos mesmos. Volto a repetir, no entanto, que a carga horária não é 

suficiente para a realização de todas as atividades propostas. 

R3 

Sim, mas a carga horária para a sua realização é insuficiente. Sugiro ainda, a 

aplicação de atividades que promovam um maior entrosamento entre os 

alunos. 

R4 
Sim, porque são interativas, estabelecendo relações entre os objetivos 

propostos e a produção do conhecimento. 

R5 Acredito que sim, elas possibilitam alguma vivência. 

 

Com base nestas respostas, elaboramos o diagrama 8. 
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Diagrama 8 – Relação entre atividades propostas e objetivos

 

 

A relação entre objetivos de ensino e atividades propostas foi confirmada 

pelos sujeitos da pesquisa (3 recorrências), estabelecendo-se como núcleo central 

da análise.  As atividades propostas traduzem os objetivos de ensino. O 1º núcleo 

secundário caracterizado pelo termo ‘coerentes’ nos permite inferir que quando as 

atividades propostas traduzem os objetivos de ensino elas são coerentes. O 2º 

núcleo se desdobra em duas percepções; ‘interativas’ e ‘produção do 

conhecimento’. Quando as atividades propostas estão relacionadas aos objetivos, 

elas promovem a interatividade e conduzem a produção do conhecimento. O 3º 

núcleo é representado pelo termo ‘vivência’. De forma indireta, podemos inferir que 

atividades coerentes com os objetivos de ensino são significantes, pois permitem a 

sua ‘vivência’. Não temos outros dados que nos possibilitem clarificar o sentido de 

‘vivência’.  

Bloom (1974) propõe uma aprendizagem orientada a partir das 

necessidades do aluno, que considerava tanto ‘o quê’ ensinar como também, o 

‘como’ ensinar. Podemos perceber uma interface entre o seu ‘modelo’ de 

aprendizagem integral, envolvendo objetivos dos domínios cognitivo, psicomotor e 

afetivo, com a proposta de complexidade de Morin (1994), que propõe uma visão 

multifacetada de conhecimento, maior do que a soma de suas as partes 

(cognitivas, psicomotoras e afetivas). 
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Cabe destacar as críticas de R2 e R3 quanto a carga horária do DidaTIC. 

 

R2: [...] Volto a repetir, no entanto, que a carga horária não é suficiente para 

a realização de todas as atividades propostas. 

 

R3: Sim, mas a carga horária para a sua realização é insuficiente. Sugiro 

ainda, a aplicação de atividades que promovam um maior entrosamento entre os 

alunos. 

 

 Contextualização do ensino  

O décimo quarto item de análise refere-se à pergunta: ‘as atividades propostas 

mantêm relação com a realidade da docência, ou seja, são orientadas pelo 

princípio da contextualização do ensino?’ 

A análise das respostas (quadro 14) nos permitiu inferir que as atividades 

propostas mantêm relação com a realidade docente. 

 
Quadro 14 - Contextualização do ensino 

 

R1 Sim 

R2 

Sim, mas temo que quanto a aplicação dos pré-testes e da instrução 

programada, o professor-aluno não conseguirá realizá-las, uma vez que os 

próprios cursos de pedagogia não privilegiam tais conhecimentos. 

R3 Sim 

R4 

As atividades conseguem apresentar o contexto de uma aula online, de forma 

que o docente se identifique com elas, já que destacam de forma clara 

aspectos da prática docente. 

R5 

Alguns aspectos apontados no material referem-se ao dia-a-dia da docência no 

ensino superior em ambiente online, mas poderiam ter sido propostas mais 

atividades práticas. 

 

A partir destas respostas elaboramos o diagrama 9. 
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Diagrama 9 - Contextualização do ensino 

 

 

A relação entre as atividades propostas e a realidade da docência online foi 

confirmada pelos sujeitos da pesquisa (5 recorrências), estabelecendo-se como 

núcleo central da análise. As atividades propostas refletem a realidade da docência 

online. O 1º núcleo secundário caracterizado pela expressão ‘apresentar o contexto 

de uma aula online’ nos permite inferir que as atividades propostas refletem a 

realidade da docência online quando apresentam o contexto de uma aula online. O 

2º núcleo ‘destacam de forma clara aspectos da prática docente’ nos permite inferir 

que as atividades propostas refletem a realidade da docência online ao destacar de 

forma clara aspectos da prática docente. O 3º núcleo caracterizado pela expressão 

‘referem-se ao dia-a-dia da docência no ensino superior em ambiente online’ nos 

permite inferir que atividades propostas refletem a realidade da docência online 

quando se referem ao dia-a-dia da docência no ensino superior em ambiente 

online.  

A análise de conteúdo das respostas apresentadas reflete a aderência ao 

referencial teórico desta pesquisa. Na elaboração do DI de um curso online é 

fundamental existir um alinhamento conceitual e prático, entre os objetivos 

educacionais, o conteúdo previsto, as atividades propostas e os recursos 

tecnológicos envolvidos. Este alinhamento traduz-se em um todo articulado à 
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realidade concreta dos sujeitos.  Refletindo o DI da 3ª geração o ensino deve estar, 

portanto, relacionado aos contextos e experiências pessoais, o que implica na 

percepção da construção do conhecimento como um processo. É a aprendizagem 

que sustenta o desenvolvimento humano, não o contrário. Aprender é um 

fenômeno social, um processo dialético e dialógico, envolvendo interação entre 

pessoas, ferramentas e o mundo físico. Consequentemente, a aprendizagem passa 

a ser orientada para a demanda, contextualizando o processo de ensino e 

engajando a Educação às experiências da vida.  

 

Destacam-se, entretanto, as críticas apresentadas por R2 e R5. 

 

R2: Sim, mas temo que quanto à aplicação dos pré-testes e da instrução 

programada, o professor-aluno não conseguirá realizá-las, uma vez que os próprios 

cursos de pedagogia não privilegiam tais conhecimentos. 

 

R5: Alguns aspectos apontados no material referem-se ao dia-a-dia da 

docência no ensino superior em ambiente online, mas poderiam ter sido propostas 

mais atividades práticas. 

 

 Suficiência das atividades 

O décimo quinto item de análise refere-se à pergunta: ‘as atividades 

propostas são suficientes? Dão conta das propostas contidas no curso?’ A análise 

das respostas (quadro 15) nos permitiu inferir que as atividades propostas no 

DidaTIC são suficientes, dando conta das propostas contidas no curso. 

 
Quadro 15 – Suficiência das atividades 

 

R1 Sim 

R2 São suficientes, o tempo que não é o suficiente 

R3 Sim, mas como disse acima, sugiro atividades para serem realizadas entre os 

alunos.  

R4 Com certeza, vão além das necessidades básicas exigidas pelo curso.  

R5 
Para uma abordagem com viés mais prático, carece de material e atividades. 

Como a carga horária do curso é relativamente extensa, comportaria mais 

atividades. 
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Com base nestas respostas, elaboramos o diagrama 10. 

 

Diagrama 10 - Suficiência das atividades 

 

 

As atividades são suficientes e dão conta das propostas contidas no curso é 

confirmada pelos sujeitos da pesquisa (4 recorrências), estabelecendo-se como 

núcleo central da análise. As atividades propostas são suficientes. Destacamos 

nesta análise, a presença, apenas, do 1º núcleo secundário caracterizado pela 

expressão ‘vão além das necessidades básicas exigidas pelo curso’. Este núcleo 

nos permite inferir que as atividades são suficientes quando atendem às 

necessidades básicas do curso.  

A análise de conteúdo das respostas apresentadas pelos sujeitos estabelece 

relação simétrica ao detalhamento das atividades do Plano de Ensino do DidaTIC 

(quadros 4 e 5). Este detalhamento busca evidenciar os elementos do Plano de 

Ensino (objetivos de ensino, conteúdos, metodologia e avaliação), bem como os 

níveis taxionômicos pretendidos por meio das atividades propostas. Foram 

elaboradas 76 atividades (53 teóricas e 23 práticas) distribuídas ao longo de 180 

horas.  

Destacam-se, entretanto, as críticas realizadas pelos respondentes R2, R3 e 

R5 à esta análise. 

R2 aponta para a necessidade de uma maior carga horária para o curso, 

conforme a transcrição de sua fala. 
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R2: São suficientes, o tempo que não é o suficiente. 

 

Contrariamente a R2, R5 aponta a necessidade de mais atividades e 

considera a carga horária relativamente extensa se comparada ao número de 

atividades.  

 
R5: Para uma abordagem com viés mais prático, carece de material e 

atividades. Como a carga horária do curso é relativamente extensa, comportaria 

mais atividades. 

 
R3 por sua vez, sugere atividades realizadas entre os alunos, não fazendo 

referência a carga horária. 

 
R3: Sim, mas como disse acima, sugiro atividades para serem realizadas 

entre os alunos. 

 

 Interatividade 

O décimo sexto item de análise refere-se à pergunta: ‘as atividades 

propostas promovem a interatividade, ou seja, estimula a colaboração e 

cooperação dos educandos?’ A análise das respostas transcritas no quadro 16 nos 

permitiu inferir que as atividades propostas promovem a interatividade, estimulando 

a colaboração e cooperação dos educandos. 

 

Quadro 16 – Interatividade 
 

R1 Perfeitamente 

R2 Se realizadas como sugeridas promovem sim.  

R3 Promovem, mas poderiam ser em maior numero.  

R4 
Sim, todas as atividades estão bem interativas estimulando a cooperação dos 

sujeitos que participam da dinâmica de construção do conhecimento.  

R5 

Aparentemente proporciona pouca interatividade e colaboração. Mas, isso não 

fica tão claro em uma análise externa, no curso estático, necessário seria ver o 

curso em andamento. 

 

A análise dos elementos apresentados no quadro 16 permitiu a elaboração 

do diagrama 11. 
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Diagrama 11 – Promoção da interatividade 

 

 

A promoção da interatividade por meio das atividades propostas foi 

confirmada pelos sujeitos da pesquisa (4 recorrências), estabelecendo-se como 

núcleo central da análise. As atividades propostas são interativas. Destacamos 

nesta análise a presença, apenas, do 1º núcleo secundário caracterizado pela 

expressão ‘estimulam a cooperação dos sujeitos’. Este núcleo nos permite inferir 

que a interatividade estimula a cooperação dos sujeitos e promove a construção do 

conhecimento.  

O alinhamento dos resultados apresentados pela análise de conteúdo das 

respostas dos sujeitos ao referencial teórico desta pesquisa manifesta-se a partir 

da concepção vygotskyana sobre a linguagem. Esta é o principal produto social 

responsável por estabelecer a mediação entre os sujeitos, caracterizando assim, a 

complexa relação destes com o meio. Esta relação é materializada nos ambientes 

virtuais por meio de interfaces que propiciam a colaboração. Nesta direção, a 

proposta de Churches (2008, p. 8) consolida a importância da colaboração na 

construção do conhecimento (conforme inferência estabelecida no 1º núcleo 

secundário) ao considera-la também, uma nova habilidade a ser desenvolvida não 

abordada, anteriormente, por Bloom (1974). Consequentemente, a Taxionomia 
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Digital de Bloom (CHURCHES, 2008) deve ser considerada, a fim de contemplar a 

interatividade em ambientes virtuais de aprendizagem.  

 

Cabe destacar nesta análise as críticas realizadas pelos respondentes R3 e 

R5. 

R3 aponta para a necessidade de um maior número de atividades, conforme 

a transcrição de sua fala. 

 
R3: Promovem, mas poderiam ser em maior número. 

 
Já R5 avalia que existe pouca interatividade, ressaltando, contudo, a 

necessidade de acompanhar o andamento do curso para uma melhor avaliação, 

conforme a transcrição de sua fala.  

 
R5: Aparentemente proporciona pouca interatividade e colaboração. Mas, 

isso não fica tão claro em uma análise externa, no curso estático, necessário seria 

ver o curso em andamento. 

 

(d) Navegação 

Quanto à navegabilidade os aspectos observados relacionavam-se aos 

seguintes itens: facilidade de circular dentro do ambiente, de obter informações, de 

resolver as tarefas solicitadas, de interagir com os conteúdos, com as mídias e os 

demais participantes. As respostas ao critério ‘navegação’ estão transcritas no 

quadro 17. 

Quadro 17 – Navegação 

R1 De fácil navegação, excelente apresentando-se de forma muito amigável 

R2 

Sim, foi fácil navegar no curso, apesar de ter sentido, no princípio, certa 

dificuldade, principalmente pelo número de recursos disponíveis ao longo do 

texto (inclusive desconhecia alguns deles, como por exemplo, a apresentação 

na unidade 3.4.), tanto que imprimi o 'para começo de conversa'. Mas como o 

conteúdo principal era rico em vídeos e imagens que não saiam bem na 

impressão, voltei para a tela do computador. Depois descobri que existia mais 

de um caminho para se chegar ao mesmo ponto, ficando bem mais fácil. (obs) 

o engraçado é que depois, quando ia ver outras coisas no computador, não 

ficava tão perdida como antes... Acho que foi de tanto mexer no curso acabei 

aprendendo outras coisas. Os vídeos poderiam apresentar uma tradução mais 

legível ou, até mesmo, à parte para poder analisar o discurso com mais calma. 
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R3 

Sim, apesar de quando navegava para fora do ambiente, sentia dificuldade em 

encontrar a pagina onde havia parado. O moodle é um sistema duro para a 

construção de soluções amigáveis caso o indivíduo não conheça a 

programação em html e outras mais complexas. A navegação proposta está 

amigável, clara e linear (o que é muito bom!). A configuração do moodle com 

visualização de blog faz com que vc precise usar muito o "cursor". A questão é: 

na web quanto menos clic vc der mais fácil e menos cansativo fica a busca e a 

apreensão da informação para ser transformada em conhecimento. O interesse 

do aluno pode ser dispersado se ele tiver que clicar muitas vezes para acessar 

um assunto. Sugestão: aline você usou o recurso de paginação tipo página 

linear, o que é muito bom. Algumas páginas ficaram muito compridas para 

baixo (como um blog) este recurso "linear como livro" é justamente para você 

poder estender o conteúdo para a horizontal, aumentando naturalmente o 

número de páginas, mas evitando de usar o cursor e apenas ir navegando no 

avançar. Em alguns momentos o aluno se perde ou sai do espaço do sistema e 

não volta para onde estava. O ideal é que se volte sempre para onde se parou 

antes de entrar em algum link/hiperlink e assim continuar a navegação. Como 

por exemplo no mapa de navegação. O aluno tem que ter a opção de sair mas 

voltar para onde estava. Os conteúdos devem estar a "maioria" no corpo do 

curso e não em anexos. Os anexos (pdfs) deverão ser o conteúdo de assuntos 

"saiba mais" conteúdos complementares que o aluno pode ou não acessar de 

acordo com o seu interesse ou necessidade. Um exemplo: texto sobre a 

taxionomia de Bloom. Nesta página como se volta para onde estava escrito 

este link? ( este não é um assunto complementar é um assunto "base") se toda 

vez que se sair do conteúdo onde tem a indicação de um link/hiperlink não se 

conseguir voltar imediatamente para a página original, teremos que retornar ao 

início do curso e navegar até a página onde estávamos....isso cansa e dá uma 

sensação de perda do "fio condutor do pensamento". 

R4 

A navegação dentro do didatic foi muito fácil, apresenta mais de uma proposta 

para chegar no mesmo ponto dentro do ava. Também é possível perceber a 

tranquilidade para se planejar e executar atividades no moodle, facilitando a 

construção pelo professor de suas aulas online. 

R5 

Avaliando o aspecto da navegação de um modo geral, ele é bom. Muitos 

tópicos de estudo estão a vista e podem ser encontrados por meios de uma 

navegação intuitiva. Mas, para encontrar as atividades o (a) aluno (a) necessita 

de um pouco mais de trabalho. 

 

Para a condução da análise de conteúdo das falas apresentadas no quadro 

17 elaboramos o diagrama 12. 
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Diagrama 12 - A navegabilidade do DidaTIC 

 

 

A análise do conteúdo das respostas apresentadas pelos respondentes 

apresentam como núcleo central a ‘fácil navegação’. Todos os cinco respondentes 

afirmaram que o DidaTIC apresenta uma fácil navegabilidade. Os dois primeiros 

núcleos secundários, com duas recorrências cada, relacionam a fácil 

navegabilidade ao fato desta ser ‘amigável’ e da ‘existência de vários caminhos 

para se chegar ao mesmo ponto’. Podemos inferir, que estes dois núcleos se 

complementam, ou seja, uma navegação amigável apresenta vários caminhos para 

se chegar ao mesmo ponto, o que torna fácil a navegação. O terceiro núcleo 

secundário ‘clara e linear’, é complementar aos dois núcleos anteriores, o que nos 

permite inferir que uma navegação fácil é realizada de forma clara e linear. O 

quarto núcleo ‘tranquilidade para se planejar e executar atividades’ permite inferir 

ainda, que com a fácil navegação ‘facilita a construção pelo professor de suas 

aulas online’.   

A análise de conteúdo aqui apresentada expressa alinhamento ao 

referencial teórico desta pesquisa. Bertalanffy upud Mattar (2010) sugere que o 

estudo dos sistemas fosse realizado, tanto de forma macrossistêmica, como 

também por meio de suas interdependências. Estas interdependências 

estabelecem a fácil navegabilidade do curso, o que nos permite entender que cada 

um dos elementos representados pelos núcleos secundários, ao serem reunidos, 
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constituem uma unidade funcional maior, que desenvolve qualidades que não se 

encontram em seus componentes isoladamente.  

Concluída a avaliação em uma perspectiva ampla do DidaTIC, passamos a 

análise dos resultados coletados sobre a avaliação do curso em uma perspectiva 

específica.  

 

4.3 A AVALIAÇÃO EM UMA PERSPECTIVA ESPECÍFICA 

 

Nesta parte serão analisadas as unidades de ensino propostas pelo curso 

segundo seus objetivos específicos. 

 

Unidade 1  

Nesta unidade espera-se que o aluno aponte: (a) características que 

marcam o contexto sociotécnico contemporâneo e estabeleça relações entre as 

características indicadas e a construção do conhecimento em ambientes virtuais de 

aprendizagem; e (b) ganhe domínio das interfaces incluídas no AVA do curso, de 

modo que tenha facilidade de navegar, interagir e realizar as tarefas solicitadas.  

A partir da pergunta ‘esta unidade atingiu os seus objetivos?’ coletamos as 

seguintes respostas, transcritas no quadro 18. 

 

Quadro 18 – Unidade 1 

R1 Atende completamente 

R2 

O primeiro objetivo esta claro e atinge o proposito almejado. Quanto ao 

segundo objetivo, o termo 'ganhar domínio' deixa duvidas já que pode se 

perguntar: o que é ganhar domínio? O que este rótulo quer dizer? Sugestão: 

trocar ganhar domínio por 'usar' as interfaces.... Apos esta observação 

esclareço que houve facilidade de navegar e interagir com as tarefas 

solicitadas. 

R3 
A – sim b - sim, vi isso acontecendo comigo. Qto mais navegava pelo curso, 

mais facil ficava. 

R4 

Sim, apresenta de forma bem definida as características do contexto 

sociotécnico, facilitando com que os sujeitos dominem as interfaces desse 

ambiente virtual, podendo participar ativamente das atividades propostas. 

R5 
Quanto ao objetivo (a) atende sim, mas em relação ao (b) proporciona ao 

estudante acesso a conceitos principalmente. 
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A análise das respostas apresentadas no quadro 18 nos permitiu elaborar o 

diagrama 13.   

Diagrama 13 – Unidade 1 

 

 
A análise do conteúdo das respostas apresentadas pelos respondentes 

apresentam como núcleo central (3 recorrências) - ‘atende aos objetivos’.  Os 

respondentes avaliaram separadamente os objetivos da Unidade 1. O 1 º objetivo 

foi avaliado por 4 respondentes com sendo ‘claro’. O 2 º objetivo, no entanto, 

recebeu críticas quanto a sua formulação e seu alcance. 

 
R 2: Quanto ao segundo objetivo, o termo 'ganhar domínio' deixa duvidas já 

que pode se perguntar: o que é ganhar domínio? O que este rótulo quer dizer? 

Sugestão: trocar ganhar domínio por 'usar' as interfaces.... 

 R 5: Quanto ao objetivo (a) atende sim, mas em relação ao (b) proporciona 

ao estudante acesso a conceitos principalmente. 

 
Apesar da pulverização das respostas apresentadas, que não nos 

permitiram aprofundar na análise de seus conteúdos, podemos inferir com base no 

núcleo central que a Unidade 1 atingiu os objetivos apresentados. Cabe destacar 

ainda, que esta Unidade se propõe a re-ligar o sujeito pensante (no caso o aluno) 

ao contexto em que este está inserido: o contexto sociotécnico. A partir daí, o 

AVA que abriga o DidaTIC passa a ser percebido como uma rede dinâmica, 
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rompendo assim, com o pensamento disjuntivo que separa os humanos dos não - 

humanos (LATOUR, 2001). 

 

Unidade 2 

Esta unidade deve levar o aluno a estabelecer diferenças entre as teorias de 

aprendizagem enfocadas, de modo que possa propor atividades práticas, indicando 

a teoria na qual se respalda e justificando a opção.  

Transcrevemos as respostas dadas à questão: ‘esta unidade atingiu o seu 

objetivo?’ no quadro 19. 

Quadro 19 – Unidade 2 

 

A partir das respostas apresentadas, elaboramos o diagrama 14. 

 

Diagrama 14 – Unidade 2 

 

R1 Perfeitamente 

R2 Sim 

R3 Sim. 

R4 

A unidade 2 oferece várias propostas de teorias da aprendizagem que 

contribuirão e muito no momento de elaborar uma aula online e pensar o 

espaço virtual. 

R5 
Também, em minha concepção, a teoria está clara, mas a associação com a 

prática poderia ter sido melhor explorada. 
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 A análise de conteúdo das respostas apresentadas nos permitiu estabelecer 

como núcleo central que a ‘Unidade 2 atingiu o seu objetivo’. Quatro respondentes 

disseram que esta unidade permitiu o estabelecimento de diferenças entre as 

teorias de aprendizagem propostas sendo possível a elaboração de atividades 

práticas. Todos os respondentes confirmaram que os aspectos teóricos foram 

apresentados de forma clara ‘contribuindo para elaborar uma aula online’ 

permitindo ‘pensar sobre o espaço virtual’. Cabe destacar a fala de R5: 

 

R5: Também, em minha concepção, a teoria está clara, mas a associação 

com a prática poderia ter sido melhor explorada. 

 

Unidade 3 

Esta unidade se propõe a facilitar ao aluno o planejamento de uma unidade 

de ensino, tendo como referência a disciplina que leciona, os conteúdos e o 

contexto virtual de aprendizagem utilizados no curso.  

Transcrevemos as respostas dadas à questão: ‘esta unidade atingiu o seu 

objetivo?’ no quadro 20. 

 

Quadro 20 – Unidade 3 

R1 Com certeza 

R2 A terceira unidade é bastante clara ao que se propõe. No entanto, no item 

'avaliação somativa' há que se esclarecer que avaliação somativa não tem 

como função avaliar apenas as ações que se traduzem em 'conhecimento'. 

Na avaliação somativa, todas as ações que se referem ao perfil de aluno 

que se pretende formar devem ser avaliadas, sejam essas ações 

conhecimentos, habilidades cognitivas, ou atitudes. O que diferencia a 

avaliação somativa da formativa é a função que cada uma tem no processo 

ensino-aprendizagem. 

R3 Sim. 

R4 Esta unidade apresenta todos os principais elementos necessários para 

facilitar o planejamento de uma aula utilizando o AVA. 

R5 Sim, o estudante terá condições de elaborar o plano, mas terá o desafio de 

executá-lo em qualquer contexto virtual. 

 

A partir das respostas apresentadas, elaboramos o diagrama 15. 
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Diagrama 15 – Unidade 3 

 

 

A análise de conteúdo das respostas apresentadas nos permitiu estabelecer 

como núcleo central que a ‘Unidade 3 atingiu o seu objetivo’. Todos os 

respondentes disseram que esta unidade ‘facilita o planejamento de uma unidade 

de ensino’. Relacionado a este núcleo central encontramos o 1º núcleo secundário, 

‘apresenta todos os principais elementos necessários para facilitar o planejamento 

de uma aula utilizando o AVA’. Destaca-se, contudo, as críticas realizadas por R2 e 

R5.  

R2: A terceira unidade é bastante clara ao que se propõe. No entanto, no 

item 'avaliação somativa' há que se esclarecer que avaliação somativa não tem 

como função avaliar apenas as ações que se traduzem em 'conhecimento'. Na 

avaliação somativa, todas as ações que se referem ao perfil de aluno que se 

pretende formar devem ser avaliadas, sejam essas ações conhecimentos, 

habilidades cognitivas, ou atitudes. O que diferencia a avaliação somativa da 

formativa é a função que cada uma tem no processo ensino-aprendizagem. 
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R5: Sim, o estudante terá condições de elaborar o plano, mas terá o desafio 

de executá-lo em qualquer contexto virtual. 

 

A análise de conteúdo das respostas apresentadas, não nos permitiu um 

maior aprofundamento. Ressalta-se, contudo, que por meio desta unidade 

procurou-se revelar o tecido complexo que une os diferentes saberes que 

constituem a prática docente online e que sintetizaram a proposta do DidaTIC ou 

seja, oferecer ao professor do ensino superior, elementos necessários para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias do 

computador e da web, com vistas a sua atuação como docente em espaços virtuais 

de aprendizagem. 

 Apresentamos a seguir, as sugestões apresentadas pelos avaliadores do 

DidaTIC. 

 

4.4 SUGESTÕES E ENCAMINHAMENTOS GERAIS  

 

Ao final da avaliação do DidaTIC, solicitamos aos respondentes sugestões e 

críticas para o aprimoramento do DidaTIC. No quadro 21 transcrevemos as 

respostas apresentadas. 

R
R1 

De altíssima qualidade, bastante adequado ao público ao qual se 
destina. Apresentando muita coerência entre objetivos e metodologia e 
utilizando ferramentas 

R
R2 

No pré - requisito 'ter conhecimentos básicos de internet' ficaria melhor 
esclarecido se apontasse, de modo claro, que conhecimentos básicos 
são estes. Sugiro revisão ortográfica quanto a acentos e vírgulas. 
Adequar as citações (abnt): nomes de autores, por extenso ou 
abreviados; letras maiúsculas em citações dentro de parênteses; 'p'. E 
não 'pp.' referindo-se ao número da página. Sugiro a expressão plano 
de ensino no lugar de plano de aula, pois um plano de ensino inclui 
todos os elementos que devem ser planejados para cada um dos 
objetivos a serem trabalhados. Isso normalmente, se faz para 'n' aulas, 
tendo em vista a complexidade do objetivo a que se propõe. Já vi 
muitos professores entendendo a expressão plano de aula como o 
planejamento de apenas 1 aula de 45 minutos, fragmentando o 
processo ensino-aprendizagem. O planejamento por objetivos resulta 
pois, em um plano de ensino no qual se planeja uma sequência de 
ações sendo impossível 'a priori' determinar o numero de aulas a serem 
utilizadas. 

Quadro 21 - Sugestões e encaminhamentos gerais 
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 As sugestões e críticas realizadas pelos avaliadores serão incorporadas no 

DidaTIC. Dentre elas destacamos a fala de R2 que se alinha a visão de 

complexidade ao considerar que o processo de ensino não pode ser reduzido a um 

‘plano de aula’. 

 

R2: Sugiro a expressão plano de ensino no lugar de plano de aula, pois um plano 

de ensino inclui todos os elementos que devem ser planejados para cada um dos 

objetivos a serem trabalhados. Isso normalmente, se faz para 'n' aulas, tendo em 

vista a complexidade do objetivo a que se propõe. Já vi muitos professores 

entendendo a expressão plano de aula como o planejamento de apenas 1 aula de 

45 minutos, fragmentando o processo ensino-aprendizagem. O planejamento por 

objetivos resulta pois, em um plano de ensino no qual se planeja uma sequência de 

ações sendo impossível 'a priori' determinar o numero de aulas a serem utilizadas. 

R
R3 

Sugestões: maior carga horária, maior numero de atividades entre os 
alunos, inclusive com a aplicação da avaliação entre pares que foi 
proposta no vídeo da unidade 2. Gostaria de ver atividades utilizando a 
nova taxionomia de Bloom. 
Observação: este curso deveria compor a grade horaria da pedagogia, 
já que a didática básica quase não é mais vista. Quanto a formação 
para professores a distancia e tutores, ele deveria ser considerado um 
pré-requisito indispensável. Acredito que o desenvolvimento de um 
curso online não seja viável hoje para qualquer professor. Aqueles que 
são curiosos e gostam de tecnologias terão mais facilidade como você 
Aline. Parabéns! 
Curso online não é um livro e muito menos uma apostila eletrônica. 
Tem regras próprias, porque mistura conteúdo textual com imagem 
estática, com imagem em movimento, simulações com animação, som 
quando necessário e muita interatividade com a web. 

R
R4 

É importante pensar seriamente o tempo que será disponibilizado para 
o aluno realizar as atividades da DidaTIC, pois ela oferece uma gama 
de possibilidades, com uma qualidade indiscutível, mas que exige um 
tempo grande para o aproveitamento adequado de suas propostas de 
atividades, desde a leitura, passando pelos vídeos até os fóruns. 

R
R5 

O material possui textos coerentes, linguagem interessante, abordagem 
dinâmica, vídeos bem selecionados.  
As ferramentas utilizadas são bem contextualizadas e problematizadas 
isoladamente, mas no conjunto do curso ficam desconectadas e não se 
percebe a linha de condução proposta para cada atividade. 
O uso do recurso livro para colocar os conteúdos deixa implícita uma 
condução linear na abordagem das temáticas (apesar dos hiperlinks).  
A home principal poderia ser mais atrativo. Alguns bons textos e 
recursos ficam escondidos nos links, o que interfere na interatividade da 
relação com os conteúdos e ferramentas. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo apresentamos nossas conclusões sobre os objetivos 

propostos para a pesquisa. Iniciamos com os objetivos específicos para, por último, 

retomar o objetivo geral. 

Para atingirmos ao primeiro objetivo específico apresentado para esta 

pesquisa procuramos traduzir no design instrucional do DidaTIC a perspectiva da 

Complexidade, articulando, em seu planejamento, os princípios dialógico, 

recursivo, e hologramático.  

Por meio do princípio dialógico, resgatamos o conceito de ambiente 

sociotécnico, o que nos permitiu compreender o AVA como espaço relacional em 

que as partes; sujeitos, conteúdos de ensino, tecnologias e o ciberespaço, se 

encontram separadas mas não desligadas.  

O princípio recursivo, por sua vez, orientou-nos o diálogo entre diferentes 

teorias de aprendizagem e a prática docente, resgatando a compreensão de que 

na Educação online, diferentes pessoas, em diferentes lugares, em diferentes 

tempos, constroem simultaneamente este mesmo diálogo. Com isso, pensar em 

termos complexos contribuiu para o entendimento de que é preciso refletir, nas 

estratégias de ensino e aprendizagem, o esboço de mundo desejado, mesmo que 

(e por isso mesmo) este ‘mundo’ esteja baseado na “errância, na incompletude do 

conhecimento, na incerteza humana e no caos” (MORIN, 2002).  

Conduzindo a articulação deste DI, o ‘princípio hologramático’ nos permitiu 

perceber que “não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte” (MORIN, 

1990, p. 108). Com isso, perpassando as unidades de ensino do DidaTIC, 

trabalhamos a integração das partes; conteúdos, mídias e atividades, de modo a 

expressarem a tradução do pensamento complexo, ou seja, a construção de um 

conhecimento pertinente. Este conhecimento, materializado na atividade final do 

curso: a elaboração de uma unidade de ensino para o AVA - é o conhecimento 

transdisciplinar que possibilita ao sujeito-docente religar saberes distintos para a 

formação dos princípios que norteiam a docência online e fazendo emergir o que é 

tecido junto, ou seja, o processo ensino-aprendizagem.   
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Como resultado deste percurso, alcançamos o primeiro objetivo específico 

desta pesquisa: a elaboração do design instrucional de um curso tendo como 

referência, na organização de suas propostas didáticas, os princípios da 

complexidade definidos por Morin, a saber – dialógico, recursivo e hologramático.  

A contribuição de Morin, aqui expressa, criou a oportunidade para se 

repensar o DI sob outra perspectiva na qual diferentes saberes dialogaram 

intensamente. Contudo, por não contar com processos de interação concretos, 

vivenciados por alunos e professores, nossa proposta de pesquisa poderia correr o 

risco de acabar reproduzindo práticas design centradas em princípios de 

autoaprendizagem, o que acabaria por se refletir em interações solitárias entre 

educando e conteúdos de ensino. Com o intuito de fazermos frente a esta 

limitação, a análise dos objetivos de ensino aplicados na elaboração do design 

instrucional do DidaTIC ganhou centralidade. Procuramos ultrapassar a categoria 

“conhecimento” nos objetivos propostos para o curso, privilegiando níveis 

taxionômicos superiores, como ‘compreensão’, ‘aplicação’, ‘análise’, ‘síntese’ e 

‘avaliação’. Essa decisão ficou evidenciada nas atividades de ensino do curso, 

atendendo assim, ao segundo objetivo desta pesquisa: fundamentar as atividades 

de ensino aprendizagem do curso em tela na proposta de Bloom et al (1974) 

conduzida por Churches (2008) voltada para o domínio cognitivo da aprendizagem 

com ênfase nos níveis de ‘compreensão’, ‘aplicação’, ‘análise’, ‘síntese’ e 

‘avaliação’. 

O terceiro objetivo desta investigação, a publicação e validação do design 

instrucional do DidaTIC nos colocou diante de uma fragilidade de nossa pesquisa; 

o reduzido número de sujeitos avaliadores, cinco no total. Os prazos para a 

conclusão de nossa investigação transformaram-se em impeditivos para 

buscarmos por um número maior de validadores, contudo, procuramos compensar 

esta fragilidade, por meio da escolha de sujeitos que vivenciassem em suas 

práticas a complexidade dos processos que envolvem a docência online. Além 

disso, pudemos contar com avaliadores que desempenham atividades distintas no 

contexto da Educação online, o que nos sugeriu uma diversidade de olhares (muito 

bem vinda) para processo de validação do DidaTIC. 

Esta diversidade foi identificada no quarto objetivo de nossa pesquisa: a 

análise das propostas conduzidas pelos sujeitos avaliadores. Podemos perceber 
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em suas falas que estas transitavam entre percepções propriamente avaliativas 

sobre o DI do curso, como também apresentavam percepções reflexivas, o que nos 

sugeriu que em determinados momentos os avaliadores deixavam sua posição de 

‘validadores’ e se colocavam como sujeitos dos processos de aprendizagem 

estabelecidos por meio do DidaTIC.  

Na perspectiva avaliativa, transcrevemos a resposta de R4 quando 

perguntado se a abordagem do conteúdo do DidaTIC era realizada de forma 

dialógica, levando a uma tomada de posição do leitor; 

 

R5: Não necessariamente, pois apesar do material apresentar 
linguagem caracteristicamente dialógica, ela parece conduzir 
mais ao auto estudo, pois possui pouco espaço para interação 
e colaboração. Entretanto, só o curso em andamento é que 
poderia dar uma visão melhor sobre este aspecto. 

 

Destacamos a pertinência desta fala, especialmente ao confrontá-la com o 

segundo objetivo desta pesquisa, explicitado anteriormente. Entretanto, pela 

análise dos níveis taxionômicos esperados nas atividades de ensino do DidaTIC, 

representada na descrição do contexto de estudo (Quadro 5 -  Nível Taxionômico 

esperado) observamos a predominância de objetivos que ultrapassam o nível mais 

simples da taxionomia no domínio cognitivo (conhecimento/memória) (BLOOM, 

1974), nos perguntamos assim, qual a razão desta percepção. Este 

questionamento nos conduziu à percepção de que esta pesquisa representa um 

processo inconcluso, que não pode ser encerrado na validação do DI apresentado 

no DidaTIC.  

Não por acaso que, a exemplo do princípio dialógico de Morin (1994), R4 

respondeu a esta questão, de forma antagônica e complementar, à fala de R5.  

   
R4: O texto é bastante dialógico, o tempo todo voltado para seu 
interlocutor, o aluno. É bem atraente, desde o início provoca a 
curiosidade, instiga a querer ver o que vem depois. Provoca o 

desejo de querer desenvolver um trabalho como o apresentado. 

 

Quanto à perspectiva reflexiva destacamos, a seguir, a transcrição da fala de 

R2 : 

R2: Mesmo sem conhecer alguns temas a sua abordagem 
proporcionou uma leitura agradável e bastante coerente com o 
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contexto atual e me fez repensar crenças e valores que ainda 
permeiam meu ideário pedagógico. Por exemplo, o fato de querer 
verdades prontas e acabadas, ou seja, bastante direcionada a uma 
concepção tradicional de educação que tem suas bases 
assentadas numa concepção filosófica 'essencialista'. 

 
 
Esta fala nos conduz ao entendimento de que o DidaTIC potencializou a 

construção de novos saberes, mediatizando a compreensão integrada do processo 

ensino aprendizagem online.  

Nesta direção, concluímos ter atingindo o objetivo geral de nossa pesquisa: 

a construção e validação do design instrucional de um curso online de Didática do 

Ensino Superior fundamentado na perspectiva de complexidade (Edgar Morin) e na 

Taxionomia para o Domínio Cognitivo (Benjamin Bloom). 

Entendemos, contudo, que esta pesquisa é apenas o ponto de partida. É 

preciso ‘habitar’ o curso proposto, a fim de podemos, efetivamente, alcançarmos 

uma compreensão integrada do processo ensino - aprendizagem online.   
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ANEXO 1 

 

QUESTIONÁRIO ONLINE – INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO 

 
Avaliação do Curso: Didática e Tecnologias da Informação e 

Comunicação - DidaTIC 

 
Caro avaliador, 

O objetivo deste instrumento é verificar em que medida o desenvolvimento 

da proposta expressa pelo curso - Didática e Tecnologias da Informação e 

Comunicação (DidaTIC) reflete o que está contido em seu objetivo geral. 

Objetivo geral: O DidaTIC tem por objetivo oferecer a você, professor do 

ensino superior, elementos necessários para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas mediadas pelas tecnologias do computador e da web, com vistas a 

sua atuação como docente em espaços virtuais de aprendizagem. 

A fim de orientá-lo em sua análise, dividimos o instrumento em duas partes, 

a saber: (a) itens em avaliação em uma perspectiva ampla, e (b) Itens em avaliação 

em uma perspectiva específica. 

Cada parte se ocupa de categorias de específicas de análise  as quais 

devem  ser avaliadas  segundo critérios anunciados. 

Atenciosamente, 

 

Aline Ferreira Campos. 

 

I - Itens em avaliação em uma perspectiva ampla 

Nesta parte serão avaliados os seguintes itens: 

(a) conteúdo 

(b) metodologia 

(c) atividades 

 

1 – Conteúdo: clareza; pertinência para a prática docente online; potencial 

dialógico; profundidade (o que está sendo discutido é suficiente, representa uma 

base mínima de conhecimentos para o exercício da docência online); a forma de 
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apresentação (estética) está adequada ao público-alvo; a adequação das mídias 

utilizadas ao propósito do curso. 

 

2 – Metodologia: interlocução entre a dimensão da complexidade e a 

Taxionomia dos Objetivos Educacionais na área cognitiva. 

Na composição do curso buscou-se aliar a Complexidade de Morin (1999) e 

a Taxionomia dos Objetivos Educacionais para o Domínio Cognitivo de Benjamin 

Bloom (1974). Para tanto, demandou-se um estudo teórico que buscou a 

interlocução entre estes dois 2 eixos.  

Por meio da Taxionomia dos Objetivos Educacionais para o Domínio 

Cognitivo de Bloom (1974), procuramos trabalhar para além da categoria 

‘conhecimento’. Buscamos assim, desenvolver as outras habilidades cognitivas, a 

saber: ‘compreensão’, ‘aplicação’, ‘análise’, ‘síntese’ e ‘avaliação’, através das 

atividades propostas.  

Quanto a Complexidade de Morin (1999), o fio condutor foi o ‘princípio 

hologramático’. Desta maneira, perpassando as unidades de ensino, buscamos a 

integração das ‘partes no todo’. Com isso, procuramos tratar conteúdos, mídias de 

apoio e atividades, não como partes isoladas, mas articuladas entre si, formando 

um todo.  

 
3 - Atividades: significância; orientação pelo princípio da contextualização do 

ensino (mantêm relação com a realidade da docência); adequação aos objetivos de 

ensino; suficiência (as atividades dão conta das propostas contidas no curso?); 

interatividade. 

 
4 – Navegação: facilidade de circular dentro do ambiente, de obter 

informações, de resolver as tarefas solicitadas, de interagir com os conteúdos, com 

as mídias e os demais participantes. 

 

II – Itens em avaliação em uma perspectiva específica  

Nesta parte serão analisadas as unidades de ensino propostas pelo curso 

segundo seus objetivos específicos. 

 

Unidade 1  
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Nesta unidade espera-se que o aluno aponte: (a) características que 

marcam o contexto sociotécnico contemporâneo e estabeleça relações entre as 

características indicadas e a construção do conhecimento em ambientes virtuais de 

aprendizagem; e (b) ganhe domínio das interfaces incluídas no AVA do curso, de 

modo que tenha facilidade de navegar, interagir e realizar as tarefas solicitadas. 

 

Unidade 2 

Esta unidade deve levar o aluno a estabelecer diferenças entre as teorias de 

aprendizagem enfocadas, de modo que possa propor atividades práticas, indicando 

a teoria na qual se respalda e justificando a opção.  

 

Unidade 3 

Esta unidade se propõe a facilitar ao aluno o planejamento de uma unidade 

de ensino, tendo como referência a disciplina que leciona, os conteúdos e o 

contexto virtual de aprendizagem utilizados no curso. 

 

 No espaço que se segue faça suas observações, críticas ou sugestões em 

relação ao DidaTIC. 

  

Dados do Avaliador 

 

Caro avaliador,  

 

Gostaríamos de conhecê-lo um pouco melhor e, para isso, solicitamos que 

preencha os dados abaixo: 

 

(a) Sexo 

(b) Idade 

(c) Formação 

(d) Qual a sua área de atuação? 

(e) Você já participou de cursos online? 

(f) Já atuou como docente em nível superior? 
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