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2. Apresentação
Este documento é o produto final do projeto P294 – “Revisão do documento
orientações para o desenvolvimento de cursos mediados por computador” - da
equipe de Educação a Distância (EAD) do Centro de Computação da Unicamp
(CCUEC). Nele organizamos um conjunto de orientações para o uso de recursos
computacionais (Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC) em cursos
oferecidos na modalidade a distância, semipresencial ou apoio ao presencial. De
acordo com essas orientações, na fase de análise são realizados questionamentos
para levantar informações sobre: o perfil dos alunos, os objetivos de aprendizagem
do curso, a abordagem pedagógica, o ambiente e os mecanismos de avaliação. A
análise realizada auxilia na identificação de uma abordagem pedagógica adequada
ao curso. São apresentadas três abordagens: instrucional, construtivista e
interacionista.
Colaboraram na elaboração deste documento:
Edilene Ropoli
Luciana Meneghel Cordeiro
Marcelo Araújo Franco
Renata Almeida Fonseca (Coordenadora do Projeto)
Rubens Queiroz de Almeida (Gerente DDTEC-CCUEC)

4
CEAD – Célula de Educação a Distância – CCUEC (http://www.ccuec.unicamp.br/ead ) – Unicamp

Ficha catalográfica:
Renata Almeida Fonseca (Org.)
A modelagem de unidades de aprendizagem usando recursos de Ambientes
Virtuais - Campinas: Centro de Computação da UNICAMP, 2007.
ISBN 9788598058078
1.Cursos de Computador. I.Título.
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3. O

desenvolvimento

de

uma

unidade

de

aprendizagem
Neste capítulo apresentamos conceitos sobre Instructional Design, Learning
Design1 e a proposta metodológica deste material para o desenvolvimento de
projetos de unidades de aprendizagem usando recursos de Ambientes Virtuais de
Aprendizagem.

3.1. Instructional Design
A necessidade de criar métodos sistemáticos para tomar decisões sobre o
processo de aprendizagem é reconhecida desde o início do século passado. O
pedagogo norte-americano John Dewey foi um dos precursores da idéia de criar
uma ciência que se ocupasse com a aprendizagem decorrente do processo
educativo, baseado no resultado de pesquisas. A educação a distância tem se
apropriado desses métodos e, entre eles, destaca-se o Instructional Design e sua
derivação, o Learning Design.
Há

algumas

décadas

vem

sendo

desenvolvido

um

método

chamado

Instructional Design (ID) para planejar processos educacionais. Este método é
fundamentado nas concepções originais de John Dewey. O ID pode ser definido
como um método sistemático que traduz os princípios gerais de aprendizagem e
instrução

em

planejamento

para

aprendizagem

e

elaboração

de

materiais

instrucionais, respectivamente. A proposta do ID considera a instrução na
perspectiva do aluno, em oposição à prática tradicional na educação, na qual o
conteúdo

é o

ponto

central para o

planejamento, situação muitas vezes

determinada pelo material didático adotado.
1

Embora a tradução de "design" se aproxime do termo "desenho", no sentido gráfico e, no contexto deste material, o
sentido mais próximo do termo “design” seja "projeto" ou "planejamento", optamos por não traduzi-los, pois são
termos já estabelecidos na área de Educação a Distância.
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Uma vez que a perspectiva do aluno significa ter uma educação centrada na
aprendizagem, e não no ensino, o ID se foca nos fatores que influenciam a
aprendizagem. Entre estes fatores estão: o nível de conhecimento dos alunos em
relação aos objetivos; a estratégia pedagógica em relação aos objetivos e às
características dos alunos; o tipo de recurso ou mídia utilizados, entre outros. Os
fatores fundamentais que influenciam a aprendizagem podem ser organizados em
quatro elementos fundamentais que respondem as seguintes questões:


Para quem o programa será desenvolvido?



O que se quer que os alunos aprendam?



Como o conteúdo pode ser melhor aprendido?



Como determinar a extensão da aprendizagem?
Estas quatro questões representam quatro elementos fundamentais do ID:

alunos, objetivos, métodos e avaliação, os quais são comuns para vários modelos
de ID.

3.2. Learning Design
Um modelo derivado do ID é o Learning Design (LD), definido como uma
metodologia para modelagem de unidades de projetos educacionais. O uso da
palavra Learning contribui para enfatizar a variedade de abordagens pedagógicas
existentes além da abordagem de “ensinar transferindo conhecimento”, que ficou
associada ao termo Instructional Design. De forma mais específica, o LD é definido
pela especificação IMS LD2 (Instructional Management System – Learning Design),
do consórcio IMS Global Learning Consortium, como a descrição de um método que
habilita alunos a alcançarem objetivos de aprendizagem executando atividades em
uma certa ordem no contexto de um ambiente de aprendizagem.

2

Mais informações no documento “IMS Learning Design Best Practice and Implementation Guide”, disponível em
http://www.imsglobal.org .
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O desenvolvimento do “IMS LD” foi baseado em uma linguagem chamada
EML (Educacional Modelling Language)3. Com o intuito de desenvolver uma
estrutura básica que

contemplasse

os modelos

pedagógicos

existentes, os

pesquisadores que desenvolveram a EML analisaram a maioria destes modelos. A
partir desta análise, foram identificados os elementos existentes em comum entre
os modelos e listadas as diferenças entre eles, com o objetivo de elaborar um
meta-modelo, que está descrito na documentação da EML. O meta-modelo proposto
pela EML é uma proposta para descrever os vários tipos de modelos pedagógicos.
As formulações da EML foram incorporadas pelo IMS LD, no qual um projeto de
aprendizagem especifica uma série ordenada de atividades para serem realizadas
por alunos e por formadores no contexto de um ambiente.
O IMS-LD faz o uso do conceito de unidade de aprendizagem4 (UA) para
projetos educacionais. Uma unidade de aprendizagem pode ser um curso completo,
como é o caso de um curso de extensão, mas também pode ser uma disciplina
isolada, uma atividade educacional, um tópico, um tema de discussão. A criação de
uma unidade de aprendizagem deve partir da análise das informações levantadas
sobre os elementos mais significativos para elaboração do projeto: perfil dos
atores, objetivos de aprendizagem, abordagem pedagógica (estratégias
metodológicas

/

atividades

pedagógicas),

avaliação

da

aprendizagem

e

ambientes. A análise do contexto geral a partir desses elementos oferecerá as
informações para realizar o planejamento de situações educacionais concretas.

3

A EML foi desenvolvida pela “Open University of the Netherlands (OUNL) e incorporada na especificação do
padrão “Learning Design” do “Instructional Management System” (IMS). Para mais informações consultar o
documento: “Modeling Units of Study from a pedagogical perspective: the pedagogical meta-model behind EML”,
disponível em http://hdl.handle.net/1820/36
4

O termo unidade de aprendizagem será usado neste documento para se referir a vários contextos, como por
exemplo, um curso completo a distância, uma disciplina isolada de graduação ou um módulo específico de uma
disciplina. O termo é originário da especificação “Learning Design”, do consórcio IMS, disponível em
http://www.imsglobal.org.
8
CEAD – Célula de Educação a Distância – CCUEC (http://www.ccuec.unicamp.br/ead ) – Unicamp

3.3.

Proposta para o desenvolvimento de projetos

A proposta metodológica aqui exposta se divide em quatro módulos, sendo os
três primeiros correspondentes às fases de análise, projeto e implementação e o
quarto

módulo

correspondente

às

orientações

complementares

para

a

implementação e aplicação do projeto.
A fase de análise considera alguns fatores que também fazem parte do
contexto geral como, por exemplo, o tipo de modalidade do curso (a distância,
semipresencial ou apoio ao presencial). O conjunto de fatores e informações
complementares permite estabelecer alguns cenários possíveis. Entre os cenários
deverá ser selecionado o mais apropriado, ou seja, aquele que tem maior chance de
sucesso para o contexto especificado.
O produto da análise é uma descrição narrativa do cenário a ser projetado e
implementado que será usada como fundamentação para o desenvolvimento do
projeto. Na descrição narrativa estão presentes todas as informações obtidas sobre
o projeto, desde as atividades mais importantes, até os requisitos e necessidades
especiais. No próximo capítulo deste documento serão descritos três cenários
pedagógicos básicos, baseados em situações concretas, que correspondem às mais
importantes abordagens educacionais. Estes cenários têm o objetivo de manter a
coerência do projeto com a abordagem que foi considerada mais adequada para o
contexto analisado.
Na fase do projeto, as informações da análise são expandidas, produzindo o
detalhamento necessário para a implementação. Esse documento propõe descrever
cada item do projeto, considerando a coerência desse item com os cenários
propostos.
A fase da implementação trata da definição e da configuração do que foi
detalhado no projeto, considerando o ambiente de aprendizagem escolhido, as

9
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atividades e dinâmicas de aprendizagem e suporte, os recursos oferecidos, as
ferramentas de comunicação e as ferramentas de avaliação.
As orientações complementares abordam conceitos sobre identidade visual,
usabilidade e dicas de escrita para web, moderação para utilização das ferramentas
de comunicação, organização dos arquivos, infra-estrutura e recursos humanos
necessários para desenvolver uma unidade de aprendizagem.
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4. Análise
A fase de análise fornece subsídios necessários para a definição do escopo do
projeto de uma unidade de aprendizagem que usa recursos de EAD. A análise do
contexto em que a proposta educacional está inserida é importante porque o
contexto influencia cada aspecto da situação de aprendizagem.
Para

isso,

é

necessário

levantar

informações

sobre

os

elementos

fundamentais para a elaboração de um projeto educacional. Estes elementos são:


perfil dos atores (alunos/formadores/desenvolvedores);



objetivos de aprendizagem;



abordagem

pedagógica

(estratégias

metodológicas

/

atividades

pedagógicas);


avaliação da aprendizagem;



ambientes.
As informações levantadas a respeito destes cinco elementos mais a

modalidade da unidade de aprendizagem (a distância, semipresencial ou apoio ao
presencial) e o ambiente a ser usado (sala de aula, ambiente virtual de
aprendizagem – AVA, entre outros) são o ponto de partida para identificar um
cenário que contemple as necessidades da unidade de aprendizagem. A definição do
cenário mais apropriado contribui para minimizar erros estratégicos do projeto.

4.1. Perfil dos Atores
A primeira análise a ser feita no planejamento de uma unidade de
aprendizagem é sobre os perfis dos atores envolvidos nas diferentes fases do
projeto. Estes atores podem ser divididos em três grupos: alunos, formadores/
tutores/apoio e desenvolvedores.
11
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Perfil dos alunos
No planejamento de uma unidade de aprendizagem na modalidade a
distância, semipresencial ou apoio ao presencial deve-se obter o máximo de
informações sobre os alunos que farão o curso. Geralmente os alunos que optam
por estas modalidades têm diversas formações, necessidades e histórias de vida,
fazem parte de diferentes grupos sócio-econômicos, são de diferentes idades e têm
compromissos familiares diversos. Essas informações são importantes para planejar
e direcionar o desenvolvimento do curso visando atingir os objetivos gerais
propostos.
A formulação de algumas perguntas específicas possibilita o conhecimento
detalhado do público-alvo. Para isso sugerem-se questões sobre a escolaridade dos
alunos, faixa etária, recursos (software, hardware) a que eles têm acesso,
experiências anteriores com os recursos que serão usados na unidade de
aprendizagem, motivação para a realização da unidade de aprendizagem, entre
outras.
A análise dos perfis dos alunos permite classificá-los de acordo com as
características demográficas, os estilos de aprendizagem, os níveis cognitivos e o
acesso às tecnologias. Com estas informações é possível definir, por exemplo, as
estratégias para manter a motivação dos alunos, os textos, as imagens e
animações, a tecnologia a ser usada e a aplicação desta tecnologia para atender a
todos. A seguir apresentam-se algumas questões formuladas para analisar os perfis
dos alunos.

Perfil Tecnológico


Qual plataforma computacional os alunos trabalham (Windows, Linux,

Macintosh, outros)?


Que navegador os alunos utilizam (Internet Explorer, Netscape, Firefox,

outros)?
12
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Que tipo e qual a velocidade de conexão à Internet que os alunos

possuem (linha discada, banda larga)?


Os alunos precisarão instalar algum software especial ou plugin para

participar do curso (plugins de som, vídeo, animação)?


De onde os alunos acessarão o curso? Da residência? Do trabalho? De

outro local?

Perfil demográfico


Quais são as características gerais dos alunos?
Identificar variáveis como sexo, idade, experiência profissional, etnia, história

de vida, classe social, localização geográfica, entre outras.

Perfil de aprendizagem


Como deve ser apresentado o conteúdo para atrair e manter a motivação

dos alunos?


Quais materiais podem ser mais atrativos graficamente ou textualmente?



Quais são as estratégias para a realização de atividades práticas, a

manipulação de objetos e o uso de multimídias pelos alunos?

Perfil cognitivo


Quais são as atitudes, aptidões, competências e habilidades dos alunos?



Qual é o nível de conhecimento do aluno sobre o conteúdo?



Qual é a motivação do aluno para aprender sobre o conteúdo?



Quais são as estratégias que os alunos usam para realizar seus estudos?
Essas informações podem interferir, por exemplo, na seleção dos tópicos, no

nível de aprofundamento do conteúdo, nos objetivos propostos e nas atividades a
serem desenvolvidas para atingi-los.
13
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As informações sobre os alunos podem ser obtidas por meio de fichas de
inscrição, processo seletivo, entrevistas ou questionários de análise de perfil,
distribuídos antes do início da unidade de aprendizagem.

Perfil dos formadores/tutores/apoio
Os formadores e tutores orientam e acompanham o desempenho dos alunos
durante o curso, solucionam dúvidas sobre o conteúdo, atuam como facilitador do
processo pedagógico, resolvem ou encaminham problemas acadêmicos ou pessoais
trazidos pelos alunos.
O apoio é representado por várias áreas como, por exemplo, apoio da área
administrativa, para registrar os alunos e acompanhar seu progresso na unidade de
aprendizagem, e apoio técnico, quando há videoconferência, para planejar a
estrutura física do ambiente e garantir que tudo funcionará corretamente.

Perfil dos desenvolvedores de uma unidade de aprendizagem
São várias as equipes envolvidas no desenvolvimento de uma unidade de
aprendizagem. Geralmente estas equipes são multidisciplinares, com funções bem
definidas dentro das ações de desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem.
O instructional designer ou projetista conhece as teorias de ensino e
aprendizagem, bem como metodologias baseadas nessas teorias e a aplicação da
informática na educação.
O conteudista tem o domínio do conteúdo do curso e trabalha em conjunto
com o instructional designer na elaboração do projeto.
Os designers gráficos e produtores de mídias transformam as idéias
desenvolvidas por instructional designers e conteudistas em conteúdos educacionais
e determinam quais mídias serão usadas para cada situação.
No caso do uso de tecnologias de informação (TI), os principais atores são:
14
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Webdesigner: responsável pela concepção e produção visual de sites,

criação e adaptação de identidade visual, manutenção de páginas web,
digitalização e tratamento de imagens, diagramação, animações.


Programador web: responsável pela concepção e projeto de aplicações

para web, desenvolvimento, codificação, teste e documentação de programas
que executem o tratamento automático da informação.


Animador em computação gráfica: faz o planejamento, criação de roteiros

e projetos de animação por computação gráfica para a web e demais mídias.


Especialista em streaming: simula ambientes diversos de vídeo streaming,

com diferentes máquinas, software e redes, testando o desenvolvimento de
idéias e analisando as tecnologias que estão na Internet para garantir uma boa
performance.
Para garantir a infra-estrutura para o curso é necessária uma estrutura
organizacional que garanta os recursos tecnológicos e recursos humanos para
realização dos procedimentos necessários. Os atores envolvidos nestas ações
compõem a equipe de apoio técnico e a equipe de infra-estrutura de distribuição
(logística). A definição destas equipes depende da tecnologia escolhida no projeto.
No caso dos projetos baseados em TI, os principais atores são:


Administrador

de

banco

de

dados:

responsável

pela

manutenção

monitoramento, identificação de falhas e refinamento de bancos de dados.


Analista de suporte: responsável pela instalação e configuração de

software e hardware e configuração de servidores que hospedam o ambiente
virtual de aprendizagem definido para a unidade de aprendizagem.


Apoio

técnico:

encarregado

de

atender

e

solucionar

problemas

relacionados ao software e hardware.

15
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4.2. Objetivos de aprendizagem
Em um projeto educacional os objetivos de aprendizagem possuem três
funções importantes: são meios para elaborar o projeto de forma apropriada;
fornecem uma estrutura que orienta os critérios para avaliação da aprendizagem e
servem de guia para orientar os trabalhos dos alunos.
Um objetivo de aprendizagem bem definido provê orientações tanto para os
formadores quanto para os alunos sobre o conteúdo da unidade de aprendizagem a
ser abordado e sobre os processos mentais a serem realizados.
Os objetivos estão relacionados com os outros elementos do projeto, ou seja,
devem estar coerentes com o perfil dos alunos, devem ser alcançáveis por meio de
uma

abordagem

pedagógica

específica

(por

exemplo,

devolver

habilidades

cognitivas ou receber informações contidas em um conteúdo) e devem ser possíveis
de serem avaliados.
Segue

uma

relação

de

questionamentos

que

podem

auxiliar

o

estabelecimento dos objetivos de uma unidade de aprendizagem:


Quais

são

os

pré-requisitos

para

a

realização

da

unidade

de

aprendizagem?


Quais são os objetivos gerais de aprendizagem? Desenvolver autonomia?

Desenvolver habilidade motora?


Quais são os objetivos específicos (objetivos de cada unidade ou módulo

ou capítulo)?


O que os alunos deverão saber ao término de uma unidade de

aprendizagem?


O que os alunos deverão estar aptos a realizar?



Em quais aspectos os alunos deverão comportar-se de maneira diferente

após o término de uma unidade de aprendizagem?
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Como poderá o aluno demonstrar que ele entendeu o conteúdo?



Quando se conhecem os objetivos a serem atingidos, pode-se avaliar melhor
o progresso do aluno, pois é possível monitorar e avaliar seu desempenho em
intervalos estrategicamente definidos. A definição dos objetivos informa ao aluno o
que se espera dele ao completar uma unidade de aprendizagem; portanto devem
ser removidas as ambigüidades do enunciado que possam causar dificuldades de
interpretação.

4.3. Abordagem pedagógica
Discutir abordagens pedagógicas é uma tarefa complexa, até mesmo entre os
especialistas em educação. A literatura (ou mesmo uma consulta na web) apresenta
inúmeras

abordagens

pedagógicas,

considerando

as

mais

conhecidas,

as

específicas, as atualizações e as releituras. Entre as mais citadas estão:
aprendizagem baseada em competência, aprendizagem baseada em projetos,
aprendizagem

baseada

em

problema,

aprendizagem

baseada

em

casos,

aprendizagem experimental, aprendizagem colaborativa.
A presente proposta para o desenvolvimento de projetos de cursos faz uso da
descrição das teorias educacionais no padrão divulgado pela EML (Educacional
Modelling Language). Seguindo uma meta-análise de Greeno, Collins & Resnick5, a
EML opta pela distinção de três grandes linhas de teorias educacionais, que
possuem um paralelismo com três correntes filosóficas. Estas abordagens oferecem
diferentes perspectivas sobre o mesmo tema educacional. Foi a partir dessas três
abordagens fundamentais que se desenvolveram as inúmeras teorias e propostas
para as situações de ensino e aprendizagem. As três abordagens fundamentais das
quais derivam os muitos modelos e experiências pedagógicas atuais são a Empirista
(comportamentalista - Skinner), a Racionalista (cognitivista e construtivista -

5

“Modeling Units of Study from a pedagogical perspective: the pedagogical meta-model behind EM”, disponível
em http://eml.ou.nl/introdution/articles.html - página 13.
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Piaget) e a Interacionista (sócio-histórica - Vygotsky), aqui descritas de forma
bastante sucinta.
Na abordagem Empirista todo o conhecimento confiável é baseado na
experiência, não há nada na mente que não tenha passado pelos sentidos. A
hipótese é que o comportamento é previsível, diante de condições ambientais
específicas e que os processos podem ser analisados quando isolados. A
aprendizagem pode ser influenciada fora do seu contexto e sem conhecimento dos
processos internos de aprendizagem.
Na abordagem Racionalista o pensamento é considerado a origem do
conhecimento. Neste caso, é suposto que a cognição faz a mediação do
relacionamento entre a pessoa e o objeto. Como há a possibilidade de amplas
diferenças

no

processo

cognitivo

devido

a

vários

fatores

-

diferença

no

conhecimento prévio, meta-cognição, motivação e estilos de aprendizagem - a
suposição de comportamentos previsíveis, proposta pelos empiristas, não seria
possível.

O

processo

educacional

deve

ser

realizado

em

ambientes

que

proporcionam a construção do conhecimento pelo próprio aluno, o qual exerce um
papel central, de auto-gestão, no processo educacional.
Na abordagem Interacionista a situação - o contexto histórico-social - em
que um aluno está inserido recebe a atenção principal. O conhecimento é construído
pelo indivíduo, por meio da interação com outros indivíduos e com o meio onde está
inserido. A hipótese é que há um conhecimento coletivo e que este influencia na
construção da aprendizagem individual.
Nesta concepção, a aprendizagem é um processo social e o ato de ensinar
envolve estabelecer uma série de relações interativas que buscam conduzir o aluno
à elaboração de representações pessoais sobre o objeto de aprendizagem. Neste
processo são considerados os fatores culturais, a experiência acumulada do aluno e
a utilização de instrumentos que lhe permitem construir uma interpretação pessoal
e contextualizada com sua realidade sobre o objeto de estudo. Isso significa uma
18
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interação direta entre alunos e formadores e uma redefinição de papéis, onde aluno
e formador são co-participantes do processo de ensino e aprendizagem. Na
abordagem Interacionista, o papel do formador é o de facilitador que cria as
situações de aprendizagem e a relação privilegiada é a interação entre os alunos.

A importância da abordagem pedagógica
No ambiente da Universidade, onde está o público alvo deste documento,
trabalha-se muito com situações novas, com o ineditismo e com o desconhecido,
principalmente no âmbito do ensino e pesquisa. Nesse contexto, a definição da
abordagem pedagógica de um projeto educacional deve ser coerente com os
fundamentos teóricos da educação. Isso fornecerá o embasamento para alcançar os
objetivos de uma experiência de aprendizagem planejada.
A abordagem pedagógica deve ser definida considerando os objetivos de
aprendizagem e o perfil dos alunos, principalmente no caso de cursos oferecidos na
modalidade a distância, que são mais centrados nos alunos. A identificação de uma
abordagem pedagógica adequada para alcançar os objetivos de aprendizagem é
essencial para conseguir resultados satisfatórios. Por isso uma unidade de
aprendizagem coerente e organizada necessita de um projeto pedagógico bem
definido.

Estratégias metodológicas / Atividades pedagógicas
As estratégias metodológicas são concretizadas pela definição de atividades
pedagógicas coerentes com a abordagem pedagógica adotada. As estratégias
metodológicas, quando são definidas em sintonia com os vários elementos que
compõem o projeto, estabelecem um grau de previsibilidade em relação aos
objetivos de aprendizagem inicialmente previstos.
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As atividades concretizam as estratégias metodológicas definidas. Elas devem
ser coerentes com os princípios da abordagem pedagógica que norteiam a unidade
de aprendizagem. As atividades pedagógicas se concretizam e se estruturam por
meio dos recursos e ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem.

4.4. Avaliação da aprendizagem
As definições sobre as avaliações são de extrema relevância durante a fase
de análise e desenvolvimento do projeto de uma unidade de aprendizagem. A
avaliação permitirá aferir se os objetivos da unidade de aprendizagem foram
alcançados e se as estratégias adotadas foram apropriadas. Podem ser utilizadas
avaliações do tipo: diagnóstica, formativa ou somativa. Também devem ser
consideradas

nesta

fase

as

estratégias

de

recuperação

dos

alunos

que

eventualmente não atingirem os objetivos definidos na unidade de aprendizagem
para aprovação.

Avaliação diagnóstica
A avaliação diagnóstica ocorre em dois momentos diferentes: antes e durante
o processo de ensino / aprendizagem. No primeiro momento, tem por objetivos
verificar se o aluno possui determinadas habilidades básicas, determinar quais
objetivos de uma unidade de aprendizagem já foram dominados pelo aluno,
agrupar os alunos conforme suas características e encaminhar alunos para
estratégias e programas alternativos de ensino, quando detectada alguma ausência
de conhecimentos básicos necessários para o acompanhamento da unidade de
aprendizagem.
No segundo momento, busca a identificação das causas não pedagógicas dos
repetidos

fracassos

de

aprendizagem,

promovendo,

quando

necessário,

o

encaminhamento dos alunos para estratégias e programas alternativos de ensino.
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Avaliação formativa
Trata-se de um processo contínuo a ser considerado em todos os estágios da
unidade

de

aprendizagem.

Seu objetivo

é

identificar

se

as

estratégias

e

metodologias e os recursos utilizados para desenvolver o conteúdo estão sendo
eficientes e efetivos.
Esta avaliação inclui todos os conteúdos importantes de um período de uma
unidade de aprendizagem, fornece feedback ao aluno sobre o que ele aprendeu e o
que precisa aprender, fornece feedback ao formador, identificando quais os
aspectos da instrução devem ser modificados, busca o atendimento às diferenças
individuais dos alunos e a prescrição de medidas alternativas de recuperação das
falhas de aprendizagem. A avaliação formativa é um recurso que privilegia o
acompanhamento individual da aprendizagem do aluno, possibilitando que as
estratégias metodológicas e os recursos usados sejam adaptados de acordo com o
seu perfil e suas necessidades.

Avaliação somativa
A avaliação somativa ocorre ao final da unidade de aprendizagem com a
finalidade de verificar a eficiência geral das estratégias metodológicas e dos
recursos usados e o que o aluno efetivamente aprendeu. Ela visa atribuir notas,
fornecer feedback ao aluno quanto ao nível de aprendizagem alcançado, possibilitar
a comparação de resultados obtidos entre diferentes alunos, métodos e materiais
de ensino.
A avaliação somativa não contribui para o processo de aprendizagem dos
alunos em uma unidade de aprendizagem, uma vez que é realizada ao final e inclui
conteúdos mais relevantes e os objetivos mais amplos que foram trabalhados
durante a aplicação da unidade de aprendizagem. Por outro lado, ela oferece
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informações para o desenvolvimento de um plano de revisão para uma nova
aplicação da unidade de aprendizagem.

4.5. Ambientes
A partir do desenvolvimento da web, os ambientes criados pelas Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC) digital têm chamado a atenção dos
pesquisadores quanto à sua utilização na área de educação. Os Ambientes Virtuais
(AV) destinados ao processo educativo são denominados por diferentes termos. O
termo atualmente mais usado para os ambientes criados pelas TIC é "ambiente
virtual de aprendizagem" (AVA). O conceito de ambiente é definido nos limites da
área de educação como um espaço propício para criar novas oportunidades de
aprendizagem, ou seja, o ambiente informatizado é uma nova condição de
produção de conhecimento, baseada na idéia de colaboração entre os indivíduos e
da formação de uma comunidade de aprendizagem em um sentido amplo.
Pode-se definir dois tipos de AVA destinados à educação. O primeiro utiliza
como base um servidor web, com os usuários usando um browser para navegação.
Nesse caso, geralmente são utilizados sistemas abertos ou distribuídos livremente
na Internet. Outros sistemas funcionam apenas em uma plataforma chamada
proprietária, às vezes utilizando a rede de forma diferente da web, o que significa
que apenas a empresa que construiu o ambiente controla seu desenvolvimento e
sua distribuição.
As primeiras versões de AVA para educação foram modeladas com base em
quatro estratégias:


incorporar elementos já existentes na web, como e-mail, bate-papo e

grupos de discussão;


agregar elementos para atividades específicas de informática, como

gerenciamento de arquivos e cópias de segurança;
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criar elementos específicos para a atividade educacional, como módulos

para disponibilizar conteúdo e realizar avaliação;


adicionar elementos de administração acadêmica sobre cursos, alunos,

avaliações e relatórios.
Para atender as necessidades específicas da educação, os ambientes virtuais
de aprendizagem agregaram novas funcionalidades e elementos. Esses ambientes
têm hoje uma preocupação com escalabilidade, usabilidade e portabilidade. Isso
significa, respectivamente, que há uma preocupação com a quantidade de usuários
que acessam o sistema e sua integração com bases de dados de sistemas
acadêmicos, com bom uso das funcionalidades pelos usuários, e com as formas de
exportar conteúdos didáticos e cursos entre diferentes ambientes virtuais de
aprendizagem.
Estas características devem ser levadas em consideração na fase de escolha
do ambiente virtual de aprendizagem para ser usado no desenvolvimento de uma
unidade de aprendizagem. Muitas vezes a Unidade de aprendizagem (UA) será
desenvolvida para usar um ambiente já definido institucionalmente. Isso significa
que a UA terá que se adaptar aos recursos específicos desse ambiente, o que nem
sempre é desejável.

4.6. Definição do cenário
Para o desenvolvimento da unidade de aprendizagem é recomendável que, a
partir das informações obtidas na fase de análise e das informações sobre o
contexto em que a unidade de aprendizagem se insere, seja definido um cenário
descritivo. O cenário narra as informações e define as estratégias para o
desenvolvimento de um projeto.
A seguir são sugeridas questões cujas respostas oferecem informações para
identificar cenários mais adequados.
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O assunto a ser abordado é apropriado para ser disponibilizado na web?



Qual a abordagem pedagógica mais apropriada para disponibilizar o

conteúdo (auto-aprendizagem, baseado em conteúdo, colaborativo, baseado
na solução de problemas, baseado em projetos, etc.)?


Qual o nível de suporte técnico a ser oferecido aos alunos?



Qual o nível de suporte pedagógico (interação, comunicação, etc.) a ser

oferecido aos alunos?


A unidade de aprendizagem será oferecida totalmente a distância? Se

não, qual a porcentagem de aulas presenciais e a distância?


Qual o cronograma definido para a unidade de aprendizagem?



Os objetivos de aprendizagem e as estratégias estão disponíveis de forma

organizada aos alunos?
A fase de análise é finalizada com a produção de uma descrição do cenário
em que o projeto será desenvolvido, a abordagem pedagógica definida e a
modalidade de ensino adotada: a distância, semipresencial ou apoio ao presencial.
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5. Orientações pedagógicas para o desenvolvimento
do projeto
Apresentamos um conjunto de orientações para auxiliar na elaboração de um
projeto de acordo com o cenário, a abordagem pedagógica e a modalidade de
ensino identificados na fase de análise. Um projeto de EAD é constituído de vários
itens, alguns de caráter geral a qualquer projeto, enquanto outros são específicos,
pois dependem das necessidades do projeto. A seguir são apresentados três
cenários para o desenvolvimento de projetos para uma UA, discutidas as
especificidades de cada um deles e, ao final, são descritos alguns aspectos comuns
aos três cenários.

5.1. Cenário Instrucional
A abordagem instrucional tem sua origem na teoria comportamentalista, que
foi elaborada inicialmente no início do século XX. Os princípios da abordagem
instrucional se pautam num processo de ensino orientado para alcançar objetivos
pré-definidos. A instrução é um conjunto de eventos externos ao aluno que dá
suporte ao processo interno de aprendizagem. De acordo com esses conceitos, em
uma abordagem instrucional os objetivos de aprendizagem são essenciais, as
estratégias metodológicas são definidas passo a passo em função dos objetivos e o
processo de avaliação tem como meta verificar se os objetivos iniciais foram
atingidos6. O cenário instrucional no âmbito das áreas tecnológica e comercial,
muitas vezes recebe o nome genérico de treinamento.
O projeto de uma unidade de aprendizagem instrucional privilegia o conteúdo
a ser ensinado. O desenvolvimento de uma unidade de aprendizagem se dá pela

6

CONTRIBUIÇÕES PARA A MODELAGEM DE UM AMBIENTE INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO BASEADO EM REALIDADE
VIRTUAL.:Disponível em http://www.eps.ufsc.br/teses99/casas/ , Acesso em 2-2-2007
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apresentação do conteúdo ao aluno, proposta de atividades passo a passo que
orientam sua aprendizagem e avaliação dos resultados obtidos.

Atores
Os atores identificados neste cenário são o formador e os alunos. O
formador, nessa abordagem, exerce um papel ativo no processo de ensino /
aprendizagem. É ele que define o conteúdo, as atividades e os exercícios
necessários para atingir os objetivos previamente definidos. Os alunos assumem
um papel passivo, recebendo informações, elaborando as atividades propostas e
realizando as avaliações.

Objetivos de aprendizagem
Os objetivos de aprendizagem são definidos a partir do conteúdo proposto
para o curso. A divisão e organização do conteúdo têm como finalidade conduzir o
aluno a alcançar os objetivos definidos para a unidade de aprendizagem. Esta
organização pode se dar em módulos, tópicos, unidades, aulas ou capítulos.
Para cada módulo são definidos os objetivos gerais e específicos. Ao término
de cada módulo os alunos realizam uma avaliação com a finalidade de testar se
aquele conteúdo proposto foi assimilado.

Estratégias metodológicas / Atividades pedagógicas
As estratégias pedagógicas geralmente são centradas na auto-instrução, mas
podem ser previstas algumas formas de colaboração entre os participantes. Em se
tratando de atividades colaborativas, o uso de ferramentas de comunicação se faz
necessário. Neste caso, deve-se indicar os recursos de comunicação que serão
usados e definir os recursos humanos necessários.
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As atividades pedagógicas geralmente são definidas por um calendário
enumerando tudo que está previsto para ocorrer durante a aplicação da unidade de
aprendizagem. Este calendário, acessível aos alunos, deve conter as datas do início
e fim de cada módulo, as datas das avaliações e a data dos eventos, tais como
bate-papos e videoconferências (se houver).

Conteúdos de aprendizagem
No planejamento instrucional o conteúdo programático é fundamental, pois
as estratégias metodológicas do curso e as atividades são baseadas nele. Esse
conteúdo pode ser elaborado a partir de textos impressos ou digitais, livros, cd´s,
dvd´s, conteúdos publicados na web e outros. O conteúdo programático pode ser
dividido em módulos, unidades, aulas, tópicos ou capítulos, cada um com seus
objetivos gerais e específicos. Cada módulo pode ser organizado com a seguinte
estrutura:


Título



Objetivos gerais



Objetivos específicos



Introdução



Conteúdo (materiais básicos e materiais complementares)



Resumo



Atividades propostas



Atividades complementares



Avaliação
A introdução poderá conter uma apresentação do conteúdo a ser estudado e

orientações para os alunos. Cada módulo deve tratar de um tema bem
determinado. O conteúdo tradicionalmente oferecido num curso instrucional são
27
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textos e guias de ajuda para o formador e para o aluno. Os materiais
complementares contemplam o guia do estudante, o guia do formador, perguntas
freqüentes (FAQ), informativos e referências bibliográficas complementares (links,
livros, artigos, etc.).

Avaliação
A função principal da avaliação é verificar se os objetivos de aprendizagem
propostos foram alcançados pelos alunos. Em um curso instrucional a avaliação é
preferencialmente somativa, sendo realizada ao término de cada módulo e / ou ao
término da unidade de aprendizagem. A avaliação pode ser realizada por meio de
instrumentos como autotestes, testes de múltipla escolha, atividades de pesquisa,
listas de exercícios, confecção de resumos, trabalhos, apresentações e seminários
sobre o conteúdo abordado. Esses instrumentos podem ser adaptados aos recursos
e funcionalidades oferecidos pelo ambiente virtual.
Embora

no

cenário

instrucional

a

UA

seja

centrada

no

conteúdo

programático, podem ser propostas atividades baseadas na colaboração entre os
participantes do curso. A colaboração é reconhecida como uma forma eficiente de
promover a aprendizagem. Assim os alunos também podem ser avaliados a partir
de sua participação em discussões e colaboração no grupo, além do alcance dos
objetivos propostos.

5.2. Cenário Construtivista
A palavra construtivismo é uma metáfora (como a grande maioria das
palavras que utilizamos) empregada em psicologia e pedagogia, que nos remete a
uma teoria psicológica, originalmente devida a Jean Piaget7. Segundo esta teoria, o
verdadeiro conhecimento - aquele que é utilizável - é fruto de uma elaboração

7

Sastre, G Temas transversais em educação - bases para uma formação integral, Ed. Ática, 1997.
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(construção) pessoal, resultado de um processo interno de pensamento durante o
qual o sujeito coordena diferentes noções entre si, atribuindo-lhes um significado,
organizando-as e relacionando-as com informações anteriores. Esse processo é
individual, inalienável e intransferível. Ninguém pode realizá-lo por outra pessoa.
Além de proporcionar novos conhecimentos, uma aprendizagem desse tipo
mobiliza o funcionamento intelectual do indivíduo, facilitando o acesso a novas
aprendizagens. Além do conhecimento em si, ela desenvolve determinadas
estratégias intelectuais para proporcionar acesso ao conhecimento, que serão muito
úteis não só em aprendizagens futuras, mas também na compreensão de situações
novas e na busca de soluções para problemas que possam surgir, por meio da
capacidade de generalização que é proporcionada.

Atores
Os atores principais em uma abordagem construtivista são o formador e o
aluno. O formador deve conhecer os conteúdos e a estrutura da unidade de
aprendizagem, mas seu papel é criar situações, provocar desequilíbrios, fazer
desafios. Ele deve propiciar condições onde se estabeleçam uma relação intelectual
recíproca e uma cooperação do ponto de vista moral e racional. Na estratégia de
um projeto, na abordagem construtivista, o papel ativo do processo de ensinoaprendizagem é do aluno, em contraste com a abordagem instrucional onde o papel
ativo é do formador. O aluno deve integrar as informações e processá-las para
construir o conhecimento.
As características acima citadas devem estar presentes no papel que um
formador desempenha em uma situação de ensino / aprendizagem. Em um projeto
com tutores, por exemplo, eles desempenham um papel de facilitadores da
aprendizagem para os alunos. O projeto deve reforçar esse papel dos formadores.
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Objetivos de aprendizagem
Dentro de uma abordagem pedagógica de fundamentação construtivista os
objetivos priorizam as atividades. Nessa abordagem, aprender significa assimilar os
objetos por meio dos esquemas mentais do aluno. Nessa assimilação, os objetos
são

reconstruídos,

o

mundo

é

“reinventado”.

Ao

contrário

da

abordagem

comportamentalista tradicional, cujo objetivo principal é transferir para o aluno um
conteúdo pronto e acabado, no construtivismo são usadas diferentes estratégias
metodológicas para a assimilação do conteúdo pelo aluno, de maneira que a
aprendizagem pode se basear em ensaios, na tentativa e erro, na pesquisa, na
investigação, na solução de problemas, na descoberta.
A abordagem construtivista não valoriza apenas onde se quer chegar, ou
seja, alcançar os

objetivos definidos. É muito importante o caminhar do

pensamento, o desenvolvimento das operações mentais, no lugar de memorizar
sem compreender. Caso contrário o que foi aprendido não se torna operativo, não
pode ser utilizado fora do contexto em foi adquirido e a aprendizagem não se
beneficia das mudanças intelectuais que ocorrem nos processos construtivos de
novos conhecimentos.

Estratégias metodológicas / Atividades pedagógicas
Um projeto na abordagem construtivista é centrado em atividades de
aprendizagem. Por outro lado, as atividades de ensino e suporte visam dar apoio
aos alunos e facilitar para que alcancem os objetivos propostos. Há várias
estratégias metodológicas que podem ser o ponto de partida para trabalhar uma
proposta pedagógica construtivista, como por exemplo:


trabalhar com projetos;



trabalhar com pesquisas;



trabalhar com solução de problemas;
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trabalhar com desenvolvimento de competências.
Tendo sido escolhidas as estratégias metodológicas coerentes com a

abordagem construtivista, o passo a seguir é enumerar as etapas (blocos ou
módulos) e suas atividades. As estratégias metodológicas permeiam toda a unidade
de aprendizagem e o conjunto de atividades pedagógicas. Uma forma eficiente de
enumerar atividades é por meio de uma seqüência. A enumeração permite
racionalizar

as

atividades

de

uma

UA

e

permite

levantar

dificuldades

e

necessidades.
Para cada projeto são apresentadas as atividades e como se dá a interação
entre os atores, assim como a interação destes com os recursos e o conteúdo.
Um projeto na abordagem construtivista não deve focar estratégias ligadas
ao conteúdo. São as estratégias metodológicas, não o conteúdo, que organizam as
atividades e o fluxo das atividades.
Um projeto construtivista pensa o fluxo das atividades pedagógicas de forma
a definir os passos a serem seguidos para atingir os objetivos que foram propostos.
Muitas vezes um objetivo pode não estar diretamente relacionado com um
conteúdo. Em algumas situações educacionais, o aluno pode se envolver em
atividades que não possuem um conteúdo especificado, enquanto em outras ele
pode produzir conteúdo como resultado de sua atividade de aprendizagem.

Conteúdos de aprendizagem
Na abordagem construtivista o conteúdo apresentado em uma unidade de
aprendizagem para os alunos tem a função de oferecer as bases e os fundamentos
tendo em vista o processo para alcançar os objetivos propostos. Nesta abordagem
os alunos exercem um papel ativo na elaboração de conteúdos e na formalização de
conhecimentos durante todo o processo. Nesta estratégia não se aplica o estudo de
um

conteúdo

e

elaboração

de

exercícios

para

mensurar

a

aquisição

de

conhecimento. Dessa forma, em uma experiência educativa que usa como recurso
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um site na web, é coerente com esta abordagem se o sítio for um espaço para os
alunos publicarem o que eles estão aprendendo e não um espaço com conteúdos a
serem aprendidos. O projeto deve esclarecer tanto o que será oferecido para os
alunos como o que eles deverão elaborar. Também deve definir os recursos, os
formatos dos conteúdos e as mídias que tornam mais fácil o intercâmbio entre os
participantes.

Avaliação
A avaliação em uma abordagem construtivista busca verificar se o aluno se
desenvolveu a partir do estágio inicial onde ele se encontrava. É menos importante
alcançar objetivos específicos relacionados a um conteúdo ou um programa
específico. Assim, na abordagem construtivista a avaliação é preferencialmente
formativa. É preciso saber se as atividades realizadas pelo aluno, como por exemplo
a elaboração de um projeto, levaram o aluno a adquirir noções, conservações,
realizar operações e estabelecer relações.

5.3. Cenário Interacionista
O processo de aprendizagem em uma perspectiva sócio-interacionista tem
sua origem com Vigotski. Fundamenta-se nas relações sociais que o homem
mantém com o mundo exterior, buscando entender como ocorre o processo no qual
a bagagem natural inerente ao ser humano se mescla com o social para produzir a
“consciência”. O homem é o resultado de sua bagagem biológica acrescida das
relações estabelecidas com sua cultura.
Segundo Oliveira (1997), o pensamento de Vigotski possui três idéias
centrais:


as formações psicológicas superiores (FPS) têm suporte biológico, pois

são produtos da atividade cerebral;
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o funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre o

indivíduo e a cultura, as quais se desenvolvem num processo histórico;


a relação entre o indivíduo e a cultura (homem e mundo) é constituída de

sistemas

simbólicos,

representam

um

mediada

movimento

por

signos

interno,

ao

ou

instrumentos.

passo

que

os

Os

signos

instrumentos

representam uma ação externa que o homem usa para alterar o ambiente.
Vigotsky dá ênfase na interação e no papel do outro, entendido como
qualquer manifestação da cultura, seja física ou mental. De acordo com essa
concepção, o indivíduo não é moldado pelo meio ambiente e nem é fruto de
processos internos; não é passivo nem ativo, é interativo, daí a origem do termo
sócio-interacionista.

Atores
Os papéis envolvidos nessa abordagem são o formador e o aluno. O papel do
formador é o de mediador do processo de ensino / aprendizagem. É ele que
promove a autonomia, a iniciativa e a criatividade dos alunos, ao mesmo tempo em
que incentiva o questionamento, o pensamento crítico, o diálogo e a colaboração
entre os alunos.
Inicialmente o formador planeja seu curso de acordo com as interações que
deseja realizar. Isso se dá através da definição de metas, de objetivos, de
estratégias metodológicas, de resultados esperados e de definição das diretrizes
para participação dos alunos, colaboração, discussão e desenvolvimento de
atividades individuais e colaborativas.
No segundo momento, o papel de mediação do formador consiste em
acompanhar cuidadosamente os alunos ao longo do processo, valorizando seu
conhecimento prévio, monitorando as discussões e participando para estimular os
alunos a olharem de vários ângulos para o material de que dispõem ou, se
necessário, conduzi-los para o tema central da discussão.
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Nesta proposta, cabe ao formador ter uma programação flexível e não
exercer um alto grau de controle para que o processo flua. Ele deve permitir que as
agendas pessoais de seus alunos sejam incorporadas à sua programação
inicialmente concebida para o curso.

Objetivos de aprendizagem
Em uma unidade de aprendizagem oferecida na modalidade a distância, os
objetivos em relação à interação social dos alunos são tão importantes quanto os
objetivos específicos do curso, os quais orientam o conteúdo a ser abordado.
A interação social dos alunos é definida por algumas ações desenvolvidas em
um curso à distância com os objetivos de proporcionar meios para que o aluno
tenha a sensação de presença no espaço virtual, para reduzir a distância cultural
entre os participantes e para desenvolver trabalhos colaborativos.
Tais ações podem ser desenvolvidas se os alunos forem motivados a partir de
atividades que os incentivem a buscar áreas de interesse comum e que estejam
contextualizadas nas realidades dos alunos, fazendo com que eles encontrem um
significado real para aquilo que estão aprendendo.
Recomenda-se que os objetivos sejam flexíveis e que definam o fluxo de
atividades e que sejam discutidos entre o formador e os alunos, de tal forma que se
crie um consenso no grupo a respeito do andamento geral do curso e, se
necessário, que os objetivos sejam reformulados a fim de permitir que os alunos
desenvolvam suas idéias, exercitem sua capacidade de pensar criticamente e de
realizar pesquisas.
Os objetivos a serem atingidos podem ser amplos para que o curso siga de
forma flexível e busque atender às necessidades e aos interesses dos alunos que
surgem durante todo o processo. Mas isso deve ocorrer sem que se perca de vista a
intencionalidade do formador que está explicitada nos resultados esperados para
cada unidade de aprendizagem.
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Estratégias metodológicas / Atividades pedagógicas
Na abordagem interacionista, os objetivos de aprendizagem priorizam as
atividades realizadas pelo aluno na relação que ele estabelece com o outro e com o
seu contexto. As relações interativas necessárias para mediar a aprendizagem
resultam em estratégias metodológicas que são inseridas no planejamento para
atingir os objetivos de aprendizagem. Algumas estratégias metodológicas que
caracterizam a abordagem interacionista são listadas a seguir.


Elaboração do planejamento do curso mantendo certa flexibilidade, o que

permite a adaptação do curso às necessidades dos alunos durante o processo
de ensino / aprendizagem.


Inclusão das contribuições e dos conhecimentos dos alunos, tanto no

início das atividades do curso como durante a sua realização.


Criação de situações que ajudam os alunos a encontrarem sentido no que

estão fazendo de tal forma que eles conheçam o quê fazer, sinta que podem
fazê-lo e que é interessante fazê-lo.


Definição de metas ao alcance dos alunos para que possam ser superadas

com o esforço e ajuda do formador se necessários.


Sugestão de atividades que permitam estabelecer o máximo de relações

entre o conteúdo já tratado e o novo conteúdo, atribuindo-lhe significados que
permitem assegurar o controle pessoal sobre a própria construção do
conhecimento.


Definição de canais de comunicação que regulem os processos de

negociação, participação e construção.


Avaliação dos alunos conforme suas capacidades e esforços, levando em

conta o estágio individual inicial e o processo através do qual adquiriram
conhecimentos.
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Incentivo à auto-avaliação como meio de favorecer as estratégias de



controle e regulação da própria atividade do aluno.
As atividades pedagógicas privilegiam a interação entre alunos e entre alunos
e formador. A interação dos alunos com o material disponibilizado, com o ambiente
virtual de aprendizagem, com os outros alunos envolvidos e com o formador
ajudam a determinar a exatidão e a pertinência de suas idéias. Assim, atividades
que envolvam interação, colaboração, definição de objetivos comuns e trabalho em
equipe são elementos essenciais neste processo de aprendizagem. Elas são
desenvolvidas a partir de formulações de tarefas colaborativas, participação em
discussões onde alunos e formadores contribuem, atividades em grupo, simulações
e atividades que promovam o desenvolvimento do pensamento crítico e da
capacidade de pesquisa.
Para promover a interação, os alunos devem ter acesso e estarem
familiarizados com a tecnologia a ser utilizada. Sentir-se à vontade com a
tecnologia (tanto com o hardware quanto com o software) contribui para uma
sensação de bem-estar e maior possibilidade de participação.
Nesta proposta geralmente as atividades são desenvolvidas por meio de
trabalho dos projetos, estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas
(PBL), mas sempre no sentido de estimular a pesquisa e desenvolver trabalhos
colaborativos e em grupo, contextualizados na realidade dos alunos.

Conteúdos de aprendizagem
Na

abordagem

interacionista

geralmente

o

processo

de

ensino

/

aprendizagem não se pauta em um material específico. O conteúdo tem diversas
fontes e muitas vezes é trazido pelos próprios alunos, produto de pesquisa por eles
realizados. Por exemplo, pode-se ter um livro de referência, revistas, artigos,
resenhas, filmes, vídeos, monografias, ou seja, uma infinidade de instrumentos cujo
conteúdo em si pode estar digitalizado ou não.
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Avaliação
A avaliação em uma abordagem interacionista considera o processo do aluno,
deixando

em

segundo

plano

os

resultados,

embora

esses

também

sejam

considerados. Nesta abordagem, a avaliação é preferencialmente formativa.

5.4. Aspectos comuns aos três cenários
O projeto deve apresentar os tipos de serviços, facilidades e ferramentas que
serão usadas na unidade de aprendizagem. Serão apresentadas aqui algumas
ferramentas presentes nos ambientes virtuais de aprendizagem.
Os serviços disponíveis em um ambiente virtual de aprendizagem são os
mesmos existentes na web. O ambiente virtual de aprendizagem realiza um
agrupamento desses serviços e ferramentas gerando um contexto estruturado de
atividades com fins educacionais, da mesma forma que ocorre com as atividades de
sala de aula tradicional, ainda que exista uma diferença fundamental que é a
presença física. Por isso o ambiente virtual de aprendizagem é também chamado de
sala de aula virtual, ainda que essa denominação não seja adequada em muitas
situações, pois o ambiente virtual de aprendizagem, além de liberar o aluno da
presença física, possui outras características que permitem novas experiências na
área educacional. As atividades em um ambiente virtual de aprendizagem ocorrem
com a utilização das ferramentas disponíveis no ambiente.
O projeto deve registrar quais ferramentas serão usadas e quais os objetivos
de cada ferramenta. É importante que as ferramentas selecionadas estejam
coerentes com a abordagem pedagógica definida.
Para as abordagens que enfatizam a interação entre alunos e entre alunos e
formadores, apresentaremos algumas sugestões em relação ao uso das ferramentas
de comunicação, a fim de que possam contribuir para os objetivos de uma
aprendizagem ativa.
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Ferramentas de comunicação
Em uma unidade de aprendizagem na modalidade totalmente a distância ou
semipresencial, o aluno determina seu horário de estudo. Porém, é recomendável
que o formador promova alguns encontros virtuais entre os participantes. Estes
encontros são úteis para tratar de temas fundamentais sobre o curso. A escolha do
tipo de ferramenta a ser utilizada para a comunicação em um curso a distância
depende do resultado desejado. Ferramentas síncronas são usadas nos casos em
que se deseja desenvolver um diálogo com respostas imediatas, onde os
participantes não têm tempo para pesquisar sobre o assunto abordado e então
responder.
O uso de ferramentas assíncronas é apropriado para situações onde o
formador deseja que o aluno se aprofunde mais em um determinado tema. Por
meio das ferramentas assíncronas os alunos podem analisar os problemas
propostos e responder no momento mais adequado para eles. Geralmente o uso
destas ferramentas prevê mais tempo de estudos e pesquisas sobre o tema
abordado.
A

seguir

apresentamos

algumas

ferramentas

e

oferecemos

algumas

sugestões quanto ao seu uso a partir de uma abordagem de aprendizagem
colaborativa.

Página pessoal (Perfil)
Trata-se de um espaço onde os alunos se apresentam. Neste local
geralmente o aluno tem um espaço para colocar sua fotografia, inserir um link para
sua página pessoal (quando esta estiver fora do ambiente virtual de aprendizagem)
ou

desenvolvê-la

e

colocar

informações

que

julgue

necessárias

para

sua

apresentação.
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Geralmente é solicitado que o aluno também coloque, neste espaço, suas
expectativas quanto ao curso, informações sobre sua formação, sua atuação
profissional e algumas informações menos formais, tais como suas preferências em
esportes e lazer.
O mesmo resultado pode ser obtido ao se abrir um curso com uma dinâmica
de apresentação dos alunos através de mensagens, seja pelo correio eletrônico,
seja por um fórum, justamente para atender este objetivo de troca de informações
pessoais.

Correio Eletrônico
Este recurso permite enviar e receber mensagens pela Internet. Funciona
conceitualmente de forma semelhante ao correio convencional. A grande diferença
reside no fato do emitente poder enviar a correspondência eletrônica a qualquer
momento e o destinatário poder recebê-la quase que instantaneamente a qualquer
dia e hora e em qualquer lugar com acesso a Internet.

Bate-Papo (chat)
Permite a comunicação síncrona entre os participantes de um curso através
de ferramentas textuais. O bate-papo na Internet pode ser uma ferramenta
pedagógica muito útil, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem de
diferentes formas. No entanto, para ter uma boa utilização dos benefícios do batepapo numa situação de aprendizagem, é necessário que as atividades sejam bem
planejadas e mediadas pelos formadores.
Também é importante que o formador tenha um planejamento onde integre o
uso do bate-papo com outros espaços de comunicação, tais como correio eletrônico,
listas de discussão e fóruns de discussão. Esta integração deve se dar dentro de
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uma seqüência que permita aos alunos desenvolver a discussão por meio do batepapo a partir de tópicos considerados no planejamento do curso.
A combinação de várias ferramentas de comunicação permite discussões
mais amplas e aprofundadas. Por exemplo: durante uma sessão de bate-papo
podem aparecer questões que necessitam de mais tempo para serem tratadas em
profundidade. Para isso pode ser utilizado o fórum ou o correio eletrônico para dar
uma continuidade à discussão mais intensa dos temas abordados durante uma
sessão de bate-papo.

Fóruns de discussão (grupos de discussão)
Os fóruns de discussão podem ser usados de diversas formas como, por
exemplo,

para

desenvolver

uma

discussão

em

torno

de

uma

questão

desencadeadora ou a partir da leitura de um capítulo de um texto. Trata-se de uma
ferramenta propícia para desenvolvimento de seminários virtuais, onde cada equipe
abre um novo fórum para realizar um debate em torno de seu tema. Uma
estratégia de uso é manter um aluno, ou um grupo de alunos, responsável por um
tema em discussão e, ao final, depois de encerradas as discussões sobre o tema, o
aluno ou grupo de alunos responsável elabora uma síntese de todas as idéias que
foram apresentadas.
Também é recomendável que um curso virtual tenha um espaço para
assuntos informais, por exemplo, um “café virtual”. Esta estratégia permite que o
desenvolvimento da comunidade ocorra paralelamente ao desenvolvimento do
conteúdo explorado.

Listas de discussão
Funcionam de forma semelhante ao correio eletrônico. As listas de discussão
são ferramentas de comunicação simples de serem usadas. Seu funcionamento
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básico se dá através de um software que distribui automaticamente as mensagens
enviadas por um de seus membros para todos os membros inscritos na lista. Uma
lista pode ser moderada ou não. Se for moderada, as mensagens serão divulgadas
para todos os inscritos na lista após a aprovação do moderador. Se não forem
moderadas, todos receberão a mensagem assim que postada, independentemente
do seu conteúdo e de sua aprovação.
O

uso

pedagógico

das

listas

de

discussão

pode

contribuir

para

desenvolvimento coletivo de atividades pelos alunos, de maneira assíncrona e não
presencial.
Em um projeto educacional, a lista de discussão é uma ferramenta útil para
reunir, de forma rápida e participativa, todos os alunos e formadores integrados ao
projeto.

Vídeo / audioconferência
Os recursos de áudio e vídeo interativos, apoiados por software específicos,
propiciam uma maior interação entre os usuários, em tempo real e podem tornar-se
grandes auxiliares para cursos oferecidos na modalidade a distância.

Ferramentas para publicação do material do aluno
Nas abordagens que se baseiam na participação ativa do aluno, as
ferramentas para a publicação do material do aluno são indispensáveis no ambiente
virtual de aprendizagem em que se deseja desenvolver o curso. São ferramentas
que permitem ao aluno disponibilizar os resultados de seus trabalhos e compartilhar
estes resultados com o formador ou com outros alunos, dependendo das estratégias
metodológicas definidas.
Trata-se não só de um espaço para o aluno publicar seus trabalhos, mas
também de um espaço onde o formador e os demais alunos possam dar um retorno
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acerca

do

que

foi

disponibilizado,

complementar,

alterar,

sugerir,

enfim,

desenvolver um trabalho colaborativo em que as trocas são fundamentais.

Ferramentas de distribuição de testes e exercícios
As ferramentas de distribuição de testes e exercícios presentes nos
ambientes virtuais de aprendizagem permitem criar atividades usando diferentes
tipos de questões, permitem controlar quando e onde os testes serão realizados e
sob quais condições, possuem opções e importação e exportação de testes e bases
de questões, geram análises estatísticas dos resultados dos testes, permitem aos
formadores e assistentes avaliarem os trabalhos dos alunos, acompanhar o caminho
(trilha) dos alunos pelas atividades pedagógicas oferecidas no decorrer da unidade
de

aprendizagem

e

realizar

análises

adicionais

individuais

para

relatórios

específicos. Essas ferramentas também incluem suporte para o acompanhamento
do progresso e das notas dos trabalhos dos alunos.
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6. Implementação
A

fase

de

implementação

do

curso

em

qualquer

um

dos

cenários

apresentados divide-se entre a definição do ambiente virtual de aprendizagem, a
elaboração e publicação do conteúdo e das atividades, a definição dos espaços de
comunicação e a definição e configuração da avaliação, embora esta possa ser
desenvolvida em conjunto com o conteúdo e com as atividades.

6.1. Definição de um ambiente virtual de aprendizagem
Os ambientes virtuais de aprendizagem são sistemas que armazenam,
disponibilizam e administram conteúdos em formato web. Independentemente do
ambiente a ser utilizado, ele deve possuir um conjunto de funcionalidades que
viabilizem a proposta pedagógica definida no projeto.
Este conjunto de funcionalidades pode ser dividido em quatro categorias:
1. ferramentas de conteúdo;
2. ferramentas de avaliação;
3. ferramentas de comunicação;
4. ferramentas de administração.
Estas ferramentas são utilizadas para disponibilizar o material didático de
apoio às atividades, publicar as atividades a serem desenvolvidas, receber os
trabalhos elaborados pelos alunos, propiciar espaços de comunicação e interação
entre os participantes, propor avaliações e administrar o andamento do curso e o
desempenho dos alunos. Dentre os recursos para a realização de EAD oferecidos
aos docentes da Unicamp está o ambiente TelEduc.
O TelEduc é um ambiente virtual de aprendizagem para a criação,
participação e administração de cursos na web. Ele foi originalmente concebido para
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apoiar o processo de formação de formadores para informática educativa, baseado
na metodologia de formação contextualizada desenvolvida por pesquisadores do
Nied (Núcleo de Informática Aplicada à Educação) da Unicamp. Ele foi desenvolvido
de forma participativa, ou seja, todas as suas ferramentas foram idealizadas,
projetadas e depuradas segundo necessidades relatadas por seus usuários. Com
isso, ele apresenta características que o diferenciam dos demais ambientes virtuais
de aprendizagem disponíveis no mercado, como a facilidade de uso por pessoas não
especialistas em computação, a flexibilidade quanto a sua utilização e um conjunto
enxuto de funcionalidades.
O TelEduc tem como elemento central a ferramenta que disponibiliza
atividades. Tal ferramenta possibilita que o aprendizado de conceitos em qualquer
domínio do conhecimento seja realizado a partir da resolução de problemas. Utiliza
para isso o subsídio de diferentes materiais didáticos como textos, pacotes de
software, referências na Internet e outros. A possibilidade de uma intensa
comunicação entre os participantes do curso e a ampla visibilidade dos trabalhos
desenvolvidos também são características importantes propiciadas pelo conjunto de
ferramentas de comunicação. O sistema conta ainda com ferramentas de
coordenação e gerenciamento de inscrições e alunos.
Mais

informações

sobre

comandos,

funcionalidades

e

procedimentos

detalhados de uso do TelEduc encontram-se em:
Acesso ao site oficial do projeto:
http://hera.nied.unicamp.br/teleduc
Acesso ao ambiente instalado no servidor do CCUEC/UNICAMP:
http://www.ead.unicamp.br/~teleduc
Acesso à apostila do ambiente TelEduc:
http://www.ccuec.unicamp.br/ead/index_html?focomenu=Publicacoes&foco2
=Publicacoes/40502
44
CEAD – Célula de Educação a Distância – CCUEC (http://www.ccuec.unicamp.br/ead ) – Unicamp

Para abrir uma área de curso no servidor TelEduc da Unicamp, o docente
responsável pela disciplina deve preencher um formulário de abertura de área para
cursos disponível em http://www.ead.unicamp.br .

6.2. Elaboração e publicação do conteúdo
A elaboração do conteúdo envolve a escrita em si, a definição do formato, da
identidade visual e dos tipos de mídias que serão usados e a adequação do
conteúdo a estas definições8. Os formatos de arquivos e mídias são comuns para
qualquer abordagem pedagógica; o que muda é o modo com que os conteúdos são
usados nas estratégias metodológicas. Um conteúdo pode ser desenvolvido em
textos impressos ou eletrônicos, livros, cd´s, dvd´s, páginas da web, etc.
Alguns pacotes de software possuem ferramentas que permitem a elaboração
do material, outros não. Entre os pacotes que as possuem, os recursos podem estar
limitados a arquivos texto ou podem ser mais bem elaborados utilizando a
linguagem HTML. Esta segunda alternativa exige que o formador tenha um
conhecimento mínimo da linguagem HTML. Geralmente todos os ambientes
possuem a alternativa de anexar arquivos de conteúdo de diferentes formatos: .txt,
.pdf, .avi, .doc, .ppt, entre outros. As diferentes fontes de materiais são agrupadas
em torno dos objetivos e, muitas vezes, as produções dos alunos passam a ser
materiais para o desenvolvimento do curso. Para a preparação de conteúdos
eletrônicos sugerimos o acesso ao material em http://woodstock.unicamp.br/nourau/ead/document/?view=25 .
A publicação de conteúdos envolve inserir todo o conteúdo produzido no
ambiente virtual de aprendizagem e torná-lo disponível para o curso. Todos os
ambientes virtuais de aprendizagem possuem recursos básicos para inserção de
conteúdos em formato digital. Em geral as mídias usadas na web podem ser usadas
também nos ambientes virtuais de aprendizagem. O conteúdo em formato digital
8

Este assunto é retomado no capítulo sete, item 7.4 – Arquivos e diretórios.
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pode incorporar recursos que vão além da textualidade. Os dois recursos mais
importantes para essa finalidade são o hipertexto e a interatividade. É usual nos
ambientes virtuais de aprendizagem a inclusão de recursos complementares ao
conteúdo, tais como: glossário, índices, autoteste, anotações do aluno, sistema de
busca, sistemas de perguntas e respostas, resumo do conteúdo, material
complementar.
Geralmente estes recursos estão disponíveis nos ambientes virtuais de
aprendizagem, mas eles também podem ser desenvolvidos através de linguagens
de programação apropriadas, caso um ambiente virtual de aprendizagem não seja
utilizado.
No TelEduc as ferramentas para inserção de materiais são: Material de Apoio,
Leituras, Perguntas Freqüentes e Parada Obrigatória. Embora cada uma destas
ferramentas tenha sua especificidade, os procedimentos para incluir materiais são
semelhantes.
A seguir apresenta-se a tela com as opções para inserção de um novo
material de apoio.
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Ilustração 1 - Opção Novo Material de Apoio do ambiente TelEduc

6.3. Definição das atividades
O conjunto de atividades desenvolvidas em uma unidade de aprendizagem é
o

elemento

central

dos

vários

modelos

pedagógicos9.

Ferramentas

para

implementar as atividades de uma unidade de aprendizagem fazem parte da
maioria dos ambientes virtuais de aprendizagem, ainda que essas ferramentas
tenham diferentes nomes. No caso do TelEduc, a ferramenta Atividades tem esta
finalidade.
É

recomendável

que

todas

as

atividades

propostas

na

unidade

de

aprendizagem sejam registradas no ambiente, com o uso de ferramenta apropriada.
A organização das atividades de uma unidade de aprendizagem permite orientar os
alunos sobre as atividades a serem desenvolvidas, definir parâmetros para a
9

A proposta de implementação IMS-LD citada anteriormente usa esta estratégia.
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entrega de trabalhos (data de inicio e fim, valor, confecção individual ou em grupo,
objetivos e critérios) e recuperar informações para a avaliação dos alunos, pois a
ferramenta Atividades do TelEduc pode ser associada à ferramenta Avaliação.

Ilustração 2 - Ferramenta Atividades do ambiente TelEduc

A implantação de atividades no TelEduc é simples. Ao acionar a ferramenta o
formador cria uma nova atividade e entra com as informações. Caso necessário, a
atividade pode ser editada e ter arquivos anexados.

6.4. Definição e configuração dos espaços de comunicação
A

implementação

dos

espaços de

comunicação

de

uma unidade

de

aprendizagem pode ser dividida em duas etapas: a configuração das ferramentas
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de comunicação e a atividade de moderação para o uso destas ferramentas10. As
ferramentas de comunicação podem ser divididas em assíncronas e síncronas. As
ferramentas assíncronas são as mais utilizadas, pois permitem a comunicação entre
os participantes independentemente do horário de acesso. Já as ferramentas
síncronas funcionam em tempo real exigindo o encontro dos participantes num
horário previamente definido e, por ser em tempo real, requerem maior preparação
dos participantes, regras de moderação bem definidas e preparação do ambiente
específico em se tratando de videoconferência. As ferramentas de comunicação
normalmente utilizadas em cursos à distância estão descritas a seguir.

Ferramentas assíncronas:
Correio eletrônico: permite a troca de mensagens escritas entre participantes
de um curso e geralmente permite o envio de arquivos anexados. As mensagens
são enviadas para as caixas postais do(s) destinatário(s).

10

As atividades de moderação serão apresentadas no próximo capítulo.
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Ilustração 3 - Ferramenta Correio do ambiente TelEduc

Fórum de discussão: permite o envio de mensagens, mas estas não são
enviadas

para

as

caixas

postais.

Elas

são

armazenadas

hierarquicamente,

agrupadas pelos temas em aberto facilitando o registro e o acompanhamento das
discussões sobre vários assuntos.
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Ilustração 4 – Ferramenta Fórum de Discussão do ambiente TelEduc

Estas ferramentas são comumente encontradas nos ambientes virtuais de
aprendizagem e também muito utilizadas por serem uma forma de comunicação
assíncrona, ou seja, permite que as mensagens recebidas sejam analisadas antes
de serem respondidas, proporcionando um tipo de interação mais reflexiva entre os
participantes de um curso.

Ferramentas síncronas
Bate-papo: promove discussões interativas em forma de texto entre duas ou
mais pessoas simultaneamente e permite o envio de mensagens para todos os
usuários conectados ou para um usuário específico. As discussões podem ser
gravadas para acesso e análise posterior.
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Ilustração 5 – Ferramenta Bate-papo do ambiente TelEduc

Videoconferência: permite que os usuários se comuniquem simultaneamente
por meio de áudio e vídeo. Esta ferramenta requer a utilização de dispositivos como
câmera

de

vídeo,

microfone,

equipamentos

especiais

para

digitalização

e

compressão de som e imagem e conexão de rede de alta velocidade. Geralmente a
videoconferência é externa aos ambientes virtuais de aprendizagem dada a sua
complexidade de implementação. No caso do TelEduc, esta ferramenta não foi
implementada.

6.5. Definição e configuração da avaliação
Os ambientes virtuais de aprendizagem disponibilizam ferramentas de
avaliação como testes, autotestes, provas, questionários, enquetes e outras.
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O ambiente TelEduc possui ferramentas para o desenvolvimento de testes e
exercícios, para a confecção de enquetes e também possibilita o gerenciamento da
avaliação das atividades, fóruns de discussão e bate-papos.

Ilustração 6 – Ferramenta Enquete do ambiente TelEduc
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7. Orientações Complementares
Apresentamos

sugestões,

dicas

e

informações

importantes

para

o

desenvolvimento e aplicação de uma unidade de aprendizagem. São oferecidas
orientações sobre identidade visual, usabilidade, acessibilidade, escrita para web,
organização de conteúdo, moderação em atividades que utilizam as ferramentas de
comunicação e logística.

7.1. Identidade Visual
Segundo o “Guia de Estilos e Padrões: Sistemas de Informação Web11”, no
desenvolvimento de conteúdo para web deve-se estabelecer um padrão para cor,
fonte, texto e fundos (background).

Cores
Considere as diferenças culturais e fisiológicas dos usuários para elaborar um
padrão de cor: se alguns usuários têm pouca sensibilidade para cores use cores
mais brilhantes. Evite o uso de cores do espectro amplamente separadas, como o
vermelho e o azul, pois elas aparentam estar em diferentes planos de profundidade
e foco e este processo é cansativo para o olho humano. Use cor para realçar ao
invés de usar sublinhado ou itens piscando. Restrinja o uso do sublinhado somente
para links para não confundir o usuário. Evite usar cores muito quentes, tais como o
rosa e o magenta, pois elas parecem pulsar na tela e ficam difíceis de focalizar.
Faça uso de fundo colorido, quando necessário, para dar visibilidade e legibilidade a
alguns tipos de conteúdos. Use uma cor neutra para fundos para aumentar a
visibilidade das outras cores. Não use várias cores em uma única página, pois o
11

GUIA DE ESTILOS E PADRÕES: SISTEMAS DE INFORMAÇÂO WEB – Documento interno produzido
pela CFSWL (Célula de Ferramentas em Software Livre) do Centro de Computação (CCUEC) da
Unicamp.
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usuário

se

distrai

e

perde

o

foco

na

atividade

principal.

Use

as

cores

monocromáticas para os textos, elas são mais nítidas e aumentam a legibilidade e a
visibilidade. Textos em cores variadas ou sombreadas podem ser de leitura
cansativa.

Fontes
As fontes têm funções que definem o formato das letras. Como outros
elementos visuais, as fontes também organizam a informação. Ao variar o tamanho
e o peso de uma fonte, o texto é considerado como sendo mais ou menos
importante e, também, define a ordem em que ele deve ser lido. Pela própria
natureza da tela do computador, as fontes geralmente são menos legíveis na tela
do que quando impressas. Para elaborar um padrão use fontes com serifa (traços
que fazem o acabamento de um tipo de fonte), pois estudos mostram que elas
propiciam um pequeno aumento de legibilidade. A organização da tipografia, de
forma clara e regular, também aumenta a legibilidade. Limite o número de fontes e
estilos em uma mesma página, pois muitas fontes resultam em poluição visual.
Fontes de diferentes famílias (por exemplo, Times New Roman e Arial) de um
mesmo estilo (com ou sem serifa) não devem ser misturadas em nenhuma
circunstância.
Adote o conjunto de fontes padrão do seu browser e ajuste a fonte do
conteúdo de acordo com ele, evitando que sua página na web apresente problemas
cada vez que o usuário alterar o browser.

Texto
O texto é o resultado do agrupamento de letras que formam palavras e pode
ser feito de um arranjo simétrico ou assimétrico. Os tamanhos e tipos de fontes
coerentes no texto ajudam na compreensão e apreciação de um conteúdo, ou seja,
ajudam na legibilidade e na leitura da página.
55
CEAD – Célula de Educação a Distância – CCUEC (http://www.ccuec.unicamp.br/ead ) – Unicamp

Os textos devem ser escritos em uma fonte proporcional. Letras com larguras
variáveis consomem menos espaço e criam textos mais fáceis de ler do que textos
escritos em uma fonte com largura fixa. Desenvolva o texto com fontes caixa alta
(maiúscula) e caixa baixa (minúscula). Fica mais legível do que um texto todo em
caixa alta porque possibilita a identificação da forma, especialmente da metade
superior da palavra. O uso do sublinhado para realçar o texto deve ser evitado, pois
dificulta a leitura da linha superior e confunde o usuário. Evite, também, o
sublinhado em títulos; use-o para links, que é o padrão adotado na web.
Outras considerações:


alinhamento do texto somente à direita é prejudicial à compreensão pelos

leitores;


evite o uso de hífen, reduz a velocidade de leitura para leitores

experientes e inexperientes;


itálico é útil para atrair a atenção do usuário sem causar quebras severas

no ritmo de leitura;


linhas curtas facilitam a leitura, pois elas reduzem o movimento excessivo

dos olhos;


letras legíveis têm normalmente entre 10 e 12 pontos de tamanho para

monitores com resolução de 800 por 600 pixels.


o comprimento adequado de uma linha para textos legíveis é de 10 a 12

palavras ou de 40 a 60 caracteres por linha.

Fundos
O fundo de uma página na web é composto por padrões de texturas e/ou
cores. Considere o uso de fundo para destacar um quadro estatístico ou tabela.
Prefira as cores neutras, pois aumentam a legibilidade do texto. O objetivo do
elemento de fundo da página deve ter a função de aumentar o entendimento do seu
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conteúdo. Os fundos muito "carregados" ou de “cores escuras” fazem com que a
página demore a carregar, mas quando são usados em pequenas áreas ajudam a
direcionar a atenção do usuário. Porém, se usado em toda a página,

eles

aumentam o cansaço visual. Em resumo, utilize fundos simples para não
comprometer a compreensão da página, a legibilidade do texto e o tempo para ser
carregada. O fundo não deve chamar mais atenção do que a informação.

7.2. Usabilidade e Acessibilidade
Usabilidade é sinônimo de facilidade de uso. Se um produto é fácil de usar, o
usuário aprende mais rápido, memoriza as operações e comete menos erros. A
usabilidade é aplicada sempre que houver uma interface, ou seja, um ponto de
contato entre um ser humano e um objeto físico (ex: cafeteira) ou um objeto
abstrato (ex: software). Historicamente, o termo usabilidade surgiu como uma
ramificação da ergonomia voltada para as interfaces computacionais, mas acabou
se difundindo para outras aplicações (USABILIDOIDO, 2007). Segundo Vieira
(2007) é recomendável fazer uma análise heurística de um conteúdo antes de
testá-lo com usuários reais. A seguir apresentam-se algumas questões relevantes
quando se deseja criar um bom conteúdo a ser publicado na web.


Qual o perfil do público-alvo (idade, classe econômica, familiaridade com

computadores e internet, interesses gerais e específicos)?


Relacione os erros e os acertos em outros materiais que você já tenha

acessado.


Quais os plugins (e suas respectivas versões) são necessários para a

visualização do conteúdo?


Quais as principais atividades a serem realizadas ao se trabalhar com o

conteúdo? Sua realização é fácil e intuitiva? Há muitos passos para sua
realização?
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A terminologia é adequada ao público-alvo?



A navegação (menus, sub-menus – vertical, horizontal) é intuitiva?



O usuário consegue se localizar facilmente a partir de qualquer ponto do

conteúdo?


Todos os links e botões parecem acessíveis?



Há link para a página principal (home) nas páginas internas? Além do link,

a logomarca nas páginas internas leva à página principal (home)?


O conteúdo é de fácil leitura (tamanho das fontes, contrastes, blocos de

texto, adequação do texto, extensão das linhas de texto)?


O texto dos links é relevante (evite “veja mais”, “clique aqui”, etc)?



Todas as seções são relevantes para o público-alvo?



Os URLs, nomes de diretórios e de arquivos são intuitivos?



A busca pelo conteúdo funciona bem? Está bem localizada? É fácil de

usar?


Em todas as páginas há uma forma de entrar em contato com o suporte?



O conteúdo a ser publicado foi testado em pelo menos dois browsers:

Microsoft Internet Explorer e Firefox?
Evitar a ilegibilidade do texto na produção de conteúdo. Entende-se por
ilegibilidade:


fontes minúsculas;



fontes artísticas usadas em textos;



grandes blocos de texto sem formatação adequada;



linhas enormes (acima de 70 caracteres);



pouco contraste entre o texto e o fundo da página.
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Em relação à acessibilidade, o conteúdo digital desenvolvido e publicado na
web deve estar adaptado às necessidades de seus usuários. Por exemplo: o mouse
é fácil de usar, mas para quem? Um usuário de terceira idade, por exemplo, pode
precisar de textos com letras maiores e o usuário com desvantagem cognitiva pode
precisar de alguns textos de ajuda complementar. Tudo isso é acessibilidade, ou
seja, garantir o acesso para quem tem necessidades especiais.

7.3. Escrita para web
Estilos de redação são discutidos no "Manual de Criação e Elaboração de
Materiais para Educação a Distância”, Laaser (1997). O autor diz que a escrita para
EAD é diferente da escrita em geral, pois "a redação para EAD é essencialmente
didática, com uma forte obrigação no sentido de comunicar-se com os leitores, e
com uma missão social muito clara".
Neste manual são relacionados vários itens sobre a escrita em geral, mas que
podem ser aplicados à escrita na web.

Coesão
A coesão pode ser assegurada pela observação dos seguintes pontos: aulas
ou seções auto-contidas, parágrafos que apresentem apenas uma ou duas idéias
relacionadas, uso de subtítulos para apresentar uma idéia nova, inclusão de
elementos de transição entre seções ou parágrafos e recapitulação das idéias
principais no fim de cada seção.

Integração
Para alcançar a unidade e a integração de um conteúdo deve-se:


incluir cada um dos pontos principais exigidos pelo tópico;
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deixar de fora qualquer ponto que sugira um tópico diferente;



refinar cada ponto principal em subpontos;



certificar-se de que todos os pontos principais sejam aproximadamente do

mesmo grau de importância;


certificar-se de que todos os pontos e subpontos são aproximadamente da

mesma importância relativa;


certificar-se que todos os pontos e subpontos estejam na ordem certa;



assegurar-se de não desviar do ponto central da questão durante o

processo de definição das linhas gerais da unidade.

Controle da carga de conceitos
Um problema considerado no manual é o controle da carga de conceitos, que
deve ser administrado através da densidade da informação. Novos conceitos devem
ser introduzidos cuidadosamente.

Concisão e relevância
Outras questões importantes são a concisão e a relevância da informação,
assim como a atenção pela produção de textos estimulantes, com a adição de
questões e atividades para pensar e fazer.

Estilo de escrita
Em relação ao estilo de escrita é recomendado o uso de um estilo
conversacional, em que o formador fala com os alunos por meio da escrita, sendo
amigável e incentivador, envolvendo-os em um diálogo. Para isso é recomendado
um estilo pessoal, dirigindo-se aos alunos como "você" e referindo-se a si mesmo
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como "eu". De qualquer forma, o estilo deve ser adequado ao assunto que está
sendo escrito.

Linguagem de fácil compreensão
Para escrever em uma linguagem clara e de fácil compreensão, o manual
apresenta os seguintes aspectos:


Os parágrafos devem conter apenas uma idéia principal, ou, talvez, duas

idéias relacionadas.


Escrever frases curtas, contendo não mais do que vinte palavras cada

uma.


Usar basicamente orações principais, uma vez que elas são mais fáceis de

serem seguidas do que orações subordinadas.


Evitar orações subordinadas em excesso numa mesma frase.



Evitar negações em excesso numa mesma frase.



Evitar o uso da voz passiva, usando verbos ativos e diretos.



Evitar usar em demasia palavras impessoais tais como "este", "isso" ou "o

qual".


Usar palavras familiares ao leitor, sempre que possível.



Usar palavras que representem conceitos concretos, sempre que possível.



Transformar os termos abstratos em verbos.



Explicar todos os termos técnicos.



Certificar-se que as palavras estão sendo corretamente utilizadas.



Usar expressões idiomáticas com parcimônia.



Fazer a adequação da escrita à habilidade de leitura dos alunos.
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7.4. Organização do conteúdo
A organização do conteúdo de uma unidade de aprendizagem é feita, em
termos computacionais, por meio de arquivos. Para criar os arquivos, pode-se
utilizar um editor de textos, como o OpenOffice ou o Microsoft Word ou qualquer
outro editor que gere arquivos em formato web como o NVU e o Microsoft
FrontPage. As instruções para a criação destes arquivos encontram-se no
documento “Preparação de conteúdo para Web”12.
A seguir é apresentada uma tela de exemplo contendo um arquivo criado no
OpenOffice Writer e salvo em HTML.

Ilustração 7 – Arquivo apresentação.html apresentado no browser

Um dos arquivos que faz parte de uma unidade de aprendizagem é o arquivo
de informações gerais sobre o curso, tais como objetivos, programa, ementa e

12

Preparação de Conteúdo para Web – Disponível em http://www.rau-tu.unicamp.br/nourau/ead/document/?view=25 – Acesso em 25/06/2007.
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informações sobre os responsáveis pela condução do curso. Outros arquivos podem
ser criados da mesma forma, por exemplo, o guia do estudante, guia do instrutor, o
documento de perguntas e respostas freqüentes (FAQ) e mensagens de divulgação.

Elaboração dos arquivos de conteúdo
Para criar os arquivos de conteúdo do curso podem ser utilizadas as mesmas
recomendações da seção anterior. Entretanto, na preparação do conteúdo, o
formador deve preocupar-se com questões relacionadas com estilos de redação
apropriadas para web, com recursos de interatividade a serem agregados, recursos
complementares ao conteúdo e organização dos arquivos criados.

Organização dos arquivos em uma estrutura de diretório
À medida que o conteúdo se torna mais complexo com relação à quantidade
de arquivos e recursos agregados, é necessária uma organização estrutural que
torne ágil a manipulação do conteúdo pelo formador. Para gerenciar os arquivos do
curso recomenda-se a criação de uma estrutura de diretórios, como mostra a figura
a seguir:

Ilustração 8 – Estrutura de diretório

No diretório raiz de sua área de usuário crie uma pasta com o código da
disciplina e crie, a partir desta pasta, uma pasta específica para cada tipo de
arquivo, por exemplo, arquivos de imagem, animação, som, texto e vídeo.
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Hipertexto e interatividade
Segundo Isabela Lara13, o hipertexto permite novas formas de projeto e
produção de estruturas informacionais. Comumente definido como "escrita nãoseqüencial" ele permite ao leitor uma leitura flexível através de uma navegação
dinâmica pela informação disponível. Como as tecnologias informacionais se
sobrepõem umas às outras, muitos dos recursos de paginação tradicional como
parágrafos, margens, títulos, subtítulos, são apropriados pelos hipertextos na
organização da informação. No entanto, mesmo utilizando destes elementos, o
hipertexto ultrapassa os limites da página impressa, vista como um agente físico
delimitador da informação, e do livro, entendido como uma unidade física, única,
completa.
Como os sistemas hipertextuais tendem a crescer desordenadamente e a
acumular

um

infindável número

de

informações,

há

necessidade

de

criar

mecanismos para orientar o usuário, a fim de que ele não se perca no universo
informacional.
Geralmente os hipertextos incorporam uma grande variedade de tipos de
apresentação visual e informacional. Caso não empregados de forma cuidadosa, o
hipertexto pode ser confuso, não facilitar a navegação e nem fornecer informações
suficientes para a orientação do usuário. Como o domínio da linguagem de
construção de páginas web é simples, muitas páginas não são construídas por
profissionais de comunicação. O que se observa é uma grande poluição visual e
extensos blocos de informação.
Na verdade, os critérios ergonômicos para uma interação facilitada ainda são
incipientes. Assim como a televisão se apoiou na linguagem desenvolvida pelo rádio
em seus primórdios, também os hipertextos na Internet se baseiam na tecnologia
de impressão, e em experiências de outras mídias para a geração de uma
linguagem própria.
13

Artigo disponível em http://kbs.cs.tu-berlin.de/~jutta/ht/writing.html. Acesso em 25/06/2007.
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A utilização de sistemas de cores para diferenciar os links visitados dos não
visitados é um exemplo simples da tentativa de mapear o caminho do usuário.
Alguns hipertextos fornecem mapas de navegação iconográficos, outros preferem
dedicar uma página para explicar a sua estrutura; outros, ainda preferem que o
usuário estabeleça uma relação sensitiva com o hipertexto, "escondendo" as
informações até o momento em que o usuário deslize o cursor sobre uma
determinada área da tela. Um ponto que parece fundamental para a boa navegação
e orientação do usuário é o seu conhecimento dos pontos de partida e de chegada.
Se por um lado organização, clareza e boa apresentação visual são essenciais
para a leitura de hipertextos, o excesso de regras também pode levar o sistema a
uma excessiva padronização e a uma burocratização desnecessária.
Segundo Isabela Lara, os autores de hipertextos costumam enfrentar quatro
desafios:


orientar os leitores de tal forma que a leitura seja eficiente e prazerosa ao

mesmo tempo;


criar formas para mostrar ao leitor onde os links levam, bem como

qualificar a informação fornecida sobre eles, para que o leitor possa, de
antemão, ter alguma noção do que irá visitar;


criar um sistema de leitura confortável e fácil para os leitores que visitam

o hipertexto pela primeira vez;


integrar as partes do documento/hipertexto em um todo integrado,

significativo e coordenado.

Publicação na web
Entende-se por publicação na web o processo de disponibilização de um
determinado

conteúdo

em

servidores

abertos

ou

ambientes

virtuais

de

aprendizagem. A vantagem da publicação de conteúdo em ambientes é que tais
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ambientes possuem funcionalidades e ferramentas prontas para serem utilizadas na
implementação de um curso.
No caso da publicação de um curso em servidores abertos (sites) as
ferramentas devem ser desenvolvidas através de programação ou da utilização de
pacotes de software específicos. Essas ferramentas estão relacionadas com
questões de autenticação, conteúdo, avaliação, comunicação e gerenciamento do
curso.
Para implementar páginas simples para web é necessário conhecer a
linguagem HTML ou algum software específico para criação de hipertextos, como
por exemplo, Mozilla Composer, OpenOffice Html Editor ou Microsoft Front Page.
Para mais informações sobre a criação de páginas HTML acesse o mini curso
virtual de HTML em http://www.ead.unicamp.br/minicurso/html/.

7.5. Moderação
Uma unidade de aprendizagem que utiliza ferramentas de comunicação como
fórum de discussão, bate papo ou outros recursos de colaboração mediados por
computador, é mais eficaz quando as atividades de moderação estão bem definidas.
O moderador é a pessoa que preside um encontro virtual em tempo real ou
conferência.
As atividades de moderação têm um papel importante em ambientes virtuais
de aprendizagem e requer várias habilidades. As características mais importantes
para exercer o papel de moderador são:


entendimento dos processos envolvidos em EAD;



habilidades técnicas;



domínio do conteúdo;



características pessoais adequadas ao papel.
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Salmon (2000) apresenta informações detalhadas sobre as competências do
moderador em atividades mediadas pelas TIC. Segundo a pesquisadora, geralmente
as expectativas dos participantes em cursos na modalidade a distância ou
semipresencial são altas, mas no decorrer do processo, um percentual alto de
alunos se desmotivam e acabam abandonando o curso.
Mais do que dominar as funções da tecnologia em uso, o suporte e a ação
dos moderadores podem intervir e fazer a diferença no número de alunos
desapontados e o número de alunos altamente motivados e produtivos.
A moderação deve, ainda, considerar questões como acesso e participação,
estilos de aprendizagem, natureza do curso, gênero dos participantes, “timidez” no
ambiente virtual de aprendizagem e estratégias para motivar a participação.
Para

garantir

maior

eficácia

na

moderação

em

conferências,

são

recomendados alguns procedimentos e ações para o moderador:


apresentar mensagens de boas vindas aos alunos antes do início da

conferência;


providenciar aos participantes a oportunidade de conhecer o sistema de

conferência antecipadamente;


estruturar e criar expectativas para a conferência antecipadamente;



definir objetivos claros e esclarecer as expectativas para os grupos;



providenciar intervenções (não mais do que uma em cada quatro

mensagens enviadas ao moderador);


incluir e valorizar todos os participantes da conferência;



ser flexível, responsável e inovador para planejar e desenvolver a

conferência;


restringir

a

discussão

a

um

ou

dois

pontos

focais

informados

antecipadamente;
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encontrar as linhas centrais de uma discussão, construir, abrir caminho e

apresentar questões desafiadoras;


sentir-se confortável com opiniões conflitantes;



não incomodar os tímidos, pelo menos por um tempo, pois eles devem ter

suas razões. Entrar em contato caso eles insistam em não participar;


ser paciente e persistente, especialmente com os iniciantes;



orientar os alunos em caso de ausências;



estabelecer

regras

de

comportamento

(netiqueta)

e

estilos

de

comunicação em rede;


ser claro com relação ao seu papel na conferência e com o que os

participantes podem esperar do moderador;


conduzir a conferência de uma forma realista;



mudar títulos e cabeçalhos inapropriados e mensagens recebidas e

justificar para os participantes o porquê da mudança;


comunicar-se de forma privada com participantes que estejam dominando

a conferência para pedir-lhes, educadamente, que pensem um pouco antes de
responder;


encorajar os participantes a usar as mensagens das conferências como

dado ou como exemplo das tarefas;


aplicar uma avaliação nos participantes em relação ao desempenho do

moderador na conferência.

7.6. Logística
A logística envolve a fase de armazenamento, expedição, acompanhamento e
entrega dos materiais didáticos aos alunos, materiais estes necessários para as
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unidades de aprendizagem ou cursos oferecidos na modalidade a distância,
semipresencial, apoio ao presencial e também nos cursos presenciais. A logística
tende a ser mais ou menos complexa dependendo da abrangência do curso e de sua
modalidade. Se for na modalidade totalmente a distância e o curso prevê a
distribuição de materiais tais como livros, CD, DVD, kits, entre outros, é importante
que estes materiais cheguem aos alunos antes do início do curso.
Já na modalidade semi-presencial, esta distribuição pode ser feita nos
encontros presenciais, desde que esteja programado um encontro no início. A
distribuição física dos materiais por todo território nacional pode contar com a
parceria e os serviços prestados pelos Correios, que disponibiliza algumas
ferramentas que permitem a gestão sobre os destinatários e rastreamento on-line
de todos os envios.
A logística também é responsável por garantir a infra-estrutura para que os
cursos aconteçam, em especial quando se tratar de cursos semi-presenciais ou de
apoio ao presencial. No primeiro caso, é necessário garantir os espaços e recursos
para que os encontros presenciais ocorram, tais como salas, equipamentos, acesso
a praças de alimentação, hospedagem e acesso dos portadores de necessidades
especiais às instalações. No segundo caso, em se tratando de apoio, considera-se
que o curso já tem a parte da infra-estrutura disponível, mas convém apontar para
a necessidade de garantir acesso aos laboratórios, com equipamentos conectados à
Internet, para que os alunos tenham acesso aos materiais utilizados. Já no curso a
distância, a logística de infra-estrutura geralmente é de responsabilidade do aluno.
É importante que ele seja notificado sobre os recursos necessários para que possa
acompanhar o curso. Por exemplo, se for um curso centrado no uso de vídeos, é
recomendável acesso à Internet via banda larga. Se o aluno usar linha discada,
provavelmente não conseguirá ter acesso aos vídeos. A logística, embora não tenha
uma ação direta com as atividades acadêmicas em si, é tão importante quanto as
demais áreas envolvidas, pois cabe a ela garantir os meios para atingir os fins.
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No planejamento de uma unidade de aprendizagem é necessário verificar as
necessidades de recursos tecnológicos e humanos para sua implementação. Devese levar em conta a adequação da infra-estrutura existente em relação à sua
manutenção e a disponibilidade de profissionais para o suporte. Os técnicos
necessários para auxiliar o formador no desenvolvimento de um curso podem ser
divididos em duas categorias principais: uma que contém profissionais com perfil
mais técnico para orientar o formador na utilização das ferramentas e ambientes
virtuais de aprendizagem, assim como na formatação do conteúdo, e outra
categoria formada por profissionais capacitados em ajudar o formador no
planejamento instrucional e na escolha de estratégias de uso das ferramentas
disponíveis na infra-estrutura.
Para a elaboração de conteúdos com recursos mais sofisticados, como o uso
de multimídia, áudio e vídeo, será preciso contar com profissionais especializados.
O formador pode contar com o auxílio de instrutores na tarefa de ministrar o curso,
caso o número de alunos supere a condição do formador de atendê-los sozinho. A
definição do número de instrutores é essencial quando se faz uso de recursos de
comunicação. O projeto deverá especificar a quantidade de pessoas necessárias nas
várias etapas de uma unidade de aprendizagem. Os recursos humanos envolvidos
na aplicação de uma unidade de aprendizagem dependem muito da proposta de
cada curso delineada na fase de análise. Se o nível de interatividade proposto for
alto, o número de instrutores ou monitores que auxiliarão o acompanhamento do
formador será maior.

Certificação / Diploma
Um certificado ou diploma de conclusão é um fator de motivação para os
alunos que estão terminando uma unidade de aprendizagem. Segundo Freeman
(2003)

“a certificação

é o

processo através

do

qual os

alunos

recebem
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reconhecimento por terem alcançado um determinado padrão no fim de um curso
ou programa de estudos”.
Um certificado pode atestar para os alunos o quanto ele sabe sobre um
determinado assunto, qual nota ele recebeu ou ainda qual a sua classificação. Outra
questão a ser pensada é a acreditação. Trata-se do processo de validação, por uma
entidade externa, de um certificado emitido. Quem decide sobre um programa de
EAD a ser implantado deve pensar sobre as seguintes questões:


que tipo de certificação ou diploma os alunos vão precisar?



Quem emitirá tais certificados ou diplomas?



Quem fará a acreditação de seu curso?



Caso a instituição possua as duas modalidades de ensino (presencial e a

distância) quais as vantagens e desvantagens de usar para a modalidade EAD,
o mesmo sistema de certificação / acreditação do sistema presencial?
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