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RESUMO 

 

Esta tese co loca como problema os desafios encontrados por professores de 

ensino super ior na int egração das tecno logias de informação e comunicação 

(TIC) às suas prát icas pedagógicas.  Argumenta -se que esses desafios podem 

ser enfrentados se eles forem ajudados por outros educadores e propõe -se 

que isto  seja feito  por um trabalho co laborat ivo em que pro fe ssores 

part ilham suas prát icas pedagógicas com co legas e as analisam, refinam e 

recontextualizam  para reuso em diferentes ambientes de ensino e 

aprendizagem. O objet ivo geral da tese é buscar uma fundamentação  

teórico-prát ica para defender tal argumento, e isto  é feito  pela revisão 

bibliográfica e pela pesquisa de campo. Argumenta -se também que o  

t rabalho co laborat ivo no processo de elaboração de learning design  pode 

t razer inovação para a prát ica pedagógica.  A pesquisa de campo fo i feita em 

um Estudo Exploratório no Reino Unido e uma Pesquisa Empír ica no Brasil.  

Os result ados de ambas as pesquisas corroboram dados da literatura que 

indicam que, em geral,  os pro fessores universit ár ios pesquisados planejam 

de modo empír ico e assistemát ico, pouco usam as TIC para o planejamento, 

part ilham métodos e recursos pedagógicos com co legas e usar iam 

ferramentas de apo io ao learning design  caso t ivessem oportunidade. Duas 

contr ibuições à pesquisa acadêmica t razidas por este t rabalho são: a  

construção de uma proposta de desenvo lvimento de um protót ipo de 

ferramenta para apo iar o  professor no processo de learning design ,  e a 

concepção do Ciclo Iterat ivo de Learning Design (um construto concebido 

pela autora,  que respalda o argumento da tese ).  

 

Palavras chave: learning design ; prát ica pedagógica; inovação; Cic lo  

Iterat ivo de Learning Design  
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ABSTRACT 

 

This t hesis raises the quest ion o f the challenges faced by universit y lecturers 

in integrat ing informat ion and communicat ions techno logy (ICT) with their  

pedagogical pract ice.  It  is argued that  these challenges can be addressed i f 

they are aided by other educators and it  is suggested that  this can be 

achieved by means o f co llaborat ive work in which the lecturers share their  

pedagogical pract ices with their co lleagues and analy se,  refine and 

recontextualise them so that  they can be used again in different  teaching and 

learning environment s.  The general aim of the thes is is  to  seek a theoret ical -

pract ical rat ionale to  support the argument  and this is  undertaken through a 

bibliographical review and research in the field.  It  is also argued that  the 

co llaborat ive work invo lved in the process of formulat ing a learning design 

can lead to  innovat ions in pedagogical pract ice.  The fie ld research was 

carr ied out  in an Exploratory Study in t he United Kingdom and an Empir ical 

Research Study in Brazil.  The result s o f both these researches corroborate 

the findings o f the literature and show the fo llowing: in general terms, the 

universit y lecturers who were researched, plan in an empir ical and 

asystemat ic manner ; t hey make lit t le use of ICT in their planning; they share 

their pedagogical methods and resources with their co lleagues; and they 

would make use o f t he support  provided by the learning design too ls if t he y 

had the opportunity.  There are two benefits to  academic research which have 

emerged from this study: the abilit y to  draw up a plan and develop a tool 

prototype to support  teachers in prepar ing a learning design, and the concept  

of the Iterat ive Cycle o f Learning Design (a construct  devi sed by the author,  

who has put  forward the argument  of this thesis).      

Key words:  learning design;   pedagogical practice;   innovation;    Iterative Cycle of 

Learning Design 

 

 



8 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Layout de um protótipo do LDSE  85 

Figura 2: Página inicial do LAMS 97 

Figura 3: Representação do Ciclo Iterativo de Learning Design proposto por 

esta autora  

 

171 

Figura 4: Aplicação do CILD à DBR, mostrando micro etapas de Designing, 

Implementação e Análise 

 

173 

Figura 5: Diagrama demonstrativo das micros-sequências do CILD dentro da 

sequência Design-Redesign 

 

174 

 

 

 

                                      

 



9 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Situação atual de trabalho dos entrevistados  81 

  Tabela 2: Número de Participantes por Estratégia de Coleta de Dados          88 

Tabela 3: Estratégias de coleta e registro de dados        92 

Tabela 4: Características do LDSE e LAMS destacadas do estudo 

exploratório e da pesquisa empírica 

138 

 

 

 

                                              

 



10 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABED:         Associação Brasileira de Educação a Distância 

AVA:           Ambientes Virtuais de Aprendizagem  

CAPES:       Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CEP:            Comitê de Ética da PUC-SP 

CILD:          Ciclo Iterativo de Learning Design  

CSCL:         Computer-Supported Collaborative Learning 

DBR:           Design-Based Research  

EAD:           Educação a Distância 

EML:           Educational Modelling Language  

GT:              Grounded Theory 

GTM:          Ground Theory Method 

HDTV:         High definition television: TV digital de alta definição  

IMS-LD:      IMS Learning Design  

IOE:             Institute of Education, University of London 

JISC:           Joint Information Systems Committee  

LAMS:        Learning Activity Management System  

LMS:         Learning Management System 

LD:             Learning Design  

LDSE:         Learning Design Support Environment  

LKL:           London Knowledge Lab  

LPP:            London Pedagogical Planner.  

Moodle:     Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

PDEE:         Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior  

PUC-SP:      Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 

http://www.capes.gov.br/


11 

 

TEL:            Technology-Enhanced Learning  

TELE:          Technology- Enhanced Learning Environment 

TIC:             Tecnologias de Informação e Comunicação 

VLE:            Virtual Learning Environment 

XML:           eXtensible Markup Language 

WWW:        World Wide Web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



12 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO                                                                                                                      16 

 

1 PERCURSO ACADÊMICO-PROFISSIONAL                                                              22 

1.1 Primeiro período (1985 a 1995) – Início da carreira como educadora empresarial   23 

1.2 Segundo período (1995 a 2001) – Consolidação de competências de educadora 

empresarial e início da carreira como gestora de projetos de desenvolvimento de 

pessoas    25 

1.3 Terceiro período (2002 a 2006) – Mestrado com pesquisa em TIC aplicada a educação 

e atuação em EAD    26 

1.4 Quarto período (2007 até o presente) – Doutorado com pesquisa em ambientes 

colaborativos e Learning Design    28 

 

2 EM BUSCA DE UMA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA INOVAÇÃO   

          EM LEARNING DESIGN                                                                                            31 

2.1 A relação dos professores com a introdução das tecnologias na educação    34 

2.2 Educação e Educador    36 

2.3 Pedagogias da inovação: um processo contínuo de reconstrução pela experiência 

educativa    38 

2.4 Ambientes de ensino e aprendizagem    42 

2.5 Práticas Pedagógicas Inovadoras    44 

2.5.1 Características dos ambientes inovadores    45 

2.5.2 Ambientes colaborativos são mais inovadores    52 

2.6 O modelo de formação que o professor recebe é estimulador da colaboração?    54 

 

3 LEARNING DESIGN  58 

3.1 Por que Learning Design?    58 

3.2 Para que Learning Design?    60 

3.3 Multiplicidade de termos e definições    61 

3.4 Learning Design e Autoria em Contexto    65 

3.5 Representações de Learning Design    66 

3.6 O desenvolvimento do LDSE    73 

3.7 Sintetizando: Conceitos, Representações e Ferramentas de Learning Design    74 

 

 



13 

 

4 DESENVOLVENDO UMA METODOLOGIA DE PESQUISA 75   

 

4.1 Estudo Exploratório    79 

4.1.1 Design do Estudo Exploratório    80 

4.1.2 Estratégia para a coleta de dados    82 

4.1.3 Processo de design da entrevista    82 

4.1.4 Questões éticas    84 

4.1.5 Materiais    85 

4.2 Pesquisa Empírica    86 

4.2.1 Design da Pesquisa Empírica    87 

4.2.2 Estratégia para a coleta de dados    88 

Entrevistas     90 

4.2.3 Processo de design das estratégias de coleta de dados    90 

4.2.4 Questões éticas    93 

4.2.5 Materiais    94 

 

5 ANÁLISE DESCRITIVA, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES DO ESTUDO 

EXPLORATÓRIO  99 

5.1 Categorização dos achados    99 

5.1.1 O processo de criar um learning design geralmente é motivado por 

planejar a programação e conteúdo   99 

5.1.2 O foco nos modelos de aprendizagem é principalmente no tempo 

para a aula, não na aprendizagem independente 102 

5.1.3 O learning design é compartilhado informalmente 103 

5.1.4 O uso de TIC para ensinar tende a ser convencional 104 

5.1.5 A disponibilidade para usar o LDSE depende de seu valor 106 

5.1.6 Possíveis problemas com o uso do LDSE 108 

5.1.7 Casos ilustrativos 108 

5.2 Resumo dos resultados do Estudo Exploratório  112 

5.3 Discussão e Conclusões do Estudo Exploratório  113 

5.3.1 Discussão dos achados 113 

5.3.2 O LDSE possui potencial para introduzir inovações em formação 

de professores? 116 

5.3.3 Interpretações dos achados e implicações do Estudo Exploratório 116 

 
 



14 

 

5.3.4 Problemas de métodos de pesquisa – o Estudo Exploratório 

respondeu às questões da pesquisa? 117 

5.3.5 Pesquisa futura em Learning Design 119 

5.3.6 Questões chave para o desenvolvimento futuro do LDSE 120 

5.3.7 Considerações sobre o Estudo Exploratório 122 

 

6 ANÁLISE DESCRITIVA, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES DA PESQUISA 

EMPÍRICA  123 

6.1 Categorização dos achados  124 

6.1.1 Abordagem no planejamento pedagógico 125 

6.1.2 Compartilhamento do planejamento pedagógico 126 

6.1.3 Uso de ferramenta de learning design 126 

6.1.4 Dificuldades, aspectos negativos na exploração do LAMS e o que 

precisa ser incluído numa ferramenta de learning design 127 

6.1.5 Potencial de ferramentas de learning design para a prática de 

ensino e aprendizagem 129 

6.2 Entrevistas com pesquisadores qualificados das TIC em Educação  131 

6.2.1 Entrevista com P8 –  “Design didático” 132 

6.2.2 Entrevista com P9 – Algumas questões para ajudar a discutir o 

planejamento pedagógico, ferramentas e colaboração 133 

6.2.3 Síntese da análise descritiva 137 

6.3 Ferramentas de Learning Design para o Brasil – o LAMS e o LDSE podem ser um 

ponto de partida? 138 

6.4 Discussão e Conclusões da Pesquisa Empírica 143 

6.4.1 Uso de abordagens formais e informais para planejar as práticas 

pedagógicas e compartilhá-las 144 

6.4.2 Uso de tecnologias na prática pedagógica: indícios de adesão a 

ferramentas de learning design 145 

6.4.3 O LAMS pode ser modelo para ferramentas de learning design? 146 

6.4.4 Características do ambiente de Ensino Superior que podem 

influenciar na abordagem ao planejamento pedagógico 147 

6.4.5 Problemas de método da pesquisa 148 

6.4.6 Interpretações dos achados e implicações da Pesquisa Empírica 150 

6.4.7 Limitações da pesquisa empírica 154 

 
 



15 

 

7 DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE FERRAMENTA DE 

LEARNING DESIGN PARA O ENSINO SUPERIOR                                                   156 

7.1.1 DBR – Design-Based Research 157 

7.1.2 Características da DBR 161 

7.1.3 Inovação em DBR 162 

7.2 Ciclo Iterativo de Learning Design 166 

7.2.1 Princípios e características do Ciclo Iterativo de Learning Design 168 

7.2.2 Representação gráfica do Ciclo Iterativo de Learning Design 

(CILD) 170 

7.3 Desenvolvimento de um Protótipo de Ambiente de Learning Design para o Ensino 

Superior 175 

7.3.1 Design 177 

7.3.2 Implementação 178 

7.3.3 Análise 180 

7.3.4 Redesign 181 

7.3.5 Equipe e Gestão do Projeto 181 

7.3.6 Resultados esperados 182 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE                                                                    183 

 

REFERÊNCIAS                                                                                                                    191 

 

APÊNDICE I                                                                                                                         200 

APÊNDICE II                                                                                                                       202 

APÊNDICE III                                                                                                                      203 

APÊNDICE IV                                                                                                                      206 

APÊNDICE V                                                                                                                       212 

APÊNDICE VI                                                                                                                      214 

ANEXO I                                                                                                                               218 

ANEXO II                                                                                                                              221 

ANEXO III                                                                                                                            224 

ANEXO IV                                                                                                                            225 

ANEXO V                                                                                                                              226 

 

 
 



16 

 INTRODUÇÃO 

Tendo em vista os desafios enfrentados por professores universitários para a 

integração das tecnologias de informação e comunicação (TIC) a atividades de ensino e 

aprendizagem, esta pesquisa apoia-se no argumento de que eles podem ser ajudados nesta 

tarefa por colegas ou outros educadores e pesquisadores. Com colegas, o apoio pode ser pelo 

compartilhamento de suas práticas pedagógicas, que podem ser modificadas e 

recontextualizadas. Para que haja compartilhamento é importante que as práticas sejam 

descritas em linguagem que as represente de maneira que facilite seu entendimento.  

 Na presente tese, o termo learning design pode se referir ao documento ou artefato 

gerado pelo processo de designing, como será discutido no capítulo Três. O processo de 

planejamento da prática pedagógica é denominado learning design, designing for learning 

ou designing para a aprendizagem. O learning design – processo ou produto – deve ser 

representado em uma notação específica que facilita seu entendimento por outros leitores. 

Este tipo de notação pode ser chamado de padrão de learning design, ou learning design 

padronizado, e essas representações podem ser feitas em papel ou com apoio de tecnologias 

genéricas, como editores de textos.  

Entretanto, há ferramentas computacionais, nas quais é possível realizar a autoria, 

refinamentos, e compartilhamento de learning designs entre professores. Neste tipo de 

ferramenta o professor pode criar e modificar seus próprios learning designs, partilhá-los e 

discuti-los com colegas, e colaborar em uma comunidade de aprendizes profissionais, nas 

quais ele também analisa e reflete sobre sua própria prática. Estas ferramentas podem apoiar 

um processo no qual o professor atua como educador e pesquisador em busca da inovação 

da prática pedagógica. 

A preocupação com os desafios enfrentados por professores para a integração das TIC 

às suas práticas vem de experiência pessoal da autora deste trabalho, como relatado no 

Percurso Acadêmico-Profissional, e da literatura pesquisada. De acordo com a literatura, o 

potencial oferecido pelas novas tecnologias para professores universitários “não está sendo 

explorado”, e isto pode ser porque professores não têm habilidades suficientes para usá-las 

(CONOLE; CULVER 2009, p. 764), porque eles não têm confiança para usá-las 

(WELLINGTON, 2005), ou porque eles não são usualmente preparados para integrar as 

tecnologias em suas práticas pedagógicas (LAURILLARD, 2008c), ou porque estas 

tecnologias não foram desenvolvidas para propósitos educacionais (HARTSHORNE; 
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AJJAN, 2009; LAURILLARD, 2009). Como resultado, é difícil para os professores se 

adaptarem às TIC e se engajarem em projetos educativos que dependem do uso destas 

tecnologias.  

Diante desse desafio, quais fatores poderiam encorajar os professores a usarem as TIC 

para elaborarem práticas inovadoras em e-learning? Ferramentas de learning design 

poderiam ajudar? Aparentemente estas questões não possuem uma resposta direta. 

Entretanto, argumenta-se que fazer professores compartilhar learning design é “um dos 

desafios chave para encorajar usos mais inovadores de tecnologias” (CONOLE; CULVER 

2009, p. 764). 

Como argumentado por alguns autores, as práticas pedagógicas elaboradas por um 

professor podem ser úteis para outros professores e permitir que eles colaborem com suas 

próprias práticas, se estas forem representadas e documentadas em ferramentas designadas 

para learning design. O processo de compartilhar e discutir práticas pedagógicas com outros 

colegas pode propiciar ensino inovador (AGOSTINHO, 2009; GOODYEAR, 2009; 

LAURILLARD, 2009).  

No entanto, para que os professores partilhem seus learning designs, eles devem 

mudar suas atitudes no uso de TIC para as atividades de ensino e de aprendizagem. O 

processo de compartilhamento de seus learning designs pode propiciar aos professores 

comporem comunidades nas quais aprendem e ajudam os outros a aprender, colaborando 

para a construção de novos conhecimentos (LAVE; WENGER, 1991; SCARDAMALIA; 

BEREITER, 1996).  

A partir destas considerações, foi constituído o problema da tese, a partir do qual 

foram elaboradas as perguntas: os professores usariam uma ferramenta pedagógica para 

compartilhar seus learning designs? Eles estariam dispostos a partilhar seus learning designs 

com outros professores? 

Uma forma comum de representar learning design poderia ajudar professores a 

compartilhar suas práticas pedagógicas e então, iniciar um processo de trocas de ideias sobre 

métodos de ensino, usando recursos e empregando uma estrutura teórica para apoiá-los. Ter 

uma linguagem comum para discutir e compartilhar práticas pedagógicas pode ser uma boa 

ajuda como ponto de partida. Isto não significa, porém, que ferramentas de apoio ao 

learning design deveriam ser consideradas como um formulário a ser preenchido, de forma 

automática, de maneira acrítica.   
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A questão da pesquisa da tese estimulou-me a desenvolver um estudo exploratório 

para descobrir como professores universitários planejam suas atividades de ensino, como 

eles partilham este processo com colegas e se eles usam TIC para tal. Foi interessante 

descobrir que eles estão disponíveis a empregar ferramentas que os auxiliem no 

planejamento pedagógico, que poderiam assisti-los no processo de elaboração de learning 

design – embora sob certas condições – e partilhar suas práticas pedagógicas com seus 

pares. 

Esta problemática levou ao delineamento do objetivo da tese e das estratégias de 

pesquisa empírica e teórica para dar substância à argumentação. 

O objetivo da tese foi então definido como segue. 

Desenvolver uma fundamentação teórico-prática para o argumento de que 

ferramentas de learning design podem facilitar o processo de designing para a 

aprendizagem (designing for learning) no Ensino Superior.  

Para a defesa do argumento foram criadas duas estratégias com objetivos específicos, 

sendo: um estudo exploratório, uma pesquisa empírica. Os objetivos específicos para cada 

estratégia são relacionados a seguir. 

Os objetivos do estudo exploratório foram: conhecer como um grupo de professores-

pesquisadores de universidades londrinas está desenvolvendo seus learning designs; se usam 

as TIC para este processo; se este é um processo partilhado com seus pares; questionar se 

estariam dispostos a utilizar uma ferramenta na qual pudessem criar e partilhar o learning 

design de suas práticas pedagógicas com outros professores. Os objetivos da Pesquisa 

Empírica foram os mesmos do Estudo Exploratório, porém, esta pesquisa foi feita com 

professores e pesquisadores brasileiros. As duas pesquisas seguiram a mesma orientação 

teórica, com base na teoria fundamentada nos dados, Grounded Theory (GT) (CHARMAZ, 

2006; GLASER, 1978; GLASER; STRAUSS, 1967). 

Para mostrar aos participantes uma proposta de ferramenta de learning design para a 

construção e compartilhamento de suas práticas, foi utilizado o LDSE (Learning Design 

Support Environment
1
) para o grupo de participantes do Estudo Exploratório de Londres e o 

                                                             
1
 O LDSE (www.ldse.org.uk) é um projeto de pesquisa e desenvolvimento de uma ferramenta de learning 

design para suporte a professores universitários, coordenado por Diana Laurillard e George Magoulas, no 

London Knowledge Lab, em Londres. 
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Learning Activity Management System
2
 (LAMS) para o grupo de participantes da Pesquisa 

Empírica do Brasil.  

O processo de designing para a aprendizagem (designing for learning) neste trabalho 

tem o significado de criar e desenvolver um plano de ensino, aplicando-o e avaliando-o no 

ambiente de aprendizagem, isto se constituindo numa prática pedagógica que é registrada 

em uma linguagem que facilita a documentação de maneira que possa ser recuperada 

posteriormente para modificação e transposição para novos contextos. As ferramentas que 

apoiam este processo são aqui denominadas “ferramentas de learning design”. Essas 

ferramentas podem ser desde roteiros desenvolvidos em linguagem textual ou gráfica, 

escritos em lápis e papel ou com o uso de tecnologias mais genéricas como processadores de 

textos, ou até artefatos tecnológicos especificamente criados para apoiar todo o processo 

decisório envolvido no learning design para a aprendizagem, inclusive incluindo 

fundamentação teórica para orientar professores.  

Ao conduzir o Estudo Exploratório, entrevistas semiestruturadas foram realizadas 

para levantar dados sobre como os professores trabalham os learning designs de suas 

práticas pedagógicas correntes e sua disposição para compartilhá-los com colegas. Além 

disto, foi feita uma avaliação do LDSE, que tem como proposta apoiar o desenvolvimento 

de learning design (LAURILLARD; LJUBOJEVIC, 2011). Foram entrevistados seis 

professores-pesquisadores. Os achados apontam a semelhança com estudos encontrados na 

literatura pesquisada. Os entrevistados em geral planejam suas práticas de maneira não 

sistematizada, não usam ferramentas específicas para planejamento. Os participantes 

estariam dispostos a utilizar uma ferramenta como o LDSE, caso fosse disponibilizada, 

porém com algumas condições - o que será visto na Discussão do Estudo Exploratório. 

Para a coleta de dados da Pesquisa Empírica realizada no Brasil foram planejadas 

duas estratégias, porém devido às contingências que se apresentaram no decorrer da 

pesquisa, uma terceira estratégia foi adotada combinando características dessas duas 

previstas. Desta forma, as estratégias de coleta de dados foram: workshop, entrevistas 

realizadas por e-mail, Skype, e ao vivo. No workshop e nas entrevistas ao vivo houve a 

exploração do LAMS. Os resultados da pesquisa mostram que os profissionais planejam 

suas práticas pedagógicas, partilham seus learning designs com seus pares, usam as TIC nos 

                                                             
2 O LAMS foi criado em 2002, por James Dalziel, da MacQuarie University, em Sydney, Austrália e pela 

WebMCQ Ltd. (http://lamsfoundation.org/). 
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processos de ensino e aprendizagem, e estão dispostos a usar ferramentas como apoio a suas 

práticas pedagógicas. 

A sustentação teórica da tese baseia-se na hipótese de que o compartilhamento de 

práticas pedagógicas entre professores pode propiciar ensino inovador, e ferramentas de 

learning design podem apoiar o processo de autoria, refinamento, compartilhamento de 

práticas pedagógicas estimulando a colaboração. Se professores conseguem desenvolver 

seus learning designs por meio destas ferramentas e compartilhá-los, isto significa que eles 

podem trabalhar com base na ideia de comunidades de práticas (LAVE; WENGER, 1991), 

nas quais eles podem ajudar seus colegas, e podem ser ajudados em suas atividades de 

ensino. Ao analisarem suas práticas e refletirem sobre elas junto com colegas, estarão 

atuando também como pesquisadores.  

Entretanto, a colaboração não trata apenas de trocas de informações e 

contribuições, como é relatado nos resultados da pesquisa empírica. Para haver colaboração 

há de haver corresponsabilidade e uma postura de interdependência, cumplicidade, 

comprometimento, e reciprocidade, como propõe Almeida (2007); é necessário que os 

professores se apropriem das tecnologias digitais de informação e comunicação para fazer 

uso inovador destas (ALMEIDA; SILVA, 2010), e isto envolve a recontextualização da 

prática pedagógica e sua integração ao currículo.  

Os ambientes colaborativos facilitam a geração de inovação (JOHNSON, 2010; 

HARGROVE, 1998). O ambiente de ensino e aprendizagem tem, assim, potencial para 

pertencer ao “quarto quadrante”
3
 de Johnson (2010), propiciador da colaboração para a 

inovação. Projetos inovadores em educação devem estar ancorados em um ambiente em que 

se pratica um tipo de educação para o crescimento (DEWEY, 1938), fundamentado numa 

pedagogia transformadora (MORANDI, 2008). 

 Reunindo pesquisa teórica e empírica, a tese traz uma introdução teórica ao tema 

learning design, um Estudo Exploratório realizado no estágio doutoral no London 

Knowledge Lab, Institute of Education, University of London (LKL), uma Pesquisa 

                                                             
3 Johnson (2010) propõe um modelo para analisar ambientes propícios à inovação em que o cruzamento de 

dois eixos (1) inovações individuais e em rede, e (2) inovações de mercado e de não-mercado fornecem quatro 

quadrantes, sendo: Q1, referente a corporação privada ou o empreendedor; Q2,  relacionado ao mercado, onde 

múltiplas firmas privadas interagem; Q3, onde cientistas amadores partilham suas ideias livremente; Q4, 

correspondente aos ambientes acadêmicos ou os abertos, onde ideias podem ser construídas em redes 

colaborativas.  
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Empírica realizada no Brasil e a proposta de um protótipo de um software que representa a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos com a pesquisa. 

Para atingir os objetivos da tese, este documento está descrito em capítulos. 

O capítulo Um é uma descrição do percurso acadêmico-profissional da autora, no 

qual são relatadas as experiências como educadora no setor de educação formal e 

corporativo. O capítulo Dois é uma revisão da literatura em inovação em educação, que 

enfatiza o papel das TIC para estimular a colaboração em Ensino Superior e o learning 

design. O capítulo Três aborda as diversas acepções do termo learning design e sua 

representação por meio de notações específicas e artefatos tecnológicos. O capítulo Quatro 

aborda a metodologia de pesquisa Grounded Theory aplicada no Estudo Exploratório e na 

Pesquisa Empírica e explica o design dessas duas pesquisas de campo, sendo a primeira 

realizada no Reino Unido durante estágio doutoral e a segunda no Brasil. Nas duas pesquisas 

foram entrevistados professores e pesquisadores que atuam na área de educação e que usam 

as TIC em suas práticas pedagógicas. O capítulo Cinco apresenta a análise, a discussão e as 

conclusões dos achados do Estudo Exploratório, abordando similaridades entre os resultados 

do estudo exploratório e a literatura em pesquisa na área, e os problemas que surgiram em 

resposta à questão da pesquisa. De maneira semelhante ao capítulo Cinco, no Seis aborda-se 

a análise descritiva, a discussão e as conclusões da Pesquisa Empírica. 

A partir das conclusões do Estudo Exploratório, da Pesquisa Empírica e da 

fundamentação teórica da tese, um projeto de pesquisa e desenvolvimento de protótipo de 

uma ferramenta de learning design para o Ensino Superior é proposto no capítulo Sete. O 

capítulo Oito traz considerações finais sobre a tese. 
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1 PERCURSO ACADÊMICO-PROFISSIONAL 

Em minha experiência como docente de Ensino Superior pude observar falta de 

familiaridade, dificuldades e resistências de professores de graduação em usar as tecnologias 

de informação e comunicação em suas práticas pedagógicas. Em estudo exploratório 

realizado no curso de Pós-graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP), situação semelhante pôde ser observada com colegas de 

mestrado e doutorado. Estas observações motivaram-me a procurar maneiras de apoiar 

professores do Ensino Superior a usarem as TIC de forma criativa e produtiva. Esta busca 

culminou com a presente tese, na qual conduzi uma pesquisa sobre comportamentos, ações e 

atitudes de professores universitários no planejamento de suas práticas pedagógicas e no uso 

das TIC. Uma alternativa para dar apoio a professores nesta área é a adoção de ambientes 

computacionais nos quais os professores têm apoio para a elaboração de métodos, técnicas, 

escolha de recursos para planejarem suas aulas. Na literatura de pesquisa este tipo de 

ambiente tem sido chamado de ferramenta de learning design.  

Na pesquisa foi essencial delinear uma fundamentação teórica para justificar a 

adoção de um ambiente que facilitasse a aprendizagem colaborativa, num espaço onde 

professores universitários pudessem compartilhar problemas, objetivos comuns e 

experiências. Minha postura diante da pesquisa, tanto teórica quanto empírica, foi pautada 

por valores e experiências práticas em educação e capacitação de pessoas ao longo de minha 

carreira profissional relatada a seguir. 

Minha carreira profissional sempre trilhou por uma busca de melhores formas de 

preparar o ambiente educacional para que a aprendizagem ocorresse. O foco está na 

combinação de métodos, técnicas e recursos, respaldados por fundamentação teórica e uma 

postura perante o aprendiz e o professor, ancorada por três princípios básicos: i) que o 

ensino se concretiza na aprendizagem;  ii) que as pessoas aprendem de formas diferentes; iii) 

que só temos acesso ao ambiente e não à mente das pessoas. Portanto, é nas condições do 

ambiente que os educadores podem trabalhar para que haja um encontro entre ensino e 

aprendizagem. 

As minhas ideias iniciais sobre como ensinar pautavam pela consideração dos 

aspectos sócio-histórico-culturais no ambiente de ensino e aprendizagem e começaram na 
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minha formação em Psicologia, que incluiu a licenciatura. Nas disciplinas que compunham 

os temas voltados à educação e pedagogia, tive oportunidade de entrar em contato com 

leituras e discussões sobre o ato de educar sob uma ótica da educação transformadora 

fundamentada nas ideias de Paulo Freire. Ficou muito forte para mim a concepção freireana 

sobre a construção do conhecimento a partir da crença do “aprender com o outro” e a crítica 

ao modo de educação bancária.  

De certa forma, os princípios aqui colocados me acompanharam durante minha 

carreira como educadora, seja na área corporativa ou acadêmica até os dias de hoje. Este 

relato sobre o percurso acadêmico inclui também o percurso profissional, que está integrado 

à minha carreira de estudante e pesquisadora. Está descrito em quatro períodos, relatados a 

seguir. 

 

1.1 Primeiro período (1985 a 1995) – Início da carreira como educadora 

empresarial 

Após terminar o curso de Psicologia iniciei minha carreira em Treinamento e 

Desenvolvimento atuando em uma empresa do ramo bancário. Nesta, trabalhei em 

programas de educação profissional para todos os níveis da empresa (à época denominados 

operacional, administrativo e gerencial) durante aproximadamente dez anos, aqui resumidos 

em três fases.  

Na primeira fase, fiz uma especialização em Psicologia Social e do Trabalho no 

Instituto Sedes Sapientiae e em métodos e técnicas de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal, participando de vários cursos de curta duração. A especialização tinha um caráter 

mais filosófico e uma maneira de observar a organização com um olhar mais humano e 

crítico, enquanto a capacitação em métodos e técnicas incluía abordagens de cunho mais 

técnico e instrucionista. Esta capacitação profissional foi integrada com a atuação na prática, 

quando desenvolvi programas de educação empresarial, sendo que esta atuação era 

alimentada pelo aprendizado ocorrido nos cursos de capacitação; por outro lado, havia um 

movimento de reflexão sobre a prática que realimentava a minha formação como 

profissional de educação empresarial. 

Na criação de cursos de treinamento eu buscava integrar métodos, técnicas e recursos 

de ensino criativos e inovadores que pudessem facilitar a aprendizagem. Além disso, 
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buscava focar na abordagem centrada na educação de adultos (KNOWLES, 1973) e nas 

diferenças individuais dos aprendizes, baseando-me no Ciclo de Aprendizagem Vivencial 

(KOLB, 1984). 

Nesta primeira fase, um dos programas que se destacou foi a alfabetização de adultos 

na empresa, ajudando analfabetos funcionais a aprenderem a ler, escrever e reunir condições 

para uma participação mais ativa na sociedade. Este programa teve uma abordagem 

freireana, com o apoio de uma consultoria especializada que apoiou minha equipe com uma 

adaptação da filosofia de Paulo Freire para a alfabetização dentro do ambiente de educação 

empresarial (FREIRE, 2004). 

Na segunda fase, o destaque foi o desenvolvimento de facilitadores de treinamento 

de pessoal. Elaborei e apliquei o programa de capacitação de facilitadores e acompanhei os 

cursos que eles ministravam. Tratava-se de desenvolvimento de técnicos em Informática 

para que fossem facilitadores de treinamento: estes eram preparados para ensinar o pessoal 

de escritório a usar computadores nas suas rotinas de trabalho. Todos os funcionários de 

áreas administrativas e gerenciais da empresa foram capacitados em Informática por esta 

equipe de facilitadores. 

Na terceira fase, concebi e coordenei um projeto de Qualidade de Vida no Trabalho, 

com o desenvolvimento pessoal em abordagem holística, com programas nas áreas de saúde, 

bem estar, educação, cultura, artes, esportes e lazer. Esse projeto foi realizado com 

programas que continham workshops, palestras, vivências, mini-cursos e espetáculos, 

durante o período de dois anos, envolvendo centenas de participantes. 

Em todos os programas desenvolvidos estava presente a preocupação com o rigor 

técnico na aplicação de métodos e técnicas de ensino, inovação e criatividade, além de uma 

abordagem educacional que tem como objetivo capacitar as pessoas para a continuidade de 

sua educação, considerando, com inspiração em Dewey, que a aprendizagem almeja como 

recompensa o desenvolvimento constante (DEWEY, 2007). 

De forma mais específica, havia uma preocupação em elaborar programas que 

atendessem a necessidades individuais e variassem os métodos e técnicas de ensino e 

aprendizagem, além de levar em conta o contexto profissional dos treinandos, suas 

necessidades de formação e seus objetivos profissionais. 
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1.2 Segundo período (1995 a 2001) – Consolidação de competências de 

educadora empresarial e início da carreira como gestora de projetos de 

desenvolvimento de pessoas 

Neste período fui gerente de treinamento, atuando em áreas comerciais de duas 

empresas do setor farmacêutico, onde apliquei métodos e técnicas desenvolvidas e testadas 

no período anterior, modificando-as e adaptando-as às necessidades de equipes de vendas e 

marketing. Nos programas desenvolvidos havia sempre o foco em criatividade e inovação de 

métodos e técnicas de treinamento e, além disso, havia o desafio de capacitar profissionais 

com formação em diversas áreas para que atuassem em vendas de produtos que 

demandavam conhecimento científico e também conhecimento de técnicas de vendas, 

negociação e abordagens de comunicação com clientes muito especiais – a classe médica.  

Devido ao fato de se tratar de grupos grandes de profissionais espalhados pelo 

território brasileiro que demandavam capacitações constantes, implantei um projeto de 

formação de facilitadores de treinamento tanto para capacitação em conhecimentos de 

produtos como para técnicas de vendas e informatização dos processos de gerenciamento de 

vendas. Como esta formação destinava-se a equipes descentralizadas, demandou a criação 

de um sistema de gestão dessas equipes, de maneira que os facilitadores treinavam suas 

equipes em todas as regiões do Brasil. Iniciou-se também um processo de elaboração de 

materiais para orientação dos facilitadores e treinandos. Os programas de facilitadores 

tiveram adesão de todas as equipes e dos gestores das áreas comerciais, transformando-se 

em um grande sucesso. 

Paralelamente às iniciativas do desenvolvimento dos facilitadores, havia um projeto 

de informatização de força de vendas que tratava da implantação de programas de 

gerenciamento das atividades de campo por meio de sistemas de software. Desta forma, 

houve a necessidade de capacitar o pessoal de vendas no software e no uso de 

computadores. Este projeto foi desenvolvido com equipe multidisciplinar, com os 

especialistas em Tecnologia da Informação, gestores de pessoal de vendas e equipe de 

treinamento. 

Essas iniciativas impulsionaram a ideia de iniciar um projeto piloto para implantar 

treinamento descentralizado usando computadores, que seria o início de um projeto de e-

learning. Era o ano 1996. Iniciei uma procura por leituras sobre Educação a Distância, 

comecei a participar de congressos na área e também tentava localizar consultorias que 
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pudessem ajudar na implantação do projeto de e-learning. Nesta época, não encontrei 

nenhuma resposta satisfatória para minha busca de apoio à implantação do projeto, e então 

iniciei um curso de especialização em Recursos Humanos na Faculdade de Administração e 

Economia da Universidade de São Paulo, no qual escrevi uma monografia sobre o 

desenvolvimento de um projeto de viabilização de e-learning na empresa. Fiz a articulação 

da pesquisa teórica da especialização com a implantação de um projeto piloto de e-learning. 

O projeto da especialização teve por base o contexto da necessidade de implantação de e-

learning na empresa naquele momento, e foi discutido com os gestores da empresa; por seu 

lado, a estratégia de implantação do projeto subsidiou a discussão teórica da monografia. 

Paralelamente a este processo de busca por novos conhecimentos sobre educação a 

distância que pudessem ser aplicados a e-learning na empresa, fiz minha filiação à 

Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) (http://www.abed.org.br) e comecei 

a ter contatos com profissionais que estavam iniciando projetos de educação a distância, 

participando de congressos realizados por esta associação. 

A articulação da pesquisa teórica com trabalho prático começou a fazer sentido para 

mim e tomou corpo com o início de um curso de mestrado, cujo interesse focava o 

desenvolvimento acadêmico com pesquisa em tecnologias de informação e comunicação.  

 

1.3 Terceiro período (2002 a 2006) – Mestrado com pesquisa em TIC aplicada a 

educação e atuação em EAD 

Interessada em desenvolvimento acadêmico em tecnologias em EAD, iniciei um 

Mestrado em Comunicação e Semiótica dentro da linha de pesquisa “Tecnologias da 

Informação”, pesquisando Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Com base nas 

experiências anteriores, acreditava que os AVA com a integração das TIC poderiam 

enriquecer os ambientes de aprendizagem pelas possibilidades de expressão do 

conhecimento por formas de comunicação e significado das matrizes da linguagem e 

pensamento (SANTAELLA, 2001), pois a combinação de elementos das hipermídias com 

ferramentas de interação entre alunos e professores pode contribuir para enriquecer o 

ambiente de ensino e aprendizagem. A dissertação de mestrado foi um estudo semiótico de 

recursos de ambientes virtuais então denominadas hipermídias conceituais (ASSIS, 2003b). 
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Tal dissertação inspirou a produção de um artigo que foi apresentado no congresso 

da ABED (ASSIS, 2003a). Durante o mestrado mudei de carreira, iniciando um trabalho em 

instituição privada de ensino universitário, na gestão de Centro de Tecnologia Educacional, 

com responsabilidade sobre a implantação de programas de educação a distância e docência 

de disciplinas relacionadas à aplicação de TIC na educação. Nesta instituição realizei as 

seguintes ações: 

- gestão de programas de capacitação de professores universitários para uso das TIC 

em suas disciplinas; 

- gestão da implantação de programa de EAD da instituição em programas de pós-

graduação e graduação, incluindo design dos cursos, coordenação de equipe de design 

instrucional, capacitação dos professores-autores e tutores, coordenação da implantação dos 

polos de EAD; 

- coordenação do design didático de disciplinas para conteúdos digitais, em 

linguagem de hipermídia, usando como referência o conceito das matrizes da linguagem e 

pensamento, inteligências múltiplas e estilos de aprendizagem; 

- docência em cursos de Ciência da Computação, Jornalismo e Pedagogia, em 

disciplinas relacionadas ao uso das TIC em educação; 

- tutoria local de curso de capacitação Executivo Júnior da Fundação Getúlio Vargas, 

na disciplina “Gerindo Habilidades e Competências”. 

O interesse em métodos e técnicas de ensino alimentava a busca por melhores 

maneiras de ensinar, preocupada com as diferenças individuais nas formas pelas quais as 

pessoas aprendem, ao mesmo tempo estando atenta ao contexto da sala de aula e da 

comunidade onde se inseriam os alunos. As discussões em sala de aula sobre o uso das TIC 

em Educação traziam a participação dos alunos por meio de trabalhos em grupo, como 

seminários de pesquisa sobre TIC e sua inter-relação com outros aspectos da educação como 

interatividade, uso de softwares educacionais, uso de internet na educação infantil, inclusão 

digital, dentre outros. Nesta época, também orientei trabalhos de conclusão de curso. 

A prática pedagógica era alimentada pelas abordagens teóricas e estratégias adotadas 

nos programas de EAD com o uso das TIC. E as experiências vividas no trabalho docente e 



28 

 

de gestão de programas de EAD propiciavam uma articulação com a reflexão teórica nas 

atividades acadêmicas do mestrado.  

Neste período participei de vários congressos, com algumas apresentações de 

trabalhos (ASSIS, 2004; ASSIS; MARCHETI, 2005; ASSIS; VERSUTI, 2005). 

 

1.4 Quarto período (2007 até o presente) – Doutorado com pesquisa em 

ambientes colaborativos e Learning Design 

O projeto submetido à candidatura para o doutorado do Programa de Educação: 

Currículo da PUC de São Paulo foi sobre gestão de projetos em EAD em razão da 

experiência anterior e os desafios encontrados naquele período. Além disto, a intenção de 

pesquisar gestão de EAD se explicava pelo fato de haver naquela época pouca ênfase nesta 

área de pesquisa acadêmica. Porém, ao longo do primeiro ano de doutorado meu interesse 

para a pesquisa mudou para a experimentação de ambientes colaborativos com ferramentas 

da nova Web 2.0. Passei a pesquisar o LabSpace
4
 em projeto de parceria da PUC-SP com a 

Open University do Reino Unido. Neste projeto trabalhei dando apoio à disciplina 

Tecnologias Digitais e Currículo, do Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo 

da PUC São Paulo. O trabalho de apoio incluiu a realização de workshop para exploração do 

LabSpace, coordenação da realização de videoconferências com professores de 

universidades estrangeiras e monitoria do ambiente com apoio aos professores e alunos da 

disciplina. As atividades realizadas com a mediação do LabSpace continham discussões 

sobre o uso das novas TIC em educação e seus desafios para os educadores. Algumas 

dificuldades apresentadas pelos colegas no uso do LabSpace chamaram-me a atenção, pois 

alguns deles eram professores universitários, portanto teriam que usar as TIC em suas 

práticas pedagógicas. Aguçou-me a curiosidade epistemológica de que tipos de dificuldades 

professores universitários teriam para usar as TIC nas atividades de ensino e aprendizagem e 

o que poderia ajudá-los a vencer estas dificuldades. Uma das ideias que me surgiu foi como 

poderiam ter apoio teórico e metodológico que os ajudasse no planejamento de suas práticas 

pedagógicas. E como as práticas, uma vez implementadas poderiam ser analisadas e 

discutidas em grupos de colegas professores que poderiam se apoiar mutuamente, 

beneficiando de discussões baseadas em teorias de aprendizagem consolidadas. 

                                                             
4 O LabSpace é um laboratório virtual de aprendizagem aberta, do   KMI-Knowledge Media Institute,  Open 

University. O experimento citado pode ser visto no link: http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=3310. 
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Como resultado desta experiência com o LabSpace escrevi artigos que foram 

apresentados em congressos no Brasil e exterior (ALMEIDA; ASSIS, 2008; ASSIS, 2010a, 

2010b, 2010c, 2010d;  ASSIS et al., 2010; ASSIS; RIBEIRO, 2010) e um deles foi 

publicado em periódico internacional (ASSIS; ALMEIDA, 2010). 

Em 2008, soube que no LKL (Institute of Education) em Londres estavam fazendo 

pesquisa em ambientes colaborativos de apoio a professores para planejamento pedagógico. 

Fui visitar este laboratório e conhecer a pesquisa nesta área e verificar a oportunidade de 

estagiar lá em esquema de doutorado sanduiche. A pesquisa me pareceu interessante e havia 

possibilidade do estágio. A partir daí, solicitei bolsa PDEE da CAPES e iniciei o processo de 

seleção para entrar no IOE. Iniciei o estágio de doutorado sanduíche em agosto de 2009 e 

terminei em agosto de 2010. 

Neste estágio tive oportunidade de participar de equipe de pesquisa e 

desenvolvimento de uma ferramenta de learning design chamada LDSE-Learning Design 

Support Environment (Ambiente de Suporte ao Design de Aprendizagem), sob a orientação 

da professora Diana Laurillard, do LKL. O LDSE é uma ferramenta de apoio à 

profissionalização da função docente abrangendo tanto aspectos teórico-metodológicos 

quanto computacionais e parecia uma boa solução para a questão do planejamento de 

práticas pedagógicas que usam as TIC. A ideia que sustenta o desenvolvimento do LDSE é a 

de ajudar o professor nas suas decisões sobre escolha de métodos, técnicas e recursos de 

ensino, qualquer que seja a abordagem teórica de escolha (LAURILLARD; LJUBOJEVIC, 

2011). 

Com esta opção de pesquisa mais uma vez revisito minha preocupação com a busca 

pelas melhores maneiras de planejar o ambiente de ensino e aprendizagem, fundamentada 

pelas concepções proposta por Dewey sobre a educação pela experiência e da educação 

como transformadora das pessoas e da sociedade (DEWEY, 1938, 2007; DEWEY; 

CUNHA, 2007). 

O percurso acadêmico-profissional se desenvolve num ciclo iterativo
5
 de trabalho 

acadêmico seguido de atuação profissional e logo após o exercício de crítica da prática e em 

seguida um novo desenvolvimento profissional; na sequência faço a transição desta 

                                                             
5   O termo “iterativo” refere-se a “iteração”, ou o “ato de iterar” (reiterar); “repetição” (Dicionário UOL 

Houaiss). Neste uso trata de procedimentos que se repetem frequentemente de maneira cíclica. Os termos 

“iterativo” e “iteratividade” estão presentes nesta tese para se referir a uma metodologia de design baseada em 

processo cíclico de geração de ideias, avaliação e refinamento (WONG e PARK, 2010).  
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dimensão de percurso acadêmico-profissional para a pesquisa teórica e empírica. A ideia de 

iteratividade permeia também o núcleo duro da tese seguindo uma postura de observação da 

experiência prática, que refletida sob um olhar teórico, adquire status de pesquisa, sendo 

colocada à disposição da comunidade acadêmica, para ser novamente observada. 
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2 EM BUSCA DE UMA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA 

INOVAÇÃO EM LEARNING DESIGN 

 

Nesta tese a questão da inovação é tratada sob a perspectiva de sua importância 

como elemento agregado às tecnologias digitais nas práticas pedagógicas do Ensino 

Superior.  Segundo Mota (2011) a inovação é um dos elementos essenciais para o 

desenvolvimento econômico e social, tendo crucial importância na educação, que, segundo o 

autor, passa atualmente por uma revolução, propiciada pela presença das “tecnologias 

educacionais inovadoras”, das mídias e de “sua adequada apropriação aos processos de 

ensino e de aprendizagem” (p. 89). Este autor também destaca a importância das inovações 

na educação superior na sociedade contemporânea e suas demandas por profissionais, que 

provocam mudanças no perfil dos alunos que ingressam nas universidades brasileiras. O 

perfil dos alunos do Ensino Superior tem sido alterado, segundo Mota, com relação a faixa 

etária, origem socioeconômica e expectativas. Por sua vez, a variedade de formação, 

experiências e cultura dos alunos requer mudanças nas universidades, porque elas estão 

formando futuros pesquisadores e profissionais para o mercado de trabalho. Segundo Evans 

e Nation (2000), este é um fator crucial porque o novo conhecimento produzido “contribui 

substancialmente para mudança e inovação” em diversas áreas de “esforço humano e 

científico fora da universidade” (p. 1).  

Como Denning (2004, p. 1-2) afirma, a inovação ocorre na “transformação da 

prática” em comunidade, e como Bates, Manuel e Oppenheim (2007) argumentam, isto 

significa que uma inovação bem sucedida é aquela que é tomada pela comunidade com um 

ajustamento aos métodos e/ou práticas de trabalho esperados. Conforme Mota (2011), em 

geral o conceito de inovação está vinculado à pesquisa e desenvolvimento, entretanto, de 

forma mais ampla e distinta, está “necessariamente associada à aplicação do conhecimento 

tendo em vista o atendimento de demandas” (p. 84). Johnson (2010) propõe que os 

ambientes colaborativos facilitam a geração de inovação, pois nestes há abertura para o 

compartilhamento de ideias, que são recombinadas, formando as novas e boas ideias. Desta 

forma, os ambientes educacionais têm potencial para propiciarem a colaboração para a 

inovação.  

 



32 

 

Segundo Evans e Nation (2000) a necessidade de inovação e mudança tem tido um 

grande impacto nas práticas pedagógicas no Ensino Superior. Além disto, as condições 

tecnológicas com as quais as universidades operam têm mudado de maneira significativa, e 

isto representa oportunidade e ameaça para as instituições de ensino superior. Práticas 

pedagógicas inovadoras poderiam incluir novas abordagens de ensino que são 

cuidadosamente desenvolvidas para ajustar-se às necessidades da comunidade de 

aprendizes, as quais podem atingir com sucesso os objetivos de aprendizagem com o uso das 

tecnologias digitais.  

As tecnologias digitais estão presentes nos ambientes de negócios, trabalho, 

economia, lazer, esportes, entretenimento, comunicação de massa, política, pesquisa, ciência 

e cultura, nas relações entre profissionais, amigos e familiares. E não seria de surpreender 

que estivessem também na educação, e nesta vem agregar recursos que facilitam as ações 

educacionais, porém trazendo também alguns desafios.  No Ensino Superior existe uma 

diversidade de tipos de cursos e modalidades de ensino, dirigidos a diferentes necessidades 

de pessoas em diversas faixas etárias e etapas de suas vidas profissionais. Tal multiplicidade 

de fatores aumenta a complexidade da tarefa de professores universitários, devido ao fato de 

estarem imersos num ambiente que oferece as mais diversificadas tecnologias digitais e 

sistemas computacionais adotados pelas instituições de ensino. 

Grande parte das universidades brasileiras conta com sistemas computacionais para o 

gerenciamento de cursos e com ambientes virtuais de aprendizagem, tanto para cursos na 

modalidade a distância, como também para atividades integradas ao ensino presencial. Esta 

realidade faz com que professores se vejam diante da necessidade de usar as tecnologias 

para interagir com as instâncias administrativas e pedagógicas da instituição e mais 

importante, eles devem usar as tecnologias para as atividades de ensino e aprendizagem com 

seus alunos. Estes fatores se configuram em desafios adicionais aos existentes na lida 

cotidiana do professor com as questões relacionadas a decisões sobre quais métodos, 

técnicas, e recursos usar para ensinar os conteúdos das disciplinas de sua responsabilidade. 

A integração das tecnologias ao currículo é um fato novo para muitos professores 

universitários e não é tarefa simples.  

Dados da pesquisa empírica realizada nesta tese mostram que os professores estão 

usando os ambientes virtuais de aprendizagem, porém, segundo um dos participantes, esses 

ambientes são subutilizados. Também de acordo com achados da pesquisa, embora essas 

tecnologias estejam sendo usadas para fins de ensino, os professores pouco as utilizam para 
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o planejamento pedagógico, e para esta tarefa usam apenas tecnologias “genéricas” como os 

editores de texto.  

Aparentemente, além dos desafios, há também oportunidades no ambiente de Ensino 

Superior. Se por um lado a tecnologia está presente, à disposição dos professores, por outro 

lado, há instrumentos e procedimentos sendo utilizados para o planejamento, com pouco ou 

nenhum uso da tecnologia. A prática reflete o que foi visto na literatura, que o planejamento 

pedagógico é empírico, informal, assistemático e de acordo com as experiências pessoais 

dos participantes da pesquisa. Dado este quadro, haveria uma maneira de colocar a 

tecnologia a serviço do planejamento pedagógico e ajudar o professor na estruturação de 

suas práticas pedagógicas? E além de estruturar as práticas, o que já acontece na elaboração 

de planos de ensino, seria possível documentá-las de modo que pudessem ser recuperadas 

para uso futuro?  E ainda, seria possível compartilhar essas práticas guardadas e modificá-

las facilmente?  

Não se trata aqui de simplesmente usar novamente uma apresentação em PowerPoint 

feita no curso do ano passado, ou emprestar um vídeo usado no semestre anterior para o 

colega que ministra a disciplina no semestre atual. Trata-se de um uso inovador
6
 de ideias 

sobre as quais há uma reflexão crítica; ideias sobre o design de práticas pedagógicas que 

consideram e respeitam as características do ambiente e as necessidades das pessoas 

envolvidas nas ações de ensino e aprendizagem, além da propriedade dos métodos e técnicas 

usadas para os recursos escolhidos, que por sua vez são apropriados ao currículo. Estas 

preocupações com o design de práticas pedagógicas são válidas para qualquer prática, 

usando tecnologia ou não. Porém, uma tecnologia apropriada poderá servir para orientar e 

guiar o professor na autoria do processo de design de uma prática pedagógica, além de 

facilitar a recuperação, modificação e compartilhamento dessa prática, o que poderá ser 

tanto produtivo como propiciar inovação na educação. 

A pesquisa e o desenvolvimento de ferramentas para apoio ao professor na criação, 

aplicação e avaliação de práticas pedagógicas necessitam de uma concepção de educação e 

de educador que lhes sirva de fundamento. A concepção de educação proposta nesta tese 

coloca o educador e a pedagogia dentro de um ambiente que propicia colaboração visando a 

busca de inovação nas práticas pedagógicas. Boas ideias surgem em ambientes propícios e 

                                                             
6 O conceito de prática pedagógica inovadora é tratado na Seção 2.5. 
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propensos à colaboração. O ambiente colaborativo e a postura do educador como 

pesquisador de sua própria ação e designer de suas práticas pedagógicas são elementos 

catalisadores do surgimento de procedimentos e instrumentos que facilitarão iniciativas que 

englobam ensino e pesquisa (LAURILLARD, 2008c). A tecnologia entra para ajudar a 

tornar este ambiente mais organizado e produtivo fornecendo ferramentas que facilitam a 

autoria, registro, a documentação, a recuperação, o compartilhamento e a renovação das 

boas ideias para a inovação da prática pedagógica. 

 

2.1 A relação dos professores com a introdução das tecnologias na educação 

Novos sistemas – assim como as tecnologias – são introduzidos na escola num 

contexto social, cultural e histórico, que possui características próprias (CAVALLO, 2004). 

Segundo este autor, mudanças na escola não são bem ou malsucedidas devido ao mérito 

sobre seus efeitos na aprendizagem, mas, sim, por causa de seus efeitos sobre o sistema 

institucional e a cultura como um todo, e falhas no alcance de objetivos do sistema vão 

provocar falhas na adoção das mudanças. A escola e o sistema escolar carregam uma “rede 

de significados, conexões, processos, e modelos”. Desta forma, qualquer projeto “que é 

situado num contexto escolar deve superar estes significados, culturas e processos inerentes” 

(p. 101), daí os desafios enfrentados pelos professores para introduzir as TIC (tecnologias de 

informação e comunicação) no ambiente escolar.  

A forma como se faz a introdução das tecnologias na escola tem tido críticas 

(CUBAN, 1986, 1993), pois os professores raramente são consultados sobre as inovações 

tecnológicas introduzidas nas escolas, as quais são feitas de cima para baixo. Porém, este 

mesmo autor reconhece que os professores adotam as mudanças que fazem sentido para as 

necessidades de suas práticas e há exceções no que se refere à adoção das tecnologias: 

alguns as adotam por acreditar que elas melhoram a aprendizagem, porém, estes são a 

minoria.  Embora este trabalho de Cuban (1986, 1993) possa ser considerado antigo, 

recentemente Wellington (2005) retoma algumas questões críticas levantadas por Cuban 

sobre a adoção das tecnologias na escola e apresenta uma visão particular sobre a postura 

dos professores: que as atitudes dos professores com relação às TIC sempre variaram e 

continuarão a variar no século vinte e um; alguns professores as adotaram com um 

“otimismo utópico” (SELWYN, 2000), outros adotam uma postura cínica – por exemplo: 
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“não funcionaria com as minhas aulas”, ou: “o que há de errado com o que temos?” 

(WELLINGTON, 2005, p. 34). Selwyn (2000, p. 96) vai adiante nesta questão 

argumentando que tecnologia e sociedade não deveriam ser vistas como entidades 

separadas, e ao estudar a introdução das TIC na educação deveríamos “focar nos aspectos 

sociais, culturais e políticos nos quais as tecnologias são desenvolvidas”. Referindo-se ao 

ponto de vista de Selwyn (2000), Wellington (2005) reforça que ele deve ser considerado 

nas maneiras como integramos as tecnologias nos diferentes contextos. 

Esta postura crítica frente ao uso das tecnologias na educação é abordada por Papert 

(2008) que argumenta que o primeiro movimento da Escola foi assimilar o computador, não 

modificando seu modo de funcionar pela entrada deste novo instrumento, interpretando-o 

como um corpo estranho, mas só o acomodando quando se esgotam as possibilidades de 

assimilação, adotando uma tendência dos sistemas conservadores. Entretanto, o próprio 

Papert afirma que, paradoxalmente, a tecnologia poderá apoiar uma “megamudança na 

educação tão ampla quanto a que vimos na medicina, porém, em um processo oposto...”, 

pois a medicina mudou em sua natureza, mas na educação “a mudança virá pela utilização 

de meios técnicos para eliminar a natureza técnica da aprendizagem na Escola” ( p. 64). 

Cavallo (2004) argumenta que as “novas tecnologias frequentemente estimulam as 

mudanças porque elas abrem as possibilidades para novas formas de ver o mundo”, e ainda, 

mudanças significativas devem começar por questões locais. Para este autor, “os melhores 

designs vão emergir de um processo de modelagem e testagem e depuração e adaptação a 

condições locais” (p. 111). Segundo Cavallo, há um crescente movimento de 

disponibilização de materiais que habilitam o aprender fazendo, e tais materiais ajudam as 

pessoas a realizar seus projetos, como é o caso das novas mídias. Estas são importantes 

porque ajudam a formar ideia de como pensamos por causa das suas características, que 

proporcionam formas de representação de conhecimento. Diferentemente de outras mídias, 

as mídias computacionais facilitam a “representação, o compartilhamento, e modificação 

rápida de ideias dinâmicas e complexas” (p. 100). 

As tecnologias podem facilitar, mas também são fatores que podem afetar e 

influenciar o contexto de ensino e aprendizagem, pois constituem parte dos recursos 

educacionais (DEWEY, 1938). Em sendo recursos educacionais as ferramentas tecnológicas 

estão presentes e influenciam a mediação pedagógica, sendo então consideradas recursos 

mediacionais (CROOK, 1995, 2001). Recursos mediacionais são como signos, usados para 
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organizar o nosso próprio pensamento e o dos outros; dentre os signos estão a linguagem, 

vários sistemas de cálculos, escrita, mapas etc., e segundo Daniels (2003, p. 123), um 

aspecto importante dos recursos mediacionais é que sua incorporação na ação humana 

“resulta, inevitavelmente, em uma transformação qualitativa”, e cita Vygotsky: 

[...] por estar incluído no processo de comportamento, o instrumento psicológico 

(signo) altera todo o fluxo e a estrutura das funções mentais. E o faz determinando 

a estrutura de um novo ato instrumental, exatamente como a ferramenta técnica 

altera o processo de adaptação natural determinando a forma das operações de 

trabalho (VYGOTSKY, 1981, p. 137, apud DANIELS, 2003, p. 1237). 

As ideias de Vygotsky exigem que se concebam as formas de ação, mesmo 

individuais, sempre relacionadas aos recursos mediacionais (DANIELS, 2003, p. 124). As 

tecnologias como ferramentas técnicas trazem em si formas de linguagem que alteram 

operações de trabalho do professor e do aluno. Novas linguagens e novos instrumentos 

interferem e alteram o ambiente de ensino e aprendizagem.  

A importância da discussão da tecnologia como mediadora das práticas pedagógicas 

estende-se para a prática do planejamento quando se propõe que este processo seja apoiado 

por ferramentas computacionais. Como enfatizado nos parágrafos anteriores, teóricos e 

pesquisadores estão preocupados com a mediação das ações de ensino e aprendizagem com 

participação da tecnologia, que se coloca entre o professor e o aluno. Entretanto, esta 

discussão também se aplica ao papel da mediação tecnológica nos processos de 

planejamento, em que a tecnologia se apresenta entre o professor e seus próprios recursos 

pedagógicos (métodos, técnicas, formas de abordar a elaboração dos planos de suas 

práticas). A tecnologia aí provoca novas formas de ver, pensar, interagir. Ela traz novos 

signos, novas formas de representação, portanto, interfere nas formas de exercitar a função 

planejadora do educador. E isto não pode ser tratado de maneira descuidada. Um olhar 

crítico sobre o que é educação e o que é educador mostra-se necessário. É disto que trata a 

próxima seção.  

 

2.2 Educação e Educador 

A vida contempla costumes, instituições, crenças, vitórias e derrotas, recreação e 

trabalho, e com a sua renovação, renovam-se as crenças, esperanças, felicidade, miséria e 

                                                             
7 VYGOTSKY, L.S. The genesis of higher mental functions. In: WERTSCH, J.V. (Org.). The concept of 

activity in soviet psychology. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1981.  



37 

 

práticas (DEWEY, 2007). A continuidade da experiência humana se dá pela renovação do 

grupo social e a educação “em seu sentido mais amplo, é o meio de continuidade social da 

vida” (DEWEY, 2007, p.7). A educação, segundo Morandi (2008, p. 20) é uma atividade 

comum a todas as sociedades humanas, que se “renova constantemente pelo processo 

geracional e pela história das sociedades”. Em sendo uma “prática universal”, se educa para 

a realização de um fim: “aperfeiçoar, despertar o homem para o mundo ou para sua 

liberdade, ajustar uma natureza, construir o progresso coletivo, inventar...” (MORANDI, 

2002, p. 7).  

A educação, para Dewey (2007), é realizada de forma não intencional, mas também 

intencional, e sendo assim, é um processo de nutrir, estimular e desenvolver (“fostering, 

nurturing and cultivating”), termos que se referem a crescimento ( p. 13). Para a forma 

intencional as escolas são planejadas, e junto com elas, estudos e materiais, e “a tarefa de 

ensinar certas coisas é delegada a um grupo especial de pessoas” ( p. 11). Porém, Dewey 

alerta que existem alguns perigos na educação formal: esta pode se tornar abstrata e livresca. 

Há o perigo de o material usado na educação formal se tornar “meramente” o conteúdo 

escolar, isolado da experiência de vida. Assim chega-se a uma forma de educação que 

ignora as necessidades sociais. ( p. 12).  

Há quase um século Dewey alerta para a intencionalidade da educação e o grupo de 

pessoas especiais que vão cuidar para que este intenção seja instrumentalizada, como explica 

Morandi (2008), por meio da pedagogia. A pedagogia tem um sentido “intencional” 

relacionado à “capacidade de representar de que maneira o outro aprende, de levá-lo em 

conta, de fazer uma ideia do que ele pensa” (MORANDI, 2008, p. 18). A organização do 

espaço de ensino e aprendizagem influenciará as ações educativas que nele terão lugar, pois, 

como argumentado por Dewey, “nós nunca educamos diretamente, mas indiretamente pelos 

meios do ambiente” (DEWEY, 2007, p. 19), por isto há diferenças no efeito educativo 

quando projetamos o ambiente para o propósito da educação. Consequentemente o objeto da 

Pedagogia, como configurado atualmente, é a atividade que reúne o professor, o saber e o 

aluno, de maneira articulada, com funções diferentes na relação e no sistema pedagógico.  

Como a função essencial da pedagogia é o fazer aprender, ela torna-se “a forma racional das 

relações estabelecidas entre os alunos e os saberes” (MORANDI, 2008, p. 9). E estas 

relações se dão no ambiente de ensino, organizado pelo professor, para que a aprendizagem 

ocorra. 
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A atividade concebida propiciará a vivência de experiências que conduzam ao 

crescimento, e o professor, não estará apenas ciente do princípio geral de organização da 

experiência, devendo também reorganizá-la de forma concreta, para que o contexto conduza 

a experiências que levem ao crescimento (DEWEY, 1938, p. 40). A responsabilidade do 

professor em entender as capacidades e as necessidades dos alunos dentro das condições 

objetivas do ambiente não se restringe à escolha de métodos e recursos que deram certo em 

outras ocasiões; deve haver razões para “gerar uma experiência que tem a qualidade 

educativa com determinadas pessoas em um tempo específico” (p. 46). Esta concepção é 

recuperada por Linderman (1926, p. 6), que enfatiza: “educação é vida – não uma mera 

preparação para um tipo desconhecido de vida futura”. Desta forma, o propósito da 

educação, para Linderman, é colocar sentido à vida, e para tanto, a abordagem para a 

educação de adultos deve se dar por meio de situações. Segundo Linderman, todo adulto se 

encontra em situações específicas como, por exemplo, situações relacionadas a trabalho, 

recreação, vida em família e em comunidade e, para este autor, “a educação dos adultos 

começa deste ponto” (p. 9), e os conteúdos de disciplinas são trazidos para dentro da 

situação, quando necessário. 

 

2.3 Pedagogias da inovação: um processo contínuo de reconstrução pela 

experiência educativa 

Devido à sua natureza, o fenômeno educativo “não é uma realidade acabada que se 

dá a conhecer de forma única e precisa em seus múltiplos aspectos” (MIZUKAMI, 1986, p. 

1), por consequência há maneiras diversas de concebê-lo. No ato educativo estão presentes 

diferentes dimensões, como a cultural, a emocional, a técnica e a sócio-política, que se inter-

relacionam e devem ser consideradas em suas múltiplas implicações.  As diferentes 

abordagens dos processos de ensino e aprendizagem privilegiam diferentes aspectos do ato 

educativo, e como proposto por Mizukami, as tomadas de posição quanto às teorias do 

conhecimento que fundamentam as concepções sobre educação podem enfatizar o sujeito, o 

objeto, ou a interação sujeito-objeto. Daí decorrem diferentes aplicações pedagógicas:  

Diferentes posicionamentos pessoais deveriam derivar diferentes arranjos de 

situações de ensino-aprendizagem e diferentes ações educativas em sala de aula, 

partindo-se do pressuposto que a ação educativa exercida por professores em 

situações de ensino-aprendizagem é sempre intencional. Subjacente a esta ação, 

estaria presente – implícita ou explicitamente, de forma articulada ou não – um 
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referencial teórico que compreendesse conceitos de homem, mundo, sociedade, 

cultura, conhecimento etc. (MIZUKAMI, 1986, p. 3). 

Esta autora aborda diferentes linhas pedagógicas que oferecem diretrizes aos 

professores no ensino brasileiro, e as organiza em cinco abordagens brevemente 

mencionadas a seguir:  

 Tradicional, abordagem na qual a o conhecimento é transmitido de geração a 

geração, sendo a escola o local de apropriação de conteúdos, com ênfase na 

intervenção do professor, e o aluno um “receptáculo de conhecimentos escolhidos 

e elaborados por outros para que ele deles se aproprie” (p. 18); 

 Comportamentalista, que considera o conhecimento como uma descoberta, que é 

nova para o aprendiz, enfatizando o produto obtido (como na abordagem 

tradicional); esta abordagem baseia-se em resultados experimentais do 

planejamento de contingências de reforço; 

 Humanista, que considera as tendências do sujeito, privilegia as relações 

interpessoais, a autorrealização e o vir-a-ser contínuo, contrariamente às duas 

abordagens anteriores; é inspirada pela psicologia rogeriana “o ensino centrado no 

aluno” (ROGERS, 1972, apud MIZUKAMI, 1986
8
), colocando os “conteúdos 

vindos de fora” em segundo plano (MIZUKAMI, 1986, p. 56); 

 Cognitivista, corrente da psicologia preocupada com o estudo científico da 

aprendizagem, abordagem na qual se considera as formas pelas quais os 

indivíduos “lidam com os estímulos do ambiente, organizam dados, sentem e 

resolvem problemas, adquirem conceitos e empregam símbolos verbais” (p. 59); 

 Sócio-cultural, o foco no indivíduo como o sujeito da educação (como visto na 

obra de Paulo Freire), evidencia nesta abordagem uma “tendência interacionista”, 

pois o ser humano se desenvolve e torna-se “sujeito de sua práxis” na sua 

interação com o mundo (p. 86) 

Mizukami não inclui a abordagem escolanovista, que, em sua opinião, influenciou a 

formação de professores brasileiros e suas práticas, pois esta advoga “diretrizes incluídas em 

outras abordagens” deste conjunto especificado (MIZUKAMI, 1986, p. 5). 

                                                             
8 ROGERS, C. Liberdade para aprender. Belo Horizonte: Interlivros, 1972. 
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Segundo Morandi (2008), um dos princípios das pedagogias novas “é a tendência de 

reconhecimento do indivíduo: a pedagogia se torna a pedagogia do aluno” (p. 56). Os 

métodos passam a ter elementos apropriativos, em lugar dos transmissivos, e a inovação 

torna-se elemento crucial desta pedagogia, “que deve inventar, renovar-se, em oposição à 

pedagogia tradicional, vivida como pedagogia perene” (p. 57). E as pedagogias novas são 

expressas de maneiras distintas e estão comprometidas com uma “ampla inovação 

pedagógica”, que “pressupõem não somente a atividade daquele que aprende, como métodos 

que a viabilizam”, mas preocupam-se em “estabelecer a organização pedagógica segundo o 

modelo da atividade do aluno”  (p. 59). 

Dewey (2007) trata desta questão ao enfatizar a importância do ambiente no processo 

de educação pela experiência, que “consiste daquelas condições que promovem ou 

impedem, estimulam ou inibem as atividades características do ser humano”; desta forma 

porque a vida é uma forma de ação, “o ambiente ou o meio significam o que entra nesta 

atividade como condição de sustentação ou frustração” (p. 14). Condições devem ser 

preparadas para que o ambiente seja propício à educação: as condições devem estimular 

formas visíveis e tangíveis para a atuação de todos os participantes de uma ação educativa e 

fazer com que o indivíduo seja um parceiro em atividades compartilhadas de forma que se 

sinta parte delas (p. 15). 

Este tipo de postura frente à educação leva a uma constante reorganização ou 

reconstrução da experiência: “a reconstrução ou reorganização da experiência que adiciona 

ao significado da experiência, e que amplia a necessidade de dirigir o curso de experiência 

subsequente” (p. 61). A reconstrução da experiência pode dar-se no nível pessoal ou social. 

A experiência modifica a pessoa, que, por sua vez, modifica futuras experiências. “Enquanto 

o princípio da continuidade aplica-se de alguma forma a todos os casos, a qualidade da 

presente experiência influencia a forma na qual o princípio se aplica” (DEWEY, 1938, p. 

37). “Toda experiência genuína tem um lado ativo que modifica de certa forma as condições 

objetivas sob as quais a experiência é vivida.” (p. 39). Por outro lado, “o conhecimento 

também aumenta o significado experimentado, vinculando-o a uma experiência” (DEWEY; 

CUNHA, 2007, p. 101). Para ilustrar, Dewey sugere que “...o conteúdo do conhecimento é o 

que aconteceu, o que se considera finalizado, e por isso, estabelecido e certo”; por sua vez, 

“a referência do conhecimento é futura ou prospectiva”. A razão para tal é que “...o 

conhecimento fornece os meios para o entendimento ou atribuição de significado ao que 

ainda está acontecendo e ao que vai acontecer.” (p. 101). 
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Sobre as condições objetivas que envolvem a experiência que podem promover ou 

não o enriquecimento de uma futura experiência, de acordo com Dewey (1938), qualquer 

experiência em uma área de estudo deve iniciar com materiais e recursos relacionados à vida 

cotidiana; o passo seguinte seria o “desenvolvimento progressivo” de uma experiência em 

outra futura mais rica e completa, numa maneira mais organizada (p. 73): “...o começo da 

instrução deve ser feito com a experiência anterior dos aprendizes”; esta experiência e as 

capacidades desenvolvidas (por esta experiência) proveem o “ponto de início para a 

aprendizagem futura” (p. 74). É essencial que “novos objetos e eventos estejam relacionados 

intelectualmente àqueles de experiências anteriores, e isto significa que haja algum avanço 

na articulação de fatos e ideias”; torna-se, então, um trabalho do educador selecionar 

elementos de experiências existentes que tenham a potencialidade de apresentar novos 

problemas que possam estimular novas formas de observação e julgamento que vão 

expandir a área de experiências futuras; o educador, “mais do que qualquer membro de outra 

profissão, tem que ter sempre um olhar à frente” (p. 75).  

As condições de determinada experiência fazem surgir problemas que devem estar 

dentro das capacidades dos aprendizes resolverem, tais problemas devem propiciar a 

produção de novas ideias. Novos fatos e novas ideias tornam-se a base para futuras 

experiências nas quais novos problemas são apresentados: “o processo é uma espiral 

contínua” (DEWEY, 1938, p. 79). As experiências, para serem educativas, “devem levar a 

uma expansão do conteúdo a um conteúdo de fatos, informações e de ideias”. Esta condição 

é satisfeita somente se o educador vê os processos de ensino e aprendizagem como “um 

processo contínuo de reconstrução da experiência”, condição que somente é satisfeita se o 

educador possui uma visão de futuro, tem um olhar à frente, e enxerga cada experiência 

como uma força impulsionadora que move influenciando futuras experiências, influenciando 

o modo como futuras experiências vão ocorrer (p. 79). 

O processo contínuo de reconstrução da experiência educativa guarda semelhança 

com o processo de trabalho sobre o learning design de um professor/par ou do próprio 

professor. Este processo trata da seleção e organização de conteúdos, métodos, recursos e 

estratégias didáticas que, analisadas, discutidas, avaliadas, podem ser modificadas para 

futuras aplicações. Ou seja, a experiência educativa vivida é expandida por um processo 

intelectual, passa para o campo das ideias, passando a ser possível de conceituação, em que 

princípios podem ser aplicados. Este processo intelectual origina um novo movimento de 

aplicação da ideia a uma nova situação de ensino e aprendizagem. Desta forma, há um 
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processo contínuo de reconstrução da experiência de aprendizagem. Assim, um educador 

que explora este tipo de processo educativo possui um olhar à frente, como propõe Dewey, 

está aberto ao novo. 

Ao explorar formas de organizar o ambiente de ensino e aprendizagem o professor 

terá que fazer opções quanto a diferentes formas de ensinar, que, segundo Morandi (2008) 

baseiam-se na representação que o professor tem a respeito da “natureza da mente de quem é 

„ensinado‟” (p. 26). Em outras palavras, ensina-se com uma ideia prévia de quem é o 

aprendiz. A mente do professor define sua pedagogia. Tais formas de representação são 

refletidas por modelos pedagógicos que funcionam como roteiros que “permitem „entrar‟ na 

mente dos alunos no próprio momento em que „acreditamos‟ estar ensinando algo a eles” (p. 

28, ênfases do autor). Dito de outra forma, a concepção de pedagogia é fundamentada por 

valores, representações, ideias e práticas. “Trata-se de hipóteses que dirigem a intenção 

pedagógica, de modos de pensamento que dão coerência às ações” (p. 49). 

A escolha por uma ou outra abordagem pode restringir a discussão sobre educação, 

principalmente em um campo tão recente como o dos estudos da integração das tecnologias 

ao ambiente de ensino e aprendizagem. Nesta tese, interessa ressaltar a importância do meio 

ambiente, suas características e restrições influenciando as relações interpessoais entre 

professores e aprendizes no contexto educacional. Há um destaque para o papel de mediação 

das TIC quando usadas pelo professor no planejamento de suas práticas pedagógicas, que 

vai além de seu uso como recurso didático. 

 

2.4 Ambientes de ensino e aprendizagem 

Os professores se encontram em ambientes que limitam a apropriação de novas 

formas de aprender e ensinar, pois estes contextos são baseados em modelos de transmissão 

de informação, mas a mudança real é um tipo de aprendizagem (CAVALLO, 2004). Desta 

forma, para que mudem suas formas de pensar sobre a prática educacional, ao invés de 

meramente serem informadas sobre o que fazer, “os professores devem ter experiências que 

habilite a apropriação de novos modos de ensinar e aprender”, que, por sua vez, os habilite a 

considerar e reestruturar seu pensamento e prática (p. 97).  Professores podem aprender por 

meio de trabalho colaborativo compartilhando métodos e recursos, discutindo-os, avaliando-

os e desenvolvendo novas práticas pedagógicas aproveitando o trabalho já realizado em 
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experiências de colegas; estas novas práticas teriam chance de serem mais criativas e 

eficazes. 

Experiências de práticas pedagógicas podem funcionar como lições a serem 

transpostas para outros contextos. Porém, não se deve simplesmente copiá-las. Cavallo 

alerta que devem ser delineados princípios que sustentam melhores práticas e estes, sim, é 

que devem ser aplicados às novas situações. Aprender com a experiência do outro não se 

trata de simplesmente copiar modelos e usá-los, estes devem ser localizados (situados) à 

cultura e contexto de aprendizagem. Isto aplicado à proposta do Ciclo Iterativo de Learning 

Design proposto nesta tese significa que não se trata de copiar atividades de ensino e 

aprendizagem (de forma pura e simples apenas), e, sim, estudar e refletir sobre, criticar a 

produção de estratégias didáticas e materiais usados como recursos instrucionais e o 

processo como isto é feito, buscando formas de desenvolver novas propostas – assim o 

professor pode criar algo novo que seja significativo no seu contexto de ensino e 

aprendizagem. 

Cavallo (2004, p. 100) apresenta um conjunto de características que deve ter um 

ambiente fértil para o crescimento, as quais podem ser aplicadas ao contexto de 

compartilhamento colaborativo de learning design, que são aqui traduzidas: 

 Volição – as pessoas devem querer fazer as coisas; 

 Apropriação e experimentação – as pessoas precisam tentar suas próprias 

concepções das ideais em seus próprios ambientes baseando em suas 

prioridades; 

 Exemplos concretos – é necessário experienciar exemplos reais das ideias; 

 Comunidade e comunicação – troca compartilhada de ideias entre pares, 

explanações de professores numa variedade de níveis de expertise e experiência;  

 Feedback – quando experimentamos algo novo devemos ver não apenas os 

resultados, mas também ter feedback de outros; 

 Depuração – devemos ter a chance de errar e usar a depuração do erro para 

design e implementação de novos trabalhos; 

 Materiais – precisamos de coisas para trabalhar com o que facilita um novo 

paradigma, e não meramente trabalhar com as ferramentas de instanciação 

prévias; 
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 Linguagem – novos paradigmas re-apropriam velhos termos para novas 

conotações, e ainda inventam novos termos para descrever coisas de novas 

maneiras; 

 De baixo para cima e emergente – o crescimento em larga escala vem da base de 

muitas pequenas contribuições; 

 Tempo e continuidade – grandes mudanças não acontecem da noite para o dia, 

pois há a necessidade de se ter tempo contínuo para experimentar e desenvolver 

as ideias em sua complexidade total; 

 Esperança e expectativa – as pessoas devem acreditar que o desenvolvimento é 

desejável e possível. 

Estas características devem estar presentes no ambiente onde se faz a implantação de 

compartilhamento de experiências de learning design. Elas são essenciais em ambientes 

inovadores e dão sustentação a posturas a serem adotadas nas abordagens de pesquisa 

educacional baseadas em design, como será discutido adiante. Dada a importância de 

compreender o sentido da inovação no contexto de educação discutido neste capítulo, fui 

buscar sua compreensão no contexto das invenções e da ciência, como discutido a seguir. 

 

2.5 Práticas Pedagógicas Inovadoras  

A questão da inovação em práticas pedagógicas é explorada a partir de ideias sobre 

este tema na publicação de Steven Johnson (2010), que narra a história da inovação nos 

últimos seis séculos, apresentando um conjunto de sete padrões recorrentes em ambientes 

inovadores. A partir da proposição de Johnson, relações são feitas com o ambiente de ensino 

e aprendizagem, tal como verificado por meio da pesquisa empírica realizada com 

professores e pesquisadores que atuam no Ensino Superior. A compreensão da inovação 

parte do princípio de que ambientes inovadores são aqueles nos quais há abertura para o 

compartilhamento de ideias, que são combinadas a outras, formando novas ideias. As 

características desses ambientes potencializam o caráter colaborativo, que por sua vez, 

reforçam o potencial para a criatividade, as novas e boas ideias, enfim, para a inovação. 
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2.5.1 Características dos ambientes inovadores 

A inovação pode ser a criação de um novo recurso para determinado fim, tanto no 

uso de um recurso para finalidades para as quais ele não foi criado, como na forma e método 

de usá-lo. Uma inovação muda o padrão de uso de recursos e provoca novos 

comportamentos. Para ser considerado inovador, determinado recurso deve ser adotado no 

seu campo principal de atuação, e este recurso deve permitir que se faça mais com ele do 

que com outros com os quais é comparado. A inovação pode ocorrer em grau ou natureza, 

como exemplifica Johnson (2010), comparando a inovação da TV digital (ou HDTV – high 

definition television) com o YouTube; nesta comparação, a HDTV pode ser considerada 

uma inovação em termos de grau e o YouTube de natureza. Considerando a questão 

tecnológica, um elemento essencial na definição de inovação é que esta permite fazer muito 

mais coisas, por exemplo, o YouTube permite fazer muito mais que a HDTV – coisas que 

não eram possíveis fazer com a TV, como, por exemplo, publicar, compartilhar, avaliar, 

discutir e assistir vídeo de forma mais eficiente do que antes do evento do YouTube.  

Johnson (2010, p. 17) argumenta que há espaços que propiciam a inovação mais que 

outros: “há uma série de propriedades compartilhadas e padrões que são recursivos” em 

certos ambientes que são altamente propícios à inovação. Esses propriedades e padrões 

existem, de acordo com o autor, na natureza e nas criações humanas em muitas áreas e são 

recorrentes. Daí a razão para se estudar a inovação buscando evidências em áreas diversas, 

por exemplo, para estudar porque a Web foi inovadora, a resposta pode estar em uma 

analogia com as redes neurais. 

Os padrões presentes nos ambientes inovadores, como proposto por Johnson, são 

sete: o adjacente possível, as redes líquidas, a intuição gradual, a revelação, o erro, a 

exaptação, e as plataformas emergentes. Segundo Johnson, quanto mais adotarmos esses 

padrões, mais próximos estaremos de nossa “extraordinária capacidade para o pensamento 

inovador” (p. 17), e ainda, segundo ele, podemos adotar esses padrões em nosso ambiente de 

trabalho, nossa vida pessoal e em ambientes de software. 

A importância de reconhecer os padrões de inovação que emergem em certos 

ambientes está em poder entender porque desses ambientes emergem boas ideais e poder 

construir outros ambientes que sejam capazes de nutrir essas ideais, sejam eles escolas, 

governos, plataformas de software ou outros: “Podemos pensar de forma mais criativa se 
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abrirmos nossas mentes aos ambientes muito conectados que tornam a criatividade 

possível.” (JOHNSON, 2010, p. 21). 

Johnson argumenta que a literatura em inovação e criatividade possui distinções sutis 

entre inovações e invenções, e entre diferentes modos de criatividade nos campos artístico, 

científico e tecnológico, e propõe um termo mais abrangente – “boa ideia”, para sugerir um 

benefício nesta escolha: o conceito pode ser multidisciplinar e ser aplicado a vários campos. 

Segundo Johnson, o poeta e o engenheiro podem estar a milhas de distância um do outro nas 

suas formas particulares de expertise, mas quando eles trazem boas ideias para o mundo, 

“padrões similares de desenvolvimento e colaboração configuram o processo” (2010, p. 22). 

O autor argumenta que ambientes protetores de boas ideias tendem a ser menos inovadores 

no longo prazo do que os ambientes mais abertos; este argumento é reforçado pela 

conclusão de que as boas ideias devem se conectar, fundir e recombinar. 

Para conectar ideias devemos antes, estar interessados e abertos para compartilhá-las, 

principalmente com nossos pares. O contexto educacional característico das instituições de 

Ensino Superior pode se beneficiar de ambientes inovadores e isto pode ser experimentado 

por professores na lida diária ao compartilharem com seus pares as suas práticas 

pedagógicas, seja na fase de planejamento, elaboração, aplicação ou avaliação. As trocas 

possíveis de ocorrerem nos ambientes coletivos frequentados pelos professores possuem 

potencial para tornarem-se elementos de inovação para as situações de ensino e 

aprendizagem, propiciando oportunidades para práticas pedagógicas mais ricas e criativas. 

A seguir um breve resumo dos sete atributos (ou “padrões”) que estão presentes nos 

ambientes que propiciam as inovações segundo Johnson (2010). 

i. O adjacente possível. Trata-se de um futuro incerto girando ao redor do estado 

de coisas presente, “um mapa de todas as maneiras nas quais o presente pode se reinventar” 

(p. 31) e suas fronteiras se ampliam quando as exploramos. Segundo Johnson, todos nós 

temos versões próprias de adjacente possível no nosso ambiente pessoal e de trabalho, e 

nestes “somos rodeados de novas configurações potenciais, novas formas de quebrar nossas 

rotinas” (p. 40), porém, o desafio é descobrir formas de explorar os limites de possibilidades 

que nos rodeiam e isso pode ser algo simples como mudar o ambiente de trabalho, ou manter 

uma rede social, ou manter certos hábitos nas formas de procurar e guardar informações. O 

trabalho de fazer surgir uma boa ideia, entretanto, requer que se descubram quais peças 

devem ser juntadas, para que não se reciclem velhos ingredientes simplesmente: “O segredo 
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para ter boas ideias [...] não é sentar em torno de um isolamento glorioso”, mas [...] 

conseguir ter mais partes sobre a mesa” (p. 42). 

O ambiente de trabalho de Ensino Superior é pleno de oportunidades nas quais se 

podem explorar o “adjacente possível”: há as reuniões pedagógicas formais, sejam de 

planejamento, de avaliação, ou de acompanhamento, momentos nos quais é possível, por 

meio de análise de problemas individuais ou comuns ao grupo e em usando-se os limites 

como oportunidades de expansão de oportunidades, explorar possibilidades de solução de 

problemas relacionados às dificuldades na prática pedagógica. Além dessas situações 

formais, há as informais, como relatadas por vários dos professores que participaram da 

pesquisa empírica desta tese; situações nas quais parece que esta exploração do adjacente 

possível já exista, porém, de maneira informal e empírica. É interessante observar, 

entretanto, que o compartilhamento de métodos, técnicas, recursos didáticos e até conteúdos, 

nos seus mais diversos formatos, sejam em situações formais ou informais, não costuma ser 

documentado de maneira a ser recuperado facilmente no futuro. 

ii.  Redes líquidas. Johnson explica que quando o encontro de uma constelação de 

milhares de neurônios ocorre no cérebro, é como se uma chama se acendesse e assim surge 

uma boa ideia. Tais redes devem ser densamente povoadas e serem capazes de adotar novas 

configurações. Para que o cérebro tenha essas redes mais criativas é necessário estar em um 

ambiente que tenha “redes de ideias e pessoas que imitem as redes neurais da mente, 

explorando o adjacente possível” (p. 47). De acordo com o autor há ambientes mais 

propícios para a ampliação da capacidade neural do cérebro fazer novas ligações e 

associações. Johnson refere-se a uma experiência em que analisa os comportamentos de 

pesquisadores em um laboratório líder em tecnologia molecular, no qual observou: “a 

ferramenta mais produtiva para gerar boas ideias” era um “círculo de pessoas” em conversas 

de mesa no centro do laboratório, nas quais se observava um ambiente em que novas 

combinações de ideias ocorriam e as informações “se disseminavam de um projeto para 

outro” (p. 61). 

Interações similares parecem ocorrer nas salas dos professores e nos corredores de 

universidades brasileiras, como demonstram dados coletados na pesquisa empírica desta 

tese. Aparentemente, há um movimento semelhante quando ocorrem as trocas de materiais e 

discussões sobre problemas encontrados nas práticas pedagógicas, considerando as falas dos 

professores. Entretanto, a prática pedagógica não é discutida na sua plenitude, mas são 
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pedaços esparsos dela, como a aplicação de determinada técnica, um pedaço de conteúdo 

curricular, uma forma de avaliar. Por outro lado, as conversas das salas dos professores 

podem ser comparadas às conversas no laboratório, onde ideias são transmitidas e captadas. 

No entanto, para saber o alcance dessas interações na sala dos professores em termos de sua 

contribuição para a inovação no ensino e aprendizagem é algo que demandará pesquisa 

futura. Como, por exemplo, definir e medir inovação no Ensino Superior e seu impacto na 

aprendizagem. 

iii. Intuição gradual. Embora a maior parte das histórias da inovação seja narrativas 

de momentos “eureka”, como afirma Johnson, os insights genuínos são difíceis de ocorrer; 

desta forma, “a maioria das grandes ideias primeiro tomam forma de maneira incompleta e 

parcial” e, mais frequentemente, aquele elemento que falta está em algum outro lugar, “na 

cabeça de outra pessoa” (p. 75). Desta forma, redes líquidas criam ambientes onde essas 

ideias parciais podem se conectar e tornar mais fácil disseminar e completar novas ideias. 

Para que uma intuição se desabroche em algo mais substancioso, esta tem que se conectar 

com outras ideias e para tal é necessário ter um ambiente em que novas conexões 

surpreendentes podem ser moldadas. 

Este atributo dos ambientes inovadores, de certa forma, desmitifica a questão do 

surgimento das boas ideias como momentos de inspiração divina e coloca a possibilidade de 

se esperar que pessoas comuns, desde que amparadas por um ambiente propício, possam ter 

sua participação na inovação. Juntar ideias como um quebra-cabeças ou um mosaico onde 

diferentes pessoas participam com suas ideias poderá ser um processo de criação 

colaborativa e coletiva que professores podem experimentar quando do planejamento, da 

elaboração, aplicação e avaliação de suas práticas pedagógicas, em conjunto com seus pares. 

iv. Revelação. A tradução para o termo original em inglês serendipity (sinônimo de 

epifania) pode ser em sentido figurativo, segundo o iDicionário Aulete, “percepção intuitiva 

da essência, do significado de algo corriqueiro, inesperado”, ou “revelação”, termos que 

parecem explicar o que Johnson propõe como o quarto padrão recorrente em ambientes 

propícios ao surgimento de boas ideias ou inovações. Johnson o chama de “poder de 

conexão acidental [...] construído por felizes acidentes” (p. 108), os quais devem ser 

significativos para quem os vive. Propõe uma premissa para que a inovação prospere 

quando, de forma acidental, uma ideia pode se “conectar e recombinar com outras ideias”, o 

que, em sua opinião, acontece em “ambientes que encorajam a arquitetura de epifanias” (p. 
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123-124); tais ambientes têm sido adotados por empresas sem fins lucrativos, agências 

governamentais e escolas. Além desses, ambientes abertos a novas ideias têm sido adotados 

por empresas que possuem uma história de inovações na última década e partilham suas 

pesquisa de ponta com universidades, parceiros, fornecedores e consumidores. 

É interessante observar que iniciativas para transformar a arquitetura de ambientes 

empresariais já estejam sendo realizadas por empresas do setor privado – principalmente as 

de desenvolvimento de novas tecnologias – para facilitar a circulação de ideias e também 

porque essas organizações estão buscando com isto propiciar a ocorrência de estalos 

criativos dos colaboradores.  

Aparentemente as universidades não possuem arquiteturas fechadas, porém, os 

ambientes abertos da sala dos professores e os corredores entre essas e as salas de aulas 

seriam suficientes para propiciar momentos de criatividade, inovação, colaboração e boas 

ideias? Uma das professoras entrevistadas na pesquisa empírica relatou que o grupo de 

professores com quem ela trabalha troca ideias e recursos de maneira informal, “no 

corredor” (P5). Neste caso as trocas são realizadas seguindo um hábito dos professores desse 

grupo, ou, em outro exemplo, em que P4 relata que seus colegas compartilham ideias e 

materiais porque se sentem sozinhos e porque isto é também incentivado pela coordenação. 

Porém, não há nenhum tipo de registro, documentação para um futuro reuso dos materiais 

compartilhados, não há uma avaliação crítica deles, não há feedback sobre o uso que sejam 

uteis para um possível desenvolvimento futuro desses recursos. 

v. Erro. Johnson (2010) argumenta que o erro cria uma passagem que nos leva para 

fora de nossas premissas confortáveis, pois quando estamos errados temos que “desafiar 

nossas premissas e adotar novas estratégias” (p. 138). Isto não significa que devamos ter o 

erro como objetivo, mas “eles são um passo inevitável no caminho para a verdadeira 

inovação” (p. 148). 

A questão do erro é um tanto complicada como elemento a ser considerado no 

ambiente inovador da prática pedagógica: usualmente não há medida para saber se 

determinada prática foi um erro ou não. Professores não são avaliados pelos métodos, 

técnicas e recursos que adotam para ensinar. Aparentemente, o erro sequer é identificado. 

Desta forma, não há como saber que premissas haveriam de ser desafiadas e que estratégias 

deveriam ser adotadas em caso de verificação de uma ação incorreta no que tange à prática 

pedagógica. Neste caso, cabe a cada professor identificar e analisar o que considera como 
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erro, tomando os rumos que julgar acertados, com ou sem a colaboração de colegas, sabendo 

que tais atitudes teriam total subjetividade. O que, de toda forma, não invalida a importância 

de se considerar o erro como elemento essencial dos ambientes propícios à inovação.  

Entretanto, a importância de se abrir um espaço para a inclusão do erro nos 

ambientes inovadores da prática pedagógica, é a abertura para possibilidades de 

experimentação de novas formas de ensinar, que podem ser trazidas de outras áreas da 

ciência e tecnologia, arte, design, dentre outras, o que nos leva ao sexto padrão dos 

ambientes inovadores proposto por Johnson. 

vi. Exaptação. Termo advindo da Biologia que estuda a evolução, a exaptação 

refere-se a um processo em que “um organismo desenvolve um traço otimizado para um uso 

específico, e então, esse traço é tomado emprestado para outra função completamente 

diferente” (p. 153-154). Uma forma de ilustrar a exaptação é dada por Johnson: um fósforo 

aceso para iluminar um cômodo escuro “terá um uso completamente diferente quando se 

abre uma porta e se descobre um cômodo com uma pilha de lenha e uma lareira.” (p. 156-

157), ou seja, uma ferramenta que nos ajuda a enxergar num contexto, pode nos ajudar a 

ficar aquecidos em outro. A história da WWW pode ser considerada um caso de exaptação: 

uma plataforma adaptada para trabalho acadêmico foi exaptada para milhares de outros usos. 

A exaptação pode prosperar nos ambientes onde se compartilham ideias, a exemplo dos 

cafés ingleses da era do Iluminismo e também podem ajudar a explicar inovações nos 

negócios no século vinte e um: a Apple utiliza uma forma de ciclo de desenvolvimento de 

produtos mais parecido com um café do que com uma linha de montagem (JOHNSON, 

2010). 

O conceito de exaptação, em que elementos de um campo de pesquisa ou 

profissional, negócio, arte, ou ciência são emprestados para outro campo para uso inovador 

pode ser transferido para o campo do Learning Design, e pode ser entendida como 

transposição: uma prática pedagógica realizada em determinado contexto de ensino e 

aprendizagem, após documentada em uma linguagem padronizada pode ser  emprestada 

para outros contextos. Uma nova maneira de aplicação deste learning design renovado 

poderá novamente ser objeto de debate e compartilhamento para ser empregada em outros 

ambientes de ensino e aprendizagem. Aí se insere a ideia dos “cafés” das salas dos 

professores – espaço onde se pode adotar um ambiente de trocas, colaboração, criatividade e 

inovação: ideias criativas são discutidas e as trocas organizadas para o compartilhamento 
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levariam à colaboração. Uma vez sendo emprestadas, por meio do compartilhamento, para 

uma nova aplicação, as ideias se renovam e assim surgem possibilidades de inovação. 

vii. Plataformas emergentes (de novas e boas ideias ou inovações). Os cafés ingleses 

do século XVIII, à época do Iluminismo, onde cientistas se encontravam informalmente, são 

exemplos de ambientes diversificados, “o terceiro lugar” (não é a nossa casa, nem o nosso 

ambiente de trabalho), que possibilitavam o surgimento de novas ideias. Tais ambientes 

podem ser considerados como “incubadoras de inovação”, ou “plataformas emergentes de 

inovação” (p. 178); estas plataformas têm propriedades que fazem com que as pessoas 

pensem de forma diferente, porque elas criam ambientes onde diferentes tipos de 

pensamento podem colidir e recombinar produtivamente. Exemplos de plataformas 

emergentes produtivas são as que vêm em camadas, como as da Web, que pode ser 

imaginada como um tipo de “sítio arqueológico” com camadas sobre camadas de 

plataformas sob cada página (p. 189). Da mesma forma os modernos conceitos científicos 

são construídos uns sobre os outros.  

Poderiam os ambientes universitários hoje em dia se tornar plataformas emergentes? 

Comentários dos professores participantes da pesquisa empírica parecem indicar que sim, 

como pode ser visto no comentário da Professora P5, embora nos ambientes das salas dos 

professores parece que todos estejam apressados e assoberbados de trabalho. Será que os 

professores precisam frequentar “cafés” para criarem inovações no ensino? Por outro lado, 

as plataformas emergentes em camadas, como a Web, podem por vezes fazer a função dos 

cafés ingleses, pois propiciam espaços de interação dos mais diversos tipos e gostos. Porém, 

como citado por professores, “o problema é o tempo” (P4). E se não há tempo para a 

conversa nos ambientes físicos, haveria para a conversa nos ambientes virtuais? 

Em síntese, segundo Johnson (2010), os ambientes inovadores possuem sete 

atributos: o adjacente possível, que é a exploração e ampliação de fronteiras; as redes 

líquidas, possibilitadas por interações entre pessoas; a intuição gradual, em que um insight 

genuíno toma forma por ideias parciais de várias pessoas; a revelação, algo inesperado que 

ocorre pela conexão e recombinação de ideias conectadas por felizes acidentes; a abertura 

para a experimentação, considerando o erro para desafiar premissas e adotar novos 

caminhos; a exaptação, ou a transposição ou adaptação de elementos de um campo de 

conhecimento para outro com vistas à inovação; as plataformas emergentes, que funcionam 

como incubadoras de novas ideias. 
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Estes sete atributos podem estar presentes nos ambientes de Ensino Superior, que 

apresenta condições para que a inovação ocorra, porém, é necessário que haja estímulo à 

colaboração, como discutido a seguir. 

 

2.5.2 Ambientes colaborativos são mais inovadores 

Para confirmar a ideia da existência dos sete padrões característicos de ambientes 

propiciadores de inovação, Johnson (2010) propõe também a análise de quatro tipos de 

ambientes, em quatro quadrantes. Com dados históricos, tomando as duzentas maiores 

inovações científicas dos últimos seiscentos anos, Johnson inicia sua classificação pela 

prensa de Gutenberg indo até os dias de hoje. A partir daí, classifica as inovações em dois 

eixos, sendo o primeiro sobre aquelas feitas de maneira individual ou em rede, e o segundo 

eixo coloca a inserção dessas dentro ou fora do mercado, da seguinte forma: 

- Eixo 1: “individuais” são as inovações de um único inventor ou de um time 

pequeno, e “em rede” inclui aquelas inovações que surgiram por meio de processos 

coletivos e distribuídos, com um número grande de grupos trabalhando no mesmo problema; 

- Eixo 2: “de mercado” são as inovações cujos inventores capitalizaram diretamente 

pela venda ou licenciamento de sua invenção, e “não de mercado” são as inovações cujos 

inventores queriam que suas ideias fluíssem livremente na esfera da informação. 

O cruzamento dos dois eixos fornece quatro quadrantes: o Primeiro Quadrante, 

correlacionado à corporação privada ou ao empreendedor; o Segundo Quadrante, 

relacionado ao mercado, onde múltiplas firmas privadas interagem, o Terceiro Quadrante, 

no qual um cientista amador ou uma pessoa que tem um hobby compartilha suas ideias 

livremente; e o Quarto Quadrante corresponde aos ambientes acadêmicos ou os abertos, 

onde ideias podem ser construídas sobre outras e reimaginadas em grandes redes 

colaborativas.  

Confirmando a argumentação de Johnson, segundo Hargrove (1998), “problemas 

complexos não podem ser resolvidos por especialistas que pensam e trabalham isolados”, 

para tal o diálogo se faz imprescindível, e este deve ser “profundamente condicionado por 

valores humanos enraizados em problemas práticos” (p. 24). Esta ideia lembra a das 

Comunidades de Práticas (CoP), grupos de pessoas que se formam com o objetivo de 
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realizar uma tarefa específica, cujas interações possibilitam a aprendizagem coletiva dentro 

dos grupos, promovendo a construção de conhecimento (COUSIN; DEEPWELL, 2005; 

LAVE; WENGER, 1991). Ainda segundo Hargrove (1998), a fonte de realizações humanas 

se constitui em “combinações extraordinárias de pessoas, seja nos negócios, seja na ciência, 

na política, ou nas artes”, e esta combinação pode vir de pessoas comuns que percebem sua 

“capacidade de serem extraordinárias no processo de colaboração com outras que 

reconheçam seus talentos e dons” (p. 24). Esta combinação seria possível na educação? 

Em geral, as redes de colaboração caracterizadas como do Quarto Quadrante não 

remuneram seus participantes para motivá-los para o trabalho, mas sua abertura cria outras 

oportunidades para o florescimento de boas ideias e, segundo Johnson, todos os sete padrões 

de inovação propostos funcionam melhor nos ambientes com características deste quadrante. 

De acordo com o autor, a maioria das pesquisas acadêmicas hoje possui o quarto quadrante 

em sua abordagem e nestes ambientes novas ideias são tornadas públicas com o “objetivo 

deliberado” de permitir a outros participantes refiná-las e construírem sobre as ideias, “sem 

nenhuma restrição na sua circulação desde que haja reconhecimento de sua origem” (p. 

233). Johnson afirma que as universidades têm fama de se isolarem do mundo real por uma 

“torre de marfim”, mas, segundo ele, é inegável o fato de que “a maioria das ideias 

paradigmáticas na ciência e na tecnologia [...] têm suas raízes na pesquisa acadêmica” (p. 

234). 

Johnson argumenta que a inovação surge em espaços onde “a conexão é mais 

valorizada que a proteção” (p. 245), e que podemos construir ambientes que geram novas e 

boas ideias, sejam eles escolas, corporações ou governos, ou até mesmo, nossa vida pessoal. 

Considerando que os ambientes propícios à geração de novas e boas ideias são aqueles que 

possuem os sete padrões propostos por Johnson, poderíamos afirmar que plataformas 

emergentes (ou incubadoras de novas e boas ideias ou inovações) são aquelas que possuem 

propriedades como a abertura para a experimentação e o erro, e que possibilitam, por meio 

dessa experimentação, a ocorrência da exaptação e a ampliação dos horizontes, onde 

pessoas, grupos e equipes ultrapassam os limites do adjacente possível. Este tipo de atitude 

individual e grupal se concretiza em contextos onde se privilegiam as redes líquidas, que 

facilitam a intuição propiciada pelo compartilhamento e integração de insights de vários 

momentos e várias pessoas. Este tipo de ambiente será altamente propício à ocorrência de 

momentos de revelação, nos quais haverá inovação.  
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Se o ambiente de Quarto Quadrante da Inovação é característico dos ambientes 

acadêmicos, onde ideias podem ser construídas e reconstruídas por meio de redes 

colaborativas, ele poderá ultrapassar a barreira da área de pesquisa e ser “exaptado” para a 

área pedagógica. Os professores aprenderão a colaborar em busca de práticas educacionais 

inovadoras. No entanto, há um caminho a ser percorrido. As duas pesquisas de campo 

realizadas para esta tese mostram indícios de que o ambiente de Ensino Superior tem 

características de ambiente de Quarto Quadrante, entretanto, aparentemente, os professores 

não se dão conta das possibilidades desses ambientes para a implementação de inovações de 

suas práticas pedagógicas. Argumenta-se nesta tese que para haver inovação nas práticas 

pedagógicas é essencial que haja ambientes de ensino e aprendizagem que facilitem a 

reflexão, a discussão de práticas pedagógicas para que elas sejam compartilhadas de modo a 

serem reutilizadas. E o compartilhamento deve se dar de maneira colaborativa, incluindo 

corresponsabilidade na participação, comprometimento, reciprocidade e interdependência 

nas trocas, como enfatizado por Almeida (2007). Este argumento revela a importância da 

discussão do modelo de formação do professor de Ensino Superior.  

 

2.6 O modelo de formação que o professor recebe é estimulador da 

colaboração? 

Durante séculos nossa história se apoiou no modelo individualista. Para Hargrove 

(1998): “Hoje está havendo uma profunda mudança do modelo individualista para o 

colaborativo, devido a muitos fatores, tais como mudança e complexidade.” (p. 31). E isto 

está acontecendo em vários campos do conhecimento, nas artes, na saúde, etc., o que faz 

com que realizações significativas e duradouras resultem de “combinações extraordinárias 

de pessoas que aprendem a pensar e a trabalhar juntas” (p. 37), pois há um potencial maior 

para que as ideias criativas ocorram quando muitas mentes “são reunidas pelo contexto 

comum de um diálogo que gira em torno de um objetivo ou de um problema comum” (p. 

27). A colaboração, segundo Hargrove (1998), é o ato de criação conjunta ou a descoberta 

de algo novo ou diferente.  

Bruffee (1999, p. 81) enfatiza que a colaboração em educação “não é algo novo sob o 

sol”. Estudos sobre aprendizagem colaborativa surgem na Inglaterra nos anos 1970 com 

Mason (1970, p. 16), para quem “a aprendizagem somente pode ser entendida se a 

colaboração puder ser entendida”. Mason (1970) refere-se às técnicas usadas em pesquisa 
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científica e na indústria nos anos 1970 para fazer um time colaborativo trabalhar de forma 

mais produtiva. Slavin et al. (1985) também referem o trabalho em grupo entre grupos de 

cientistas e de executivos. Mason e Slavin et al. chamam atenção para a importância da 

colaboração em escolas como uma forma de encorajar crianças a socializarem-se e 

prepararem-se para os papéis de adultos. Entretanto, como Slavin et al. (1985, p. 5) 

argumentam, “entre proeminentes instituições da nossa sociedade, as escolas são as que 

menos se caracterizam por atividades colaborativas”, e ensinar é “entre muitos, um dos mais 

solitários trabalhos do mundo, porque os professores raramente trabalham juntos”. 

A pesquisa empírica desta tese demonstra que professores universitários partilham 

seus learning designs com seus colegas, e como um sistema de suporte ao learning design 

poderia ajudá-los nesta tarefa. Para que se compreenda como colaborar é essencial 

compartilhar os problemas relativos ao learning design e em uma ação comum procurar 

soluções para que se consiga um produto coletivo. 

A vantagem de ter um sistema que dê suporte ao learning design é que ele pode 

economizar tempo e ser uma área segura na qual os professores podem experimentar e 

discutir suas práticas com uma comunidade na qual participam outros professores. 

Hargrove (1998) propõe o conceito de “colaboração criativa”, que não apenas 

envolve reunir pessoas, mas também capacitá-las a trabalhar juntas em torno de um 

propósito maior do que elas mesmas. Para este autor, os diferentes pontos de vista e 

perspectivas pessoais num processo de colaboração “são essenciais para ajudar as pessoas a 

compreender melhor umas às outras e acender a centelha da criatividade” (p. 26). Porém, 

para que as pessoas colaborem é necessário que sejam motivadas para tal: segundo 

Hargrove, as pessoas “se inspiram” para colaborar quando elas têm um objetivo ou “um 

problema complexo que é muito significativo para elas e que não podem realizá-lo 

sozinhas”, como por exemplo, quando há a necessidade de resolver um problema comum, 

como resolver o problema de um cliente (p. 54). “As pessoas que colaboram ... sabem que 

colaborações não acontecem simplesmente por acaso; é preciso alguém que busque 

apaixonado uma possibilidade ou espere, da mesma forma, pela oportunidade de fazê-la 

acontecer.” (p. 68). 
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Os professores colaboram tendo em vista o “fazer junto”, com objetivos comuns? 

Como a colaboração ocorre nos ambientes de ensino e aprendizagem? Em projetos de 

formação de educadores, Almeida (2007) relata os desafios na concepção coletiva de design 

educacional no qual a colaboração  

[...] vai além do compartilhar informações e da oferta de contribuições; envolve 

participação co-responsável na elaboração conjunta de planos, projetos e propostas 

de ação, criação de relações de confiança mútua, cumplicidade, comprometimento, 

reciprocidade e reconhecimento de interdependência (p. 31). 

A colaboração exige esforços pessoais e vontade. E é necessário o entendimento da 

corresponsabilidade. Entretanto, aparentemente esta não é uma cultura prevalente na 

universidade. 

Considerando o professor que atua no Ensino Superior, não há como afirmar que um 

grupo de professores de determinado curso tenha objetivos comuns com seus colegas, pois a 

prática prevalente é a de que cada um cuida da sua parte. Como relatado por uma das 

professoras participantes da pesquisa empírica, no início do semestre letivo o professor 

recebe a ementa de sua disciplina (P6), e define a maneira como vai ministrá-la. O professor 

não vê o resultado da sua atividade como sendo parte de um todo, que inclui o trabalho de 

outros professores. Conforme outro relato da pesquisa empírica a universidade possui uma 

“cultura curricular”, na qual o professor tem liberdade para trabalhar a ementa de seus 

cursos, ajustar práticas que deram certo a necessidades futuras; usando o feedback dos 

alunos e bom senso (P9).  A literatura de pesquisa nesta área confirma este tipo de 

procedimento e de atitudes (CONOLE;  CULVER, 2009; DERNTL et al., 2009; SHARPE; 

OLIVER, 2007). 

Os professores compartilham partes de suas práticas com colegas, mas eles ainda são 

donos das suas ementas, disciplinas, e métodos, o que significa trabalho individual. 

Aparentemente, os professores não trabalham com foco em corresponsabilidade. Para haver 

trabalho colaborativo, isto teria que mudar, o que significaria mudar crenças, atitudes e 

valores arraigados na profissão docente. Como propõe Almeida (2007) deveria haver uma 

cultura de interdependência, cumplicidade, comprometimento, e reciprocidade. 

Os professores podem contar com resultados de pesquisa na área educacional 

usando-os para testá-los na sua prática docente. Mas eles podem também transformar a sala 

dos professores em laboratório de pesquisa com reflexão das suas próprias práticas, 

compartilhando ideias e recursos, ampliando e enriquecendo teorias, métodos e técnicas de 
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ensino e aprendizagem, assim potencializando a inovação na educação. Porém, os 

professores estão prontos a colaborar e partilhar com seus pares?  

A iniciativa da mudança pode vir de maneira informal, por interesse próprio de um 

grupo de professores, mas pode também vir por um projeto de transformação do ambiente 

educacional com inspiração na pesquisa aplicada e na literatura consultada para esta tese. 

Um projeto nesta linha deve contar com uma abordagem para orientar e apoiar o professor 

universitário a inovar em suas práticas pedagógicas. Tal projeto deve estar ancorado em um 

ambiente onde se pratica uma pedagogia transformadora. Um ambiente caracterizado pelos 

elementos do “Quarto Quadrante” de Johnson (2010), propiciador da colaboração para a 

inovação em educação (DEWEY, 1938), aplicada à prática pedagógica (ALMEIDA, 2007).  

Para tal empreendimento é necessário antes discutir as definições e aplicações do learning 

design. 
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3 LEARNING DESIGN  

 

Na última década, várias definições de learning design têm sido propostas, e uma 

série de ferramentas está sendo desenvolvida com o intuito de apoiar o professor na 

construção do learning design (designing for learning) tanto para o processo como para a 

construção de artefatos. Segundo Dalziel (2003), o termo emerge como um dos mais 

significativos na área de e-learning, tendo sido ponto focal da palestra proferida por Diana 

Laurillard em setembro de 2002 (LAURILLARD, 2002), na conferência ASCILITE na 

Nova Zelândia
9
; Dalziel (2003) também refere que há vários projetos em desenvolvimento 

em países como o Reino Unido, Austrália, Canadá, Espanha, dentre outros. 

A designação “Learning Design” mostra-se ampla e ambígua, pois significa o 

processo e produto – ou artefato, tecnológico ou não – de uma série de decisões tomadas por 

professores no planejamento de suas práticas pedagógicas. Também tem sido usado para 

denominar as ferramentas usadas para apoiar professores no processo mencionado. É ainda 

mencionado por alguns autores que há várias definições para o termo, e diversas formas de 

representar learning design, como será visto a seguir. 

 

3.1 Por que Learning Design? 

No ambiente de Ensino Superior a tecnologia se faz presente, trazendo novos 

desafios a educadores e estudantes que lidam com elas nas dimensões pedagógicas e 

administrativas. Os professores têm à sua disposição sistemas de software para gestão das 

atividades de ensino e aprendizagem, elaboração de materiais, interação com os alunos e 

avaliação, comumente denominados ambientes virtuais de aprendizagem. 

Entretanto, diante da insatisfação com o foco de distribuição de conteúdo dos 

ambientes virtuais de aprendizagem e os objetos de aprendizagem em e-learning, surge uma 

preocupação com o desenvolvimento de um “sistema notacional” para a descrição de 

interações de ensino e aprendizagem “num nível de abstração acima da instância específica 

                                                             
9 (http://www.ascilite.org.au/conferences/auckland02); 
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do seu contexto de criação”, que originou os “learning patterns” (BRITAIN, 2004, p. 4). O 

termo “learning patterns” é utilizado para descrever learning design e será traduzido e 

adaptado para padrão de linguagem, exceto quando se referir a nome próprio de uma forma 

de representação de learning design como abordado posteriormente neste capítulo. 

A integração de tecnologias ao currículo tem estimulado a formação de equipes de 

produção de material e de desenvolvimento de aulas, módulos e cursos, utilizando 

profissionais de outras áreas além da pedagógica, equipes nas quais, como se pode verificar 

pela fala de um dos participantes da pesquisa empírica desta tese, indica tratar-se de uma 

equipe multidisciplinar.  

Santos e Silva (2009) propõem um modelo de equipe multidisciplinar para desenho 

didático adotada em programas de educação online que conta com especialistas em Web-

roteiro, Webdesign, Programação, e Design Didático, que deverão atuar de forma 

interdisciplinar, “articulando seus saberes” (SANTOS; SILVA, 2009, p. 278). Para estes 

autores, o design didático deve ser concebido como “produção coletiva que abre espaços 

para a autoria de todos os sujeitos envolvidos” (p. 277), que além da equipe de produção e 

docentes envolve também os cursistas.  

A autoria em educação online deve ser descentralizada, sendo a equipe 

interdisciplinar a autora de todo o processo (SANTOS; SILVA, 2009). No entanto, 

Agostinho (2009) alerta que não é comum ter este tipo de equipe, e os professores em geral, 

estão sozinhos na tarefa de designing de suas práticas pedagógicas no âmbito da integração 

de tecnologias às atividades, seja lançando mão de objetos de aprendizagem ou interagindo 

com seus alunos usando os meios disponíveis, dentre eles, os ambientes virtuais de 

aprendizagem, a exemplo do que pode ser visto no estudo exploratório e na pesquisa 

empírica deste trabalho, em que a maioria dos professores participantes utiliza este tipo de 

ambiente. E esta seria a razão para que professores precisem de orientação e aconselhamento 

para que possam criar inovações no ambiente de ensino e aprendizagem (AGOSTINHO, 

2009). 

Ferramentas de apoio ao learning design podem ajudar professores a organizar 

experiências de aprendizagem inovadoras, efetivas e de boa qualidade (CAMERON, 2009). 

Segundo esta autora, ao criar possibilidades de desconstrução de práticas pedagógicas e 

adicionar reflexão a elas, documentar e apoiar a criação de atividades inovadoras, 

compartilhar e reusar as práticas propostas, o learning design teria o “potencial de melhorar 

a qualidade do ensino em todo o setor educacional”, porém, permanece o desafio de 
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preencher a lacuna entre as experiências dos professores, os modelos descritivos e as 

tecnologias designadas para tal fim (p. 20). 

Com o intuito de prover orientação e aconselhamento aos professores no designing 

de suas práticas pedagógicas (designing for learning), a literatura tem apresentado estudos 

de caso, lições aprendidas e princípios de design, porém, de maneira muito acadêmica 

(AGOSTINHO, 2009). Em resposta a este problema, alguns autores chamam a atenção para 

o fato de que essas soluções são difíceis de serem acessadas pelos professores, e desta forma 

precisam melhorar (GOODYEAR, 2005; OLIVER; LITTLEJOHN, 2006).  

A orientação adequada para uma prática apropriada tem sido defendida por esses 

autores e consiste essencialmente em que deveria ser colocada de uma forma tal que os 

professores pudessem facilmente adaptá-las para uso na prática pedagógica. De acordo com 

Agostinho (2009) há um movimento crescente no sentido de buscar uma linguagem 

consistente ou comum para documentar e descrever a prática pedagógica, que serviria para 

orientar ações e comunicá-las aos outros de maneira mais fácil. E surge o conceito de 

learning design (AGOSTINHO, 2006, 2009).  

 

3.2 Para que Learning Design? 

Embora tenha surgido recentemente ligado ao conceito de e-learning, o conceito de 

“designing for learning está longe de ser uma ideia nova” (BRITAIN, 2004, p. 2).  Ensinar 

envolve planejamento (CAMERON, 2009), e mesmo no contexto de ensino face a face, 

tradicional, há professores que se engajam no processo de learning design adotando esta 

postura focada na sistematização e abstração das interações de ensino e aprendizagem que 

caracterizam uma prática pedagógica (BRITAIN, 2004). E isto é devido à consideração de 

que as pessoas aprendem melhor quando estão engajadas numa atividade, e que, como na 

maioria das vezes se aprende de maneira guiada, uma organização das atividades de 

aprendizagem pode ajudar o professor na sua aplicação e também servirá para registrar as 

atividades, seja para seu próprio uso futuro ou para compartilhá-las. E a organização da 

aprendizagem é mais do que a escolha de recursos materiais, ela requer a escolha de 

métodos e uma dinâmica de como as técnicas serão aplicadas na situação de ensino e 

aprendizagem (BRITAIN, 2004).   
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Ainda conforme Britain (2004), o learning design é importante para as práticas 

pedagógicas que envolvem e-learning porque, nesta modalidade de ensino, o que tem 

prevalecido é a produção de objetos de aprendizagem e o uso de ambientes virtuais de 

aprendizagem, o que faz do e-learning um modelo de ensino com ênfase na distribuição de 

conteúdo. E para Beetham (2007), o learning design necessita de um fluxo de tarefas, 

atividades, e uma dinâmica de como vão ocorrer no ambiente de ensino e aprendizagem, 

pois as novas tecnologias tornam visíveis os aspectos do ensino que anteriormente eram 

tidos como invisíveis. 

Britain (2004) sugere que há duas vantagens em se preocupar de forma consciente 

com o processo de designing, sendo uma delas a oportunidade de refletir sobre formas mais 

criativas de pensar sobre a estrutura e o fluxo das atividades para diferentes aprendizes, e a 

outra vantagem é que os professores poderão partilhar suas experiências com colegas. 

Entretanto, esta autora argumenta que não é simples ter uma linguagem abstrata para 

comunicar o learning design de maneira consistente para que possa facilitar o reuso: o 

learning design precisa ser descrito de maneira tal que “seja abstrato o suficiente para ser 

generalizado além do contexto onde foi criado, mas não tão abstrato que seu valor 

pedagógico se perca.” (p. 3). 

 

3.3 Multiplicidade de termos e definições 

Learning design é um termo que sugere uma abordagem de extração de modelos de 

práticas baseadas em contextos de ensino e aprendizagem autênticos (BEETHAM; 

SHARPE, 2007), e integra teoria e prática, embora tenha um foco predominante em 

tecnologias de apoio ao processo de designing (DALZIEL, 2005). Em sendo uma área de 

conhecimento recente, há pouca pesquisa em learning design (CONOLE et al., 2007), 

porém há várias iniciativas para sua definição, e um movimento constante no sentido de 

buscar uma forma consistente de documentar e descrever a prática pedagógica 

(AGOSTINHO, 2009).  

Como ocorre em áreas novas de pesquisa, conforme Agostinho (2009) surgem vários 

termos para propor definições e variações no uso dos termos. O termo learning design pode 

ser considerado como um processo de construção de experiências de aprendizagem ou 

artefato resultante deste processo de designing de aprendizagem. O Joint Information 
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Systems Committee (JISC) adotou os temos design for learning, ou designing for learning 

para se referir ao processo e o termo learning design para o produto (JISC, 2006), porém, 

em relatos de pesquisa do JISC o termo learning design é usado tanto para o processo como 

para o produto (MASTERMAN, 2006), ou em maiúsculas para o processo (planejamento, 

estruturação e sequenciamento de atividades de aprendizagem) e minúsculas para o produto 

– plano, estrutura ou sequência que resulta do processo (BEETHAM, 2004, apud 

AGOSTINHO, 2009). Outra diferença encontra-se no relatório de Britain (2004), no qual 

Learning Design (em maiúscula) refere-se ao IMS-LD (IMS sistema de Learning Design) e 

em minúsculas para o tratamento de learning design de uma forma mais geral.  

Para Oliver (2006, p.1), o termo learning design tem sido usado comumente para 

“descrever representações de processos e resultados de aprendizagem de maneira que possa 

ser replicado”, sendo, portanto, semelhantes a planos de aula, “envolvendo descrições de 

atividades de aprendizagem, os recursos que são usados e os apoios propiciados pelos 

professores”. Tais artefatos têm sido denominados “artefatos mediadores” para o processo 

de designing for learning, que se refere a uma variedade de ferramentas e recursos usados 

por professores para ajudá-los na criação de atividades (CONOLE et al., 2007), tais artefatos 

ilustram exemplos de boas práticas, podendo ser mais ou menos estruturados e mais ou 

menos abstratos. Agostinho (2009) cita como exemplo de “artefatos mediadores”: 

“narrativas de estudos de caso, planos de aulas, diretrizes ou normas de procedimento, 

padrões de linguagem, modelos, e molde/gabarito (templates)”, que propiciam orientação de 

boas práticas ou são exemplos ilustrativos, que não necessariamente podem ser considerados 

como boas práticas (p. 4). Conforme esta autora, learning designs como produtos também 

podem ser considerados como “artefatos mediadores”, pois passam a ser exemplos 

ilustrativos que propiciam orientação sobre boas práticas, porém, sua intenção geral é  

[...] documentar e descrever uma experiência de aprendizagem de uma maneira 

comum que facilita ao professor entendê-la e também poder usá-la de alguma 

forma em seu contexto de ensino (AGOSTINHO, 2009, p. 4). 

Agostinho (2006) argumenta que o conceito de learning design poderia ajudar na 

criação de uma linguagem comum que 

representa e documenta práticas de ensino e aprendizagem usando algumas formas 

notacionais de maneira que esta representação sirva como uma descrição, modelo 

ou “template”, que pode ser adaptado e reusado por um professor em seu próprio 
contexto (AGOSTINHO, 2006, p. 3). 
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Para Falconer e Littlejohn (2006) um learning design pode documentar diversos 

níveis de granularidade, variando de uma atividade até um curso, podendo ser mais ou 

menos contextualizado ou abstrato. Segundo esses autores learning designs são abstrações, e 

podem ser modelos de práticas, que representam efetivamente práticas pedagógicas e 

“expressam elementos de princípios pedagógicos e permitem aos professores fazerem 

escolhas informadas” (p. 3). 

Portanto, learning designs devem ser “fundamentados em práticas autênticas e 

representados em formatos que são significativos aos professores” (FALCONER; 

LITTLEJOHN, 2006, apud AGOSTINHO, 2009, p. 5). Para Laurillard (2006), trata-se de 

simplesmente determinar o que significa aprender e como o processo de aprendizagem 

precisar ser apoiado se queremos estar certos de que o aprendiz pode aprender.  

A flexibilidade e plasticidade no design de práticas pedagógicas propostas por 

Almeida (2007, 2010a) e Santos e Silva (2009), incorporam questões que emergem no 

desenrolar das atividades e de contribuições de participantes das ações educacionais que têm 

sido relatadas em ambientes e situações de cursos a distância, onde se destaca a docência 

online. Esta flexibilidade e plasticidade se estendem para a compreensão de que elementos 

pedagógicos devem ser incluídos em um design, à sua granularidade e também à 

terminologia que inclui o uso de design didático (SANTOS; SILVA, 2010; ALMEIDA; 

SILVA, 2010), design educacional (ALMEIDA, 2007, PRADO, 2009, GOODYEAR, 2009), 

design emergente (CAVALLO, 2004), modelos de práticas (FALCONER; LITTLEJOHN, 

2006). 

Como tratado por Drisostes (2005), o termo design possui várias possibilidades de 

tradução para o português, o que permite esta multiplicidade de acepções tomadas para a sua 

aplicação na prática docente e ainda, a sua proximidade com o ensino e a pesquisa na área 

da educação a distância, educação online ou e-learning, situações nas quais se torna 

imprescindível o uso das tecnologias digitais. 

Até o momento como há várias maneiras de descrever learning design, os 

componentes básicos dos elementos incluídos podem variar, pois designing for learning 

pode se referir a uma atividade, uma aula, um módulo ou um curso. De acordo com 

Agostinho (2009), as formas mais abstratas são chamadas “patterns, generic learning 

designs, ou practice models” (AGOSTINHO 2009, p. 4-5, itálicos da autora). 
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Recentemente, a consciência da necessidade de capturar learning designs e torná-los 

disponíveis para as comunidades de ensino e de pesquisa tem levado a vários projetos 

envolvendo o desenvolvimento de ferramentas e metodologias que visam criar modelos 

pedagógicos. Um modelo de design pedagógico (pedagogical design pattern) baseia-se em 

um conceito que deriva da prática de arquitetura, que: 

[...] descreve um problema que ocorre repetidamente em nosso ambiente e, então, 

descreve a essência de uma solução para um problema, de maneira tal que se pode 

usar esta solução milhões de vezes, sem fazê-lo da mesma forma duas vezes 

(ALEXANDER et al., 1977, p. x, in MOR; WINTERS 2007). 

Um padrão é, desta forma, um método de resolver um problema em certo contexto 

usando um design específico. De acordo com Mor e Winters (2007), padrões de design 

podem ser aplicados à educação em três áreas: learning design, desenvolvimento de 

software e práticas específicas, como avaliação (MOR; WINTERS, 2007). 

McAndrew e Goodyear (2007) argumentam que learning patterns são abordagens 

para “capturar conhecimento de designers e compartilhá-los com professores”, e estas 

abordagens procuram identificar “o que precisa ser estabelecido como background útil, guia 

e ilustração ao descrever formas de apoiar a aprendizagem” (p. 94). Goodyear (2005) afirma 

que learning patterns devem ser direcionados a produzir orientação, mas eles são 

apropriados para prescrever métodos de ensino.  

McAndrew e Goodyear (2007) distinguem entre learning design e padrões, sendo o 

primeiro uma estratégia a ser implementada, enquanto que o segundo é “algo que não será 

reusado diretamente... e não tem intenção de suprir uma solução completa”, mas ao 

contrário, é algo que “fornece orientação suficiente para sustentar intervenção humana e 

variação em cada reuso” (p. 94).  

Na opinião destes autores, esta distinção entre os dois termos é importante, pois eles 

têm diferentes objetivos: um learning design representa um design para ser entendido por 

um computador, enquanto que um pattern é designado para ser entendido e trabalhado por 

um humano. 

Como estes autores argumentam (p. 91), ambos os conceitos são importantes, pois 

“encorajam a representação de atividades ao longo de conteúdo, e isto é importante para 

estimular designs apropriados para a aprendizagem com tecnologias”, e, embora haja 

tensões entre os dois conceitos, há pontos fortes em ambos, e eles “merecem ser sustentados 

em uma abordagem holística para o desenvolvimento de materiais educacionais”  

(MCANDREW; GOODYEAR, 2007). 
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Nesta tese o termo está sendo usado em minúsculo e itálico, podendo significar 

processo e produto, também sendo usadas expressões como construção de learning design, 

e, algumas vezes, o termo designing for learning é usado quando a ideia é reforçar que se 

trata de um processo de designing de atividades de ensino para a aprendizagem. A diferença 

de prática pedagógica para learning design consiste em que a prática pedagógica é uma 

realização e learning design é um construto, uma abstração para representação da prática ao 

ser descrita e documentada em linguagem apropriada.  

 

3.4 Learning Design e Autoria em Contexto 

Almeida e Silva (2010) chamam a atenção para a autoria compartilhada em 

programas de formação de educadores na modalidade a distância, utilizando os ambientes 

virtuais de aprendizagem, a qual “uma vez propiciada pelo design didático e oportunizada 

pela equipe de mediação pedagógica pode ser incorporada na construção da narrativa do 

currículo do curso” (p. 4). No contexto da docência online, conforme argumentam, “instigar 

a autoria demanda a concepção do design didático que permita sua expressão” (p. 5). Esta 

postura frente ao design de cursos, também é citada por um dos entrevistados (P8) na 

pesquisa empírica, segundo o qual em suas experiências na docência online o design 

didático é reaproveitado e modificado para futuras aplicações, incorporando contribuições 

de alunos, o que mostra semelhança com a proposta de learning design desta tese. Este tipo 

de abordagem do design “didático” aproxima-se do conceito de design emergente 

(CAVALLO, 2004), que acredita que o design de um curso não deve estar pronto e fechado, 

por esta razão este autor cria design sem planejar todos os passos em detalhe. Segundo 

Almeida e Silva (2010), o design 

[...] emerge do uso das tecnologias e mídias digitais com foco na mudança 

educacional favorecida por uma ação com a intenção de desenvolver um currículo 

a partir de um plano aberto e flexível que se reconstrói na ação (p. 4). 

Estas autoras relatam experiência de construção de design educacional em equipes 

colaborativas em programa de formação de educadores da rede pública de ensino. Nesta 

experiência relatada, havia um currículo definido previamente na definição do design do 

curso, que tinha por base a interdisciplinaridade, porém estava aberto ao surgimento de 

“conceitos emergentes na própria ação” (ALMEIDA, 2007, p. 28). Entretanto, a autora 

relata o desafio de conceber um design que permitisse a “flexibilidade de uma formação 

contextualizada”, com elementos que deveriam ser previsíveis, como, por exemplo, a 
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produção de materiais, gestão do ambiente, articulações várias entre participantes e agenda 

de trabalho (p. 29). 

A construção de learning design em equipes colaborativas e a disponibilização de 

modelos de práticas pedagógicas para serem reusados futuramente apresentam uma série de 

desafios conforme mencionado. A definição de que tipo de prática pedagógica é importante 

ser analisada e abstraída para a construção de padrões de learning design, parece ser um 

problema tão complexo quanto o da definição de terminologia e elementos os quais devem 

fazer parte de um artefato de learning design e os processos a serem seguidos para se obter 

artefatos que sejam apropriados às necessidades dos professores e os motivem a usá-los. Por 

outro lado, é aparente a multiplicidade de sistemas para representação e implementação de 

learning design disponíveis para uso dos professores, sendo que alguns propõem abstrações 

de práticas pedagógicas como inspiração para criação de planos de atividades didáticas, e 

outros são sofisticados sistemas computacionais que incluem ambientes de autoria e 

disponibilização de atividades para alunos.  

É evidente a necessidade de se ter uma fundamentação teórica substancial para a 

argumentação da necessidade da criação de metodologias e ferramentas para apoio aos 

professores na sua tarefa educacional. Aparentemente, desafios é o que não falta aos 

professores. Para lhes propor mais desafios somente vale a pena ajudá-lo a trazer inovação 

para o ambiente de ensino e aprendizagem. A inovação deve ser um resultado de iniciativas 

de projetos de desenvolvimento de artefatos tecnológicos para apoio ao learning design, 

como o que se apresenta no capítulo Sete desta tese. A colaboração é de fundamental 

importância neste tipo de iniciativa, pois é por meio dela que haverá bom material 

disponível para a construção de learning designs inovadores. A sustentação teórica para tal 

tipo de iniciativa vem da abordagem de Dewey sobre o papel transformador que a educação 

deve exercer na sociedade.  

 

3.5 Representações de Learning Design  

Segundo Agostinho (2009) há um movimento crescente “para uma forma comum e 

mais consistente de documentar e descrever práticas pedagógicas”, as quais professores 

poderiam usar para guiar suas práticas e compartilhá-las; entretanto, não há nenhuma “forma 

consistente usada por professores para descrever e representar suas ideias sobre como 
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ensinar” (AGOSTINHO, 2009, p. 3). Neste contexto, metodologias que são capazes de 

permitir a sistematização de estratégias a serem adotadas e compartilhadas podem ser muito 

úteis para professores, designers e pesquisadores.  

Entretanto, Agostinho (2009) comenta que professores têm dificuldade em obter esta 

orientação, pois, por ser normalmente feita por pesquisadores, sua linguagem é, em geral, 

acadêmica e de difícil acesso para os professores. E assim, como esta autora enfatiza, a 

transferência de conhecimento sobre modelos ou padrões de learning design da pesquisa 

para a prática de ensino não é uma tarefa fácil. Além disto, como Goodyear (2005) 

argumenta, os professores precisam é de “ajuda com ideias reutilizáveis, customizáveis, e 

não soluções fixas e pré-empacotadas” (p. 82). E ainda, os professores devem perceber sua 

utilidade e funcionalidade para seu trabalho. O insucesso na aplicação de pesquisa a práticas 

de ensino é também tratada por Conole et al. (2004), que oferecem um conjunto de 

ferramentas baseado em uma proposta teórica para sustentar planos de ação práticos que 

podem ser adotados por professores. 

No entanto, há exemplos de sistematização e compartilhamento nos quais professores 

podem testar métodos de ensino e compartilhá-los, e assim ajudar a promover uma 

comunidade de práticas em ensino, e encorajar a aprendizagem de práticas pedagógicas. 

Derntl et al. (2009) relatam uma pesquisa na qual foram construídos padrões de design 

pedagógicos baseados em formatos existentes. Neste trabalho, os autores construíram um 

formulário descritivo de métodos de ensino, revisando coleções de learning design 

existentes que incluíam características descritivas diferentes. Este formulário foi 

subsequentemente avaliado por professores. A avaliação resultou em dez elementos que 

foram esboçados em duas secções: uma seção de chamada (teaser) com informações 

essenciais, e uma detalhada com orientações para aplicação do formulário. Os elementos do 

formulário foram definidos como segue: 

Seção Chamada (Teaser):  

 Nome da atividade 

 Autor e copyright 

 Resumo/Sumário  

 Lógica para os métodos de ensino 

 Disciplina 

 Resultado da aprendizagem 
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 Tamanho do grupo 

 Duração 

 Características dos aprendizes 

 Tipo de ambiente (ou cenário) 

Seção detalhada: 

 Representação gráfica do método 

 Sequência de atividades 

 Papéis dos participantes no método de ensino 

 Tipo de avaliação 

 Recursos 

 Variações alternativas do método 

 Reflexões do professor 

 Feedback dos alunos 

 Avaliação dos pares 

 Comentários 

 Referências 

Segundo seus autores, o modelo pode funcionar para prover orientação num learning 

design, pois se trata de um formulário descritivo de método de ensino, e, como os autores 

sugerem, “pode ser usado para capturar métodos para compartilhamento e reuso por 

professores” (DERNTL et al., 2009, p. 13). 

McAndrew e Goodyear (2007, p. 95) também fornecem um exemplo de um formato 

para um padrão (ver também GOODYEAR, 2005), que foi usado por um grupo de discussão 

e continha os seguintes componentes: 

 Uma figura ilustrando um padrão; 

 Um parágrafo introdutório informando o contexto; 

 Um cabeçalho informando o problema; 

 A substância do problema; 

 A solução, juntamente com instruções e orientação sobre como elaborar o 

padrão; 

 Um diagrama representando a solução; 

 Um parágrafo ligando os pequenos padrões, completando-os. 

McAndrew e Goodyear (2007) argumentam que “a forma na qual um padrão é 

elaborado não é por si só rígida”; entretanto, “a chave é a habilidade para identificar os três 

aspectos: contexto, problema e soluções” (p. 95). 
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Numa abordagem similar, Agostinho (2009, p. 9-10) estabelece as seguintes 

características essenciais para um padrão de learning design: 

 Nome do padrão;  

 Contexto do padrão;  

 Descrição do problema; 

 Solução; 

 Exemplo; 

 Link para outros padrões. 

De acordo com esta autora, padrões estão se tornando populares como “uma 

estratégia para compartilhar prática educacional, integrar pesquisa e prática, e assim, 

melhorar a prática educacional” (AGOSTINHO, 2009, p. 9-10). 

As características dos padrões, como enfatizado por McAndrew e Goodyear (2007), 

podem servir como um guia para os principais elementos de um learning design; de forma 

similar, os cabeçalhos podem ajudar no planejamento, embora eles sejam muito gerais e não 

se refiram ao processo de elaboração de learning design. Por outro lado, com o formulário, 

professores podem compreender e compartilhar os métodos de ensino que usam desde que 

eles sejam baseados em prática real (DERNTL et al., 2009).  

Este aspecto tem uma importante sustentação na troca de ideias, nos aspectos 

colaborativos de compartilhar learning design e na perspectiva de construir um produto que 

integra e representa práticas de ensino reais. 

Assim como há uma variedade de definições de learning design, há também diferentes 

formas de representá-lo, seja como processo ou como um produto resultante do processo, e 

essas formas variam desde notação em formato textual, com necessidade de intervenção 

humana, podendo ser textuais, gráficas, ou aquelas que utilizam linguagem essencialmente 

técnica. As formas de representação possuem diferentes focos e objetivos, e os sistemas 

computacionais que as integram refletem estas diferenças. 

O desenvolvimento de uma linguagem para representar o learning design para ser 

reusado levou ao desenvolvimento de representações que o definem em diferentes formas de 

documentação, servindo a diferentes propósitos. Como sugerido por Falconer e Littlejohn 

(2009) as representações de learning design podem ser classificadas em “inspiracionais”, 

que ilustram as ideias de uma prática, como os modelos de padrões mencionados acima 

(AGOSTINHO, 2009; DERNTL et al. 2009; MCANDREW; GOODYEAR, 2007), e as de 
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design “executável”, referindo-se àqueles sistemas que processam um learning design 

automaticamente. Nesta seção serão citados o IMS-LD, os Patterns e o LAMS com o 

propósito de ilustração.  

Em 2003, o IMS (IMS Global Learning Consortium) iniciou um trabalho de 

especificação de Learning Design, baseado em projeto da Open University of the 

Netherlands (OUNL)  fundamentado no Educational Modelling Language (EML), uma 

linguagem notacional que descreve meta-modelos de design instrucional (DALZIEL,  2003, 

p. 593-594), “desenvolvida a partir da investigação de mais de cem abordagens 

pedagógicas” (FILATRO; PICONEZ, 2008, p. 4). Segundo essas autoras, metamodelos 

pedagógicos extraem da “situação didática” os elementos comuns a toda e qualquer ação de 

ensino e aprendizagem visando a “atender à variedade de teorias e aplicações na área 

educacional” (p. 4).  

O IMS-LD (IMS Learning Design) documenta um learning design em uma linguagem 

de computador (em formato XML) para poder funcionar num “player” do IMS-LD. Este 

representa o learning design por meio de uma sequência de “atividades descritas em forma 

de atos em uma peça” (AGOSTINHO, 2009, p. 6). Ele descreve as tarefas que os alunos 

devem executar, os papéis de professor e aluno e os recursos a serem usados para cada 

atividade. O IMS-LD é uma linguagem de computador formal usado para Design 

Instrucional, que documenta tanto o design quanto executa a instrução ao aluno, e seu 

propósito é “promover interoperabilidade técnica”, produzindo “unidades de instrução” 

(AGOSTINHO, 2009, p. 7), tendo como objetivo tornar-se o standard para proporcionar o 

compartilhamento e reuso de cursos online, ou, como resumido por Filatro e Piconez (2008), 

a especificação IMS-LD tem como objetivo capturar o processo de ensino e de 

aprendizagem indo além do conteúdo e visa apoiar “o design de quaisquer abordagens 

pedagógicas” (p. 4). 

Entretanto, por causa de sua complexidade técnica, o IMS-LD não tem obtido êxito 

com professores porque a programação de unidades de aprendizagem requer habilidades 

técnicas e consome muito tempo (MCANDREW; GOODYEAR, 2007). Não há ênfase desta 

ferramenta nesta tese em razão de não haver foco em Design Instrucional ou 

interoperabilidade entre sistemas. 
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O LAMS, diferentemente do IMS-LD, é uma ferramenta teacher-friendly, “um 

aplicativo de software” que permite ao professor elaborar e implementar atividades de 

aprendizagem online usando um ambiente de autoria visual (AGOSTINHO, 2009, p. 7). Seu 

foco é promover colaboração entre alunos, porém, ele também possui atividades para serem 

realizadas individualmente. No LAMS, um learning design é representado como uma 

“sequência de atividades visualmente ilustrado na forma de fluxogramas” (AGOSTINHO, 

2009, p. 7). A interface arrastar-colar para criar atividades é simples, e o ambiente de autoria 

facilita ao professor a edição de uma sequência de atividades. Esta interface gráfica torna 

fácil a interpretação do learning design tanto em linguagem de máquina quanto para a 

interação humana. Porém, segundo a autora, esta sequência de atividades não mostra a ideia 

geral da pedagogia envolvida no design. O LAMS tem sido usado em muitas escolas e 

universidades na Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e recentemente, na China
10

. No 

Ensino Superior tem demonstrado bom potencial para “documentar e representar práticas 

pedagógicas com o propósito de facilitar o reuso de suas sequências” (LUCAS et al. , 2006). 

O LAMS foi utilizado para exploração na pesquisa empírica desta tese e é descrito na Seção 

4.2.5. 

 Padrões de linguagem são formas de capturar práticas pedagógicas para que sejam 

compartilhadas entre professores (MCANDREW; GOODYEAR, 2007). Trata-se de formas 

de representação derivadas da arquitetura (MOR; WINTERS, 2007), e recentemente 

utilizada em outras áreas do conhecimento, como na engenharia de software, em 

desenvolvimento de CSCL, e-learning e Design Instrucional. Os padrões de linguagem 

derivam-se da experiência e sua “representação pode ser usada para ajudar a compartilhar 

expertise e soluções em learning design” (AGOSTINHO, 2009, p. 9). Os padrões de 

linguagem não oferecem uma solução completamente contextualizada, exigindo intervenção 

humana em cada reuso e segundo McAndrew e Goodyear (2005, 2007), o foco dos padrões 

de linguagem não é prescrever e sim, orientar e ensinar.  

Conforme Agostinho (2009) as representações de learning design providas por 

padrões de linguagem são descrições textuais e diagramas visuais designados 

especificamente para interpretação humana, e há outras formas de representação, com foco 

na interoperabilidade técnica, como no IMS-LD, representado por linguagem de máquina 

(XML). Quanto ao LAMS, atende aos dois propósitos, pois o professor pode elaborar o 

                                                             
10 (http://www.lamsfoundation.org). 
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design e aplicar atividades de aprendizagem online usando sua interface visual com o fluxo 

de atividades em formato gráfico. Exemplos de representações podem ser vistos em 

Goodyear (2005) para padrões de design ou padrões pedagógicos 

http://www.pedagogicalpatterns.org/), sequências de atividades no LAMS 

(http://www.lamsinternational.com/), e especificações do IMS LD 

(http://www.imsglobal.org/learningdesign/index.html). Em resumo, segundo Agostinho 

(2006, p. 4) as formas de documentação variam desde “descrições textuais, fluxogramas e 

linguagem de máquina”. 

McAndrew e Goodyear (2007) discutem como os Patterns, o LAMS e o IMS-LD 

poderiam ser unificados em uma relação hierárquica, em que se partiria de formas mais 

abstratas de representação para o mais concreto num contexto de aplicação de learning 

design, e esta hierarquia é explicada como: 

[...] modelos de aprendizagem que podem ser tirados da teoria, literatura ou 

experiência prática [...] por meio de padrões de linguagem que podem abstrair um 

número de designs genéricos. Num nível mais local eles são instanciações 

baseadas em como esses designs são interpretados e combinados com materiais e 

ferramentas relevantes, e finalmente versões executáveis em um ambiente 
apropriado, como por exemplo, o LAMS, o Moodle ou em um player do IMS-LD 

(p. 97). 

Ambientes virtuais de aprendizagem e objetos de aprendizagem são úteis na 

construção de práticas pedagógicas como aulas, cursos e manipulação de recursos digitais. 

Além dos sistemas mencionados, vários outros são citados, analisados e avaliados na 

literatura disponível e alguns deles estão disponíveis na internet, como já citado.  

Como se trata de uma área de conhecimento ainda recente, há necessidade de 

pesquisa sobre o uso dessas ferramentas e discussões sobre os conceitos nelas embutidos e o 

seu uso em ambientes autênticos de ensino e aprendizagem. Os sistemas de representação de 

learning design discutidos oferecem uma ideia de como organizar atividades em práticas 

pedagógicas, porém, o exercício de escolhas no planejamento das práticas, do ponto de vista 

de uma abordagem fundamentada em teorias da aprendizagem está sendo pesquisado no 

desenvolvimento de ferramentas de learning design, como, por exemplo, a pesquisa em 

desenvolvimento para a construção do LDSE, mencionada a seguir, numa breve análise de 

três ferramentas, que estão interligadas por projetos de pesquisa e desenvolvimento. 

 

http://www.lamsinternational.com/
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3.6 O desenvolvimento do LDSE 

O LPP (London Pedagogical Planner, http://www.wle.org.uk/d4l/), e o Phoebe (Phoebe 

Pedagogical Planner, http://www.phoebe.ox.ac.uk/) foram projetos desenvolvidos 

anteriormente ao LDSE (Learning Design Support Environment, 

https://sites.google.com/a/lkl.ac.uk/ldse/) e serviram como subsídio para este, e ainda os três 

projetos têm pesquisadores em comum. O LPP é um “projeto que desenvolveu uma 

ferramenta para planejamento pedagógico que pudesse amparar o processo de learning 

design” (SAN DIEGO et al., 2008, p. 15). A equipe de desenvolvimento do LPP considerava 

importante que o processo de learning design levasse a um produto trabalhável (p. 20), e, 

para tal, o LPP teve que fazer uso de um modelo dos componentes de learning design e suas 

inter-relações, ligar os outputs deste modelo com um ambiente de aprendizagem 

(ferramenta) no qual fosse possível ser rodado e o LAMS (http://www.lamsfoundation.org/) 

foi a ferramenta escolhida; o LPP pretendia usar práticas de ensino correntes e oferecer 

flexibilidade para adaptar as necessidades dos professores, “tornando-os aptos a 

compartilhar sua expertise em vários contextos” (SAN DIEGO et al. 2008, p. 20-21). 

O Phoebe é uma ferramenta baseada na Web que “guia os professores” pela 

construção de designs de cursos, módulos e/ou aulas. Foi desenvolvido para professores de 

modo que eles pudessem usar as tecnologias digitais “de forma que promova aprendizagem 

ativa, motivadora e produtiva para o estudante e possibilite experiências positivas para os 

professores” (MANTON; MASTERMAN; BALCH, 2008, p. 1). 

O LDSE, assim como o LPP e o Phoebe, tem como objetivo dar apoio a professores 

universitários na construção de design para a aprendizagem. O LDSE busca capacitar a 

comunidade de professores a agir como uma comunidade de pesquisadores 

(LAURILLARD, 2008a); construindo sobre o trabalho de colegas, pelo compartilhamento e 

colaboração entre a comunidade de professores. 

O conceito de learning design para a proposta do LDSE é “um padrão de escolhas de 

design com potencial para promover um resultado de aprendizagem específico”. 

Consequentemente, a equipe do projeto do LDSE buscava padrões de planos (pattern 

templates) que pudessem ajudar na busca de avaliar a pedagogia existente em um learning 

design  (LAURILLARD; LJUBOJEVIC, 2011, p. 1), e tem como objetivo 

[...] guiar e avaliar a pedagogia num learning design de forma tal que o apoio 

oferecido é baseado em princípios genéricos e teóricos, mas interpretados em 
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termos de atividades de ensino e aprendizagem sendo implementado em uma 

situação educacional específica. 

A trajetória seguida por este conjunto de três projetos interligados é um exemplo de 

construção de uma ferramenta para learning design (LDSE) baseada em duas outras que 

possuem características do tipo de representação denominado “Patterns” (LPP e o Phoebe). 

Uma vantagem clara neste tipo de estratégia de pesquisa e desenvolvimento de projetos é 

que se aprende por caminhos percorridos, e, neste caso, com um grupo de pesquisadores 

trabalhando nos três projetos. A equipe multidisciplinar e a oportunidade de testar a 

ferramenta com professores que opinam sobre o seu desenvolvimento também são fatores 

que ampliam as vantagens. O LDSE está ainda em desenvolvimento e não foi possível testá-

lo na pesquisa empírica realizada no Brasil. Porém, como este ambiente foi usado para o 

estudo exploratório realizado no Reino Unido, foi possível obter uma apreciação de 

professores e pesquisadores sobre ele, e os resultados deste estudo são descritos no capítulo 

Cinco.  

 

3.7 Sintetizando: Conceitos, Representações e Ferramentas de Learning Design 

Este capítulo abordou uma fundamentação teórica que pode respaldar escolhas 

metodológicas para desenvolvimento de artefatos tecnológicos para o apoio ao processo de 

criação de learning design pelos professores. Da mesma maneira que há diferentes maneiras 

de representar, descrever e documentar o processo de designing há também diversas 

ferramentas para apoio ao learning design sendo desenvolvidas. Antes de chegar lá, o núcleo 

duro desta tese apresenta um estudo exploratório e uma pesquisa empírica, nos quais 

professores foram ouvidos sobre o uso de ferramentas para apoio ao learning design. 
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4 DESENVOLVENDO UMA METODOLOGIA DE PESQUISA 

Observações empíricas em ambientes de Ensino Superior nos quais a autora desta 

tese esteve presente como aluna, professora e pesquisadora, e a leitura de trabalhos 

relacionados ao campo de aplicação das tecnologias à educação informam que há desafios 

sendo enfrentados por professores universitários na integração das TIC às suas práticas 

pedagógicas. As dificuldades de introdução das TIC na escola têm sido apontadas há 

algumas décadas por resistência dos professores (CUBAN, 1986, 1993; PAPERT, 2008; 

SELWYN, 2000), dificuldades em acompanhar o surgimento de novidades tecnológicas 

(CONOLE et al. 2007), ou por falta de confiança para usá-las (WELLINGTON, 2005). De 

acordo com Conole e Culver (2009, p. 764), o potencial oferecido pelas novas tecnologias 

para professores universitários “não está sendo explorado”, provavelmente porque 

professores não têm habilidades suficientes para usá-las. Laurillard (2008c) argumenta que 

as tecnologias em geral não são criadas para o ensino e os professores não são usualmente 

preparados para integrá-las em suas práticas pedagógicas. Desta forma, os professores 

precisam de apoio para o processo de designing de práticas pedagógicas integrando 

tecnologias (AGOSTINHO, 2009).  

Ao procurar formas de apoiar professores universitários a elaborar e desenvolver 

suas práticas pedagógicas utilizando as TIC se deve levar em conta as dificuldades que eles 

experimentam ao incorporar estas tecnologias em suas atividades de ensino. Talvez a 

resposta para estes desafios esteja além desta ideia de uso das tecnologias para o ensino e a 

aprendizagem. Almeida e Silva (2010) argumentam que a prática pedagógica deve ser 

recontextualizada pelo uso inovador das tecnologias, que devem ser integradas ao currículo. 

Justificativas para o uso dessas tecnologias na prática pedagógica podem ser vistas na 

literatura, dentre elas, há o argumento de que as TIC facilitam a representação, o 

compartilhamento, e a modificação rápida de ideias (CAVALLO, 2004), o que pode 

potencializar a inovação para o trabalho de designing de práticas pedagógicas.  

 A consideração dos desafios apontados e uma ideia de que os professores podem 

integrar as TIC às suas práticas se forem apoiados por outros educadores constitui-se numa 

preocupação em buscar formas de delinear os objetivos da tese, definido como “Desenvolver 

uma fundamentação teórico-prática para o argumento de que ferramentas de learning design 

podem facilitar o processo de designing para a aprendizagem no Ensino Superior”. A partir 



76 

 

deste objetivo, as estratégias de pesquisa empírica foram definidas, objetivando conhecer 

formas pelas quais educadores planejam suas práticas pedagógicas e o uso que fazem das 

TIC neste processo, como pode ser visto nos itens 4.1.2 e 4.2.2 deste capítulo. 

Embora professores disponham de “considerável experiência relacionada a 

estratégias de ensino e métodos aplicados para atingir resultados de aprendizagem 

desejados” (DERNTL et al., 2009), seu conhecimento agregado a essas estratégias é 

frequentemente implícito e baseado em exemplos usados anteriormente (BEETHAM 2004). 

Conforme Sharpe e Oliver (2007, p. 41) argumentam, “o desenvolvimento de design de um 

curso é complicado e frequentemente um processo tácito e privado”. Isto explica porque no 

setor de Ensino Superior os professores necessitam de orientação para criar estratégias 

inovadoras para ensinar com o apoio das TIC, e neste respeito, a pesquisa em learning 

design pode ter valor, porque as “teorias de aprendizagem contemporânea podem ser 

colocadas efetivamente em prática com o uso da tecnologia” (Agostinho, 2009, p. 8).  

Em sendo um processo implícito (CONOLE; CULVER, 2009; DERNTL et al., 

2009), a elaboração de learning designs deve ser explicitada e tornada pública para que se 

torne acessível, e isto pode revelar as escolhas pedagógicas dos professores, por exemplo, 

seus métodos de ensino, recursos, e a forma como eles alinham estes aspectos com a 

avaliação, e assim, mostrar suas criações e seus pontos fortes e fracos. Entretanto, os 

professores deveriam ser encorajados a adotar uma posição de aprendizes e de pesquisadores 

em ação (LAURILLARD, 2008c), e se disporem a oferecer seu trabalho como artefato de 

pesquisa. Desta forma, seus objetivos de aprendizagem deveriam ter valor tanto para eles 

próprios como para a comunidade de práticas, permitindo assim trazer uma contribuição 

para uma nova forma de conhecimento coletivo. 

O objetivo da pesquisa de campo nesta tese é investigar, com base na literatura, 

como professores desenvolvem seus learning designs. O estudo também procurou identificar 

se os professores utilizam tecnologia para ensinar e como o fazem. Duas perguntas levaram 

à estratégia de elaboração da questão da investigação: Os professores têm realmente 

dificuldade em adotar as TIC para ensinar? Estariam eles dispostos a usar ferramentas 

computacionais para implementar seus learning designs? 

Com o intuito de verificar se um sistema que apoie o professor neste processo de 

designing seria algo que interessasse a eles, as questões do estudo exploratório e da pesquisa 

empírica buscaram saber quais os procedimentos adotados por professores quanto ao 
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planejamento de atividades e o uso de tecnologias e se há compartilhamento nesses 

processos. 

A sustentação teórica para a presente pesquisa fundamenta-se na hipótese de que o 

sujeito de pesquisa nas ciências sociais é diferente daquele das ciências naturais e, desta 

forma, requer uma lógica diferente para procedimentos metodológicos. Como as ciências 

sociais preocupam-se com o entendimento de atividades humanas, estratégias qualitativas 

são apropriadas para o entendimento do significado subjetivo do comportamento humano. 

Como é de se esperar, há vantagens no emprego desta abordagem teórica como 

sustentação para procedimentos estratégicos, como os adotados nesta pesquisa, pois em 

sendo indutiva tem características que facilitam a pesquisa social. Por outro lado, a pesquisa 

pode ser criticada por ser subjetiva e difícil de replicar ou ser usada para generalizar achados 

(BRYMAN, 2008; SCHWANDT, 1994). Dentro de uma abordagem interpretativista mais 

ampla, o estudo exploratório e a pesquisa empírica realizados para esta tese tiveram uma 

orientação de pesquisa construcionista. De acordo com Bryman (2008, p. 19), o 

construcionismo na pesquisa é um ponto de vista ontológico que “afirma que fenômenos 

sociais e seus significados estão continuamente realizados por atores sociais”. E fenômenos 

sociais são produzidos no mundo social, e estão em um “estado constante de revisão” 

(BRYMAN, 2008, p. 19). 

No que se refere à investigação científica, isto significa que pesquisadores não 

permanecerão com visões definitivas sobre fenômenos, mas apenas temporárias, podendo 

mudar no futuro. A postura de abertura e flexibilidade para modificações nas estratégias de 

pesquisa adotadas na coleta de dados ilustra o ponto de vista construcionista. O 

construcionismo é um termo que abarca as ciências sociais (SCHWANDT, 1994), e é 

também uma teoria que pode ser aplicada para a pesquisa em educação (BRYMAN, 2008). 

Como Ackermann (1995, p. 352) enfatiza, “o foco principal na pesquisa educacional é [...] 

descrever e estabelecer situações (artificiais ou naturais, computacionais ou outras) que 

podem ajudar aprendizes a construir seu conhecimento de forma que seja significativo para 

eles...” (ACKERMANN, 1995). Nesta tese, o foco da abordagem construcionista é adotado 

para as estratégias de pesquisa utilizadas para a coleta de dados. 

Dentro desta abordagem de pesquisa qualitativa mais ampla, o método adotado para 

coletar e analisar dados baseou-se na Grounded Theory (CHARMAZ, 2006; GLASER, 

1978; GLASER; STRAUSS, 1967). 
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Como Charmaz (2006, p. 19) afirma o emprego de métodos qualitativos 

interpretativos “significa entrar no mundo do participante”. Esta autora também argumenta 

que “processo intensivo de entrevista tem sido usado como método de coleta de dados em 

vários tipos de pesquisa qualitativa”, e ajuda o entrevistador a entender o tópico, enquanto o 

entrevistado tem “as experiências relevantes para iluminá-lo” (p. 25). 

Além disto, a estrutura da entrevista intensiva pode variar de uma “exploração guiada 

de forma solta dos tópicos até questões focadas de forma semiestruturada”, e esta possui 

uma dimensão conversacional que segue uma “etiqueta” (CHARMAZ, 2006, p. 26). Como 

resultado, a conversa não é sobre temas habituais, mas os entrevistados são convidados a 

refletir sobre o tópico em pesquisa; o entrevistador pode mudar a conversa para clarificar 

detalhes para obter informação acurada, e alterar o curso da entrevista. Ao conduzir a 

entrevista, é necessário manter um equilíbrio entre as questões e o foco em tópicos 

significantes, de forma que os dados sejam coletados de forma correta (CHARMAZ, 2006). 

Na presente pesquisa, considerou-se que este método é vantajoso porque permite 

manter conversas e discussões, fazer questões como follow-up e possibilita aos informantes 

adicionar comentários, ao mesmo tempo em que os habilita a dar detalhes sobre certa 

resposta com exemplos ilustrativos. Esta foi uma forma de descobrir mais sobre a prática 

dos professores, sua disposição para compartilhar seus learning designs, e suas abordagens 

para o uso das TIC para ensino e aprendizagem. As entrevistas possibilitaram também 

mostrar aos participantes o protótipo do LDSE, e foi uma oportunidade para perguntar a eles 

a sua opinião sobre as funcionalidades do sistema. 

A abordagem desta pesquisa pode desta forma, ser considerada como baseada na 

Grounded Theory (GLASER; STRAUSS, 1967), na medida em que os dados usados foram 

obtidos a partir das informações derivadas do campo, neste caso, prática de ensino real. 

Como afirma Glaser, a GT baseia-se na “geração sistemática de teoria a partir de dados, os 

quais são sistematicamente obtidos a partir de pesquisa social” (GLASER, 1978, p. 2). Nesta 

abordagem, o método de coleta de dados é um processo iterativo de coleta, agrupamento, 

análise e novo processo de coleta; tal processo baseia-se no método de teoria fundamentada 

na pesquisa de campo Grounded Theory Method (GTM) (CORBIN; STRAUSS, 2008).  

O método de comparação constante (GLASER; STRAUSS, 1967) é o cerne do 

processo de pesquisa na GT – e para Petrini e Pozzebon (2009) vem “habilitando a geração 

da teoria através da codificação sistemática e de procedimentos de análise”. Pelo processo 
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de codificação, podem surgir proposições teóricas. Os dados emergentes da teoria podem ser 

comparados com a literatura, a qual é tratada como “outra fonte de dados a ser integrada na 

análise da comparação constante” (p. 3). No estudo exploratório este procedimento foi útil 

para construir uma teoria fundamentada nos dados coletados e levou em consideração os 

argumentos de Corbin e Strauss (2008, p. 77), sobre as vantagens do uso, que podem ser 

resumidos como segue: 

 Elas ajudam a entender o significado do que está acontecendo; 

 Elas ajudam a conscientizar o pesquisador sobre as propriedades e a variação 

dos dados; 

 Elas sugerem outras formas de fazer perguntas, em entrevistas futuras; 

 Elas forçam o pesquisador a examinar suas próprias hipóteses, vieses e 

perspectivas do problema de pesquisa; 

 Elas facilitam a integração de categorias. 

Dentro desta estrutura teórica o estudo empírico se propôs a investigar a questão de 

pesquisa definida. 

E como enfatizado anteriormente, professores são acostumados a planejar seus 

métodos de ensino com base em suas próprias experiências, na forma em que foram 

ensinados e pelos resultados atingidos (DERNTL et al., 2009). Novas tecnologias de ensino 

baseadas nas TIC estão sendo introduzidas nas instituições de Ensino Superior, e a 

comunidade de professores tem que adotar estas tecnologias em suas práticas pedagógicas. 

Entretanto, há uma variedade de questões que tornam difícil o uso destas tecnologias de 

forma efetiva pelos professores (como mencionado no Capítulo Dois).  

A pesquisa de campo foi realizada em dois momentos: o primeiro um estudo 

exploratório no Reino Unido; o segundo uma pesquisa empírica no Brasil. Esta estratégia de 

pesquisa reconhece a importância de experiências de learning designs de professores em 

suas correntes atividades de ensino, assim como sua disponibilidade para compartilhar 

learning designs e usar softwares designados para tal propósito. 

 

4.1 Estudo Exploratório 

Como já foi relatado, o estudo exploratório desta tese foi realizado em período de 

estágio doutoral no Reino Unido, no London Knowledge Lab do Institute of Education em 
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Londres. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas com seis professores-

pesquisadores, (denominados lecturers), que atuam na área de tecnologias aplicadas à 

educação.  No estudo os professores foram indagados sobre o processo de planejamento de 

práticas pedagógicas em suas experiências de ensino correntes e sua disponibilidade para 

usarem uma ferramenta computacional para apoio a este processo. Para tal foi mostrado a 

eles o LDSE ainda em versão preliminar.  

 

4.1.1 Design do Estudo Exploratório 

Os objetivos do Estudo Exploratório foram:  

 Investigar como um grupo de professores-pesquisadores de universidades 

inglesas desenvolve seus learning designs; 

 Investigar se estes professores usam as TIC para este processo de designing para 

a aprendizagem (designing for learning); 

 Investigar se o processo de designing para a aprendizagem (designing for 

learning) é compartilhado com seus pares; 

 Investigar se estariam dispostos a utilizar uma ferramenta na qual pudessem criar 

e partilhar o learning design de suas práticas pedagógicas com outros 

professores.  

Para ter uma forma tangível de mostrar aos professores como a construção e o 

compartilhamento de learning design poderiam ser feitos por um sistema computacional foi 

utilizado o LDSE. 

A seleção dos participantes no Reino Unido foi feita na University of London, e 

baseou-se na experiência deles no Ensino Superior, em particular em Educação e Ciências 

Sociais no nível de pós-graduação. Eles tinham que estar trabalhando em universidades de 

prestígio em Londres, reconhecidas por oferecerem alta qualidade de ensino e ter uma boa 

reputação em pesquisa e educação. 

Com base nestes dois critérios, dois institutos que são parte da University of London 

foram escolhidos, e seis profissionais (cinco professores e um diretor de uma área de TIC 

Educacional) foram convidados a participar como entrevistados. Um terceiro critério 
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adotado foi que eles deveriam dar aulas em áreas de conhecimento diferentes, pois isto 

poderia ajudar a obter variedade de opiniões sobre o processo de elaboração de design para o 

ensino. Seguindo este critério, as áreas de conhecimento ensinadas pelos participantes 

foram: metodologia de pesquisa, estudos de mídia, e TIC em educação.  

Estas áreas não correspondem aos títulos dos módulos nos quais os professores estão 

dando aulas atualmente – para proteger suas identidades e direitos como participantes da 

pesquisa. A Tabela 1 abaixo dá uma ideia da situação atual de área de trabalho dos 

participantes. Todos eles fazem pesquisa e estão atualmente dando aula no Ensino Superior 

ou já o fizeram em passado recente. 

 

Entrevistado Ocupação (professor pode também 

ser coordenador de curso ou 

módulo) 

Professor de 

módulo 

relacionado a 

TIC ou mídia  

Está atualmente 

ensinando em 

mestrado ou 

doutorado 

1 Professor Não Sim 

2 Professor Sim  Sim 

3 Diretor de Departamento de TIC Não Não 

4 Professor Sim Sim 

5 Professor Sim Sim 

6 Professor Sim Sim 

         Tabela 1 Situação atual de trabalho dos entrevistados 

 

Um quarto critério foi convidar professores conhecidos da pesquisadora pela 

facilidade de contato. Esta forma de escolher participantes para pesquisa é denominada 

“amostra conveniente”, um termo usado quando a escolha para a amostra é baseada na 

facilidade de acesso aos sujeitos (BRYMAN, 2008; COHEN; MANION; MORRISON, 

2007). Quatro dos entrevistados ensinam em módulos que a pesquisadora frequentou 

durante o presente ano acadêmico. Este procedimento facilitou a tarefa de convidá-los para 

serem entrevistados, embora a pesquisadora tivesse que tomar cuidado para assegurar que os 

dados coletados não fossem contaminados pelos contatos prévios. Uma vantagem de adotar 

este procedimento foi que a atuação destes professores era conhecida, e poderia ser uma 

medida prática para estabelecer uma ligação entre o planejamento e o ensino – duas 

dimensões do processo de learning design. 
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4.1.2 Estratégia para a coleta de dados 

A estratégia para a coleta de dados no Reino Unido envolveu entrevistas face a face 

semiestruturadas, conduzidas com seis professores-pesquisadores de pós-graduação em 

Educação e Ciências Sociais. As entrevistas foram gravadas em áudio para transcrição 

posterior e análise. Como o objetivo do estudo empírico foi definir categorias em torno da 

ideia de learning design, a pesquisa foca o levantamento de ideias e conceitos, e assim, a 

amostra não enfatiza as pessoas, mas sim suas práticas e o interesse da pesquisa não está 

focado em quantidades, mas em encontrar categorias. Isto levou a pesquisadora a apoiar-se 

no conceito de amostra teórica, um conceito que, como afirmam Glaser e Strauss (1967, p. 

45): 

[...] é o processo de coleta de dados para gerar teoria, por meio do qual o analista 

coleta, codifica, e analisa seus dados e decide o que vai coletar na sequência e 

onde vai encontrar estes dados, com o intuito de desenvolver a teoria na forma 
como ela emerge. 

Neste sentido, as decisões iniciais do pesquisador, na opinião desses autores “não são 

baseadas em uma estrutura teórica preconcebida” e a categorias são “mais provavelmente 

conceitos sobre o problema, e não a situação” (GLASER; STRAUSS, 1967, p. 45). 

 

4.1.3 Processo de design da entrevista 

No Reino Unido os participantes foram convidados a participar por meio de 

mensagem de e-mail, e após aceitarem o convite, hora e lugar para a entrevista eram 

acertados. No início da entrevista, a pesquisadora perguntava se o entrevistado autorizava a 

gravação, e então, após um breve rapport, os objetivos da pesquisa eram informados. As 

questões para as entrevistas são apresentadas no Apêndice I. Se o entrevistado não era 

familiarizado com a área de TIC em educação, a pesquisadora perguntava se ele conhecia os 

termos CSCL (STAHL; KOSCHMANN; SUTHERS, 2006) e learning design 

(AGOSTINHO, 2006), e se não, estes conceitos eram explicados. A entrevista foi planejada 

de forma que pudesse ser conduzida em duas partes, e antes de começar o seguinte texto era 

lido para o entrevistado: 

A primeira parte será sobre sua abordagem ao processo de learning design em 

suas atividades de ensino atuais; eu busco estabelecer como este processo ocorre 

examinando o exemplo de uma experiência atual de learning design que você teve. 

Na segunda parte, eu vou solicitar seus comentários sobre um protótipo de um 

sistema online interativo que poderá dar apoio, aconselhamento e orientação para 
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professores universitários, e que foi desenhado para apoiar professores quando 

desenvolvem seus learning designs. 

As mesmas questões foram usadas em todas as entrevistas, pois elas eram baseadas 

nas hipóteses derivadas da literatura relativa ao uso de tecnologia por professores 

universitários. Basicamente, estas hipóteses referem-se ao fato de que professores se apoiam 

em suas próprias experiências e na forma que eles foram ensinados a planejar seus cursos, e 

que eles não usam as TIC frequentemente quando elaboram seus planos de ensino, como 

pode ser visto na literatura revista no Capítulo Dois. 

As entrevistas começavam com questões mais abertas e eram seguidas por questões 

mais específicas (Apêndice I). As entrevistas eram basicamente divididas em duas partes: a 

primeira relativa às práticas pedagógicas, e a segunda era sobre a avaliação do protótipo do 

LDSE. 

Um protótipo da primeira versão do LDSE era mostrado aos entrevistados em um 

laptop e slides da interface do sistema também eram usados. Estes recursos são descritos na 

Seção 4.1.5. Houve um refinamento das questões após o processo de entrevistas ter 

começado; isto significa que houve mudanças na estratégia empregada para a condução das 

entrevistas. Na quarta entrevista, por exemplo, alguns diferentes aspectos de como 

compartilhar learning design foram observados e também a forma como o LDSE poderia ser 

usado no Ensino Superior. As duas últimas entrevistas seguiram o mesmo padrão das 

anteriores, com pequenas modificações nas questões para que alguns aspectos pudessem ser 

mais explorados; por exemplo, diferentes formas de elaborar o learning design, em que a 

entrevistada empregava uma abordagem mais centrada no aluno em seus métodos de ensino. 

O refinamento de questões é um procedimento de pesquisa baseada na Grounded 

Theory (GLASER; STRAUSS, 1967), que estabelece um processo iterativo para entrevistar 

pessoas, agrupar dados, analisá-los e então reiniciar o processo, de acordo com 

procedimentos do GTM (BRYANT; CHARMAZ, 2007). Como pode ser visto no GTM, 

categorias podem emergir desde o início do processo de coleta de dados, e, como Dey 

(2007, p. 168) enfatiza estas “podem atingir um nível mais alto de abstração através de um 

processo de „comparação constante‟. Assim, a Grounded Theory ajuda a revelar novos 

aspectos dos temas que estão sendo estudados. Este procedimento tem respaldo em Bryant e 

Charmaz (2007, p. 25), que argumentam: 

Este engajamento com os dados cria um espaço onde o inesperado pode ocorrer; 
assim eventos inesperados podem emergir. [...] Sendo assim, as categorias 

encontradas em uma pesquisa teriam novas e diferentes propriedades dos dados 

que despertam a ideia do pesquisador para a categoria. 
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As seis entrevistas foram transcritas e os dados foram analisados para formar as 

categorias com base na Grounded Theory (GLASER; STRAUSS, 1967). As entrevistas 

foram baseadas nas perguntas da pesquisa, desenvolvidas em modo semiestruturado, 

baseadas no GTM.  

Questões éticas relacionadas ao processo de entrevista são discutidas na próxima 

seção. 

 

4.1.4 Questões éticas 

A pesquisa em ciências sociais levanta questões éticas devido ao fato de que os 

métodos usados por pesquisadores para obter dados confiáveis das suas investigações devem 

preservar os direitos dos participantes. Questões éticas podem surgir em cada estágio do 

processo. Os princípios de consentimento informado, cuidados para evitar dano, invasão de 

privacidade e fraude foram indicadores para as decisões para que respeitar e proteger os 

direitos dos participantes ao desenvolver os procedimentos de pesquisa (BRYMAN, 2008; 

DOWLING; BROWN, 2010).  

No Estudo Exploratório, realizado em Londres, com o objetivo de atender aos 

princípios e padrões referidos acima foram seguidas orientações do IOE. O Formulário de 

Inspeção de Ética do Estudante de Mestrado e Diploma (“Masters and Diploma Students‟ 

Ethics Review Form” (Anexo V) foi preenchido e guardado como prova de que os direitos 

dos entrevistados foram respeitados. Quando os professores foram convidados a ser 

entrevistados, uma mensagem de e-mail foi enviada a eles, na qual os objetivos da pesquisa 

foram explicados. Nesta mensagem os professores foram comunicados sobre o tempo que a 

entrevista deveria durar e que eles poderiam desistir caso o desejassem.  

No dia da entrevista, antes de iniciar, a pesquisadora solicitava permissão para gravar 

a entrevista, e assegurava que os nomes dos entrevistados seriam mantidos anônimos. 

Alguns extratos das entrevistas são utilizados nesta tese, e o material gravado e as 

transcrições serão mantidos para futura checagem que poderá ser útil para formar as 

categorias. As gravações das entrevistas foram mantidas anônimas para proteger os 

participantes de revelação de informação obtida sobre eles. Estes dados pessoais estão 

guardados em local seguro. 
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4.1.5 Materiais 

O LDSE é uma ferramenta computacional em fase de desenvolvimento por 

pesquisadores no London Knowledge Lab no Institute of Education da University of 

London. Seu foco principal é “descobrir como usar tecnologias digitais para ajudar 

professores a desenvolverem aprendizagem avançada por meio de tecnologia (Technology-

Enhanced Learning – TEL) de forma efetiva” (https://sites.google.com/a/lkl.ac.uk/ldse/in-

depth-information). Para que os participantes pudessem entender o LDSE, eles deveriam 

experimentá-lo, ou, pelo menos ver o modo de funcionamento deste sistema. Desta forma, 

para habilitar a pesquisadora a ouvir as vozes dos professores, o método mais apropriado foi 

entrevista face a face.  

Para mostrar o LDSE foi usado um protótipo em uma aplicação em Java, e sua 

representação em slides de PowerPoint (Anexo II). Como se pode ver neste documento, esta 

versão do LDSE fornece funcionalidades que habilitam o planejamento de um curso inteiro, 

dividindo nas camadas: módulo, sessão e atividades. Cada camada tem propriedades que 

devem ser escolhidas no processo de design, e configuram uma prática pedagógica 

específica, como pode ser visto na figura 1
11

. 

  

Figura 1 –  Layout de um protótipo do LDSE  

                                                             
11

 Documento baseado na apresentação WP3 Research on the design and implementation of the LDSE 

(https://sites.google.com/a/lkl.ac.uk/ldse/). 
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As funcionalidades permitem ao usuário preparar um plano de ensino escolhendo-se 

qual camada do learning design se quer criar, e então, decide-se sobre as características que 

devem ser preenchidas; por exemplo, para planejar uma sessão, as características são: 

descrição da sessão, resultados de aprendizagem, e as atividades que compõem a sessão. 

Detalhes da atividade planejada incluem uma decisão se ela será supervisionada (aula, 

atividade face a face), ou se será de estudo independente pelo aluno. Existem os campos que 

devem ser completados e aqueles que se escolhem opções ou preenchimento de caixas 

(filling in boxes). 

 

4.2 Pesquisa Empírica 

A pesquisa empírica teve a participação de doze professores e pesquisadores do 

Ensino Superior no Brasil. A abordagem empregada para a pesquisa está fundamentada na 

Grounded Theory, que prevê que se entre no “mundo do participante” (CHARMAZ, 2006, 

p. 19), buscando “as experiências relevantes para iluminá-lo” (p. 25). Esta abordagem de 

pesquisa baseia-se num processo iterativo de coleta, agrupamento, análise e novo processo 

de coleta (CORBIN; STRAUSS, 2008), e ainda, o que emerge da pesquisa deve ser tratado 

como uma fonte de informações a ser integrada à teoria, podendo esses dados ser 

comparados com a literatura (PETRINI; POZZEBON, 2009).   

Os objetivos da pesquisa empírica são: 

1. Obter informações sobre as estratégias usadas por professores universitários para 

o processo de planejamento de suas práticas pedagógicas, incluindo: 

 As formas como eles planejam as práticas pedagógicas (como se dá esse 

processo: por onde iniciam, quais passos seguem, se seguem modelos de 

planos das instituições, se usam roteiros próprios, etc.); 

 Se eles utilizam as TIC para o planejamento pedagógico (e se sim, quais 

tecnologias) e para o registro das atividades de ensino e aprendizagem. 

2. Identificar se o planejamento pedagógico é partilhado com colegas e, se sim, 

como se dá este processo. 

3. Verificar se os professores conhecem e já usaram ferramentas de learning 

design. 
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4. Reconhecer se os professores estariam dispostos a usar uma ferramenta de 

learning design nas suas práticas pedagógicas.  

A pesquisa empírica realizada no Brasil seguiu a mesma orientação teórica da 

realizada no Reino Unido, cuja teoria é fundamentada nos dados, Grounded Theory 

(CHARMAZ, 2006; GLASER, 1978; GLASER; STRAUSS, 1967). 

 

4.2.1 Design da Pesquisa Empírica 

Para a coleta de dados foram planejadas duas estratégias, porém devido às 

contingências que se apresentaram no decorrer da pesquisa, uma terceira estratégia foi 

adotada combinando características dessas duas previstas. Desta forma, as estratégias de 

coleta de dados foram: um workshop, com a exploração de uma ferramenta de learning 

design, o LAMS, com a participação de dois sujeitos; entrevistas realizadas por e-mail, com 

três sujeitos; entrevistas por Skype, com dois sujeitos. Os demais cinco sujeitos participaram 

de entrevistas ao vivo, com exploração do LAMS, que foi considerada uma estratégia 

híbrida.  

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados por critério de proximidade com a 

pesquisadora e sua orientadora, sendo que deveriam ser professores e/ou pesquisadores em 

áreas relacionadas à Educação, estarem vinculados a ensino e/ou pesquisa no Ensino 

Superior e terem alguma experiência com a incorporação das TIC às atividades de suas 

práticas pedagógicas. Sendo assim, para a seleção dos sujeitos seguiu-se a mesma 

abordagem do Estudo Exploratório, chamada amostra conveniente (BRYMAN, 2008). A 

definição dos profissionais convidados a participar da pesquisa foi feita conjuntamente com 

a orientadora da tese, sendo que esses deveriam estar comprometidos com a pesquisa 

empírica na área das TIC aplicadas à educação, fato que influenciou a escolha de nomes de 

profissionais, que eram do círculo de relacionamento profissional da orientadora e/ou da 

pesquisadora.  

Participaram da pesquisa empírica doze profissionais ligados ao Ensino Superior, nas 

áreas de ensino e pesquisa de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial, a 

distância e híbrida (práticas pedagógicas que misturam atividades presenciais e online). 

Todos os participantes atuam de alguma forma com as novas tecnologias de informação 

(TIC) em atividades de ensino e aprendizagem.  
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A escolha dos sujeitos seguiu os seguintes critérios: o grupo deveria ser formado por 

professores de graduação, com formação mínima de mestrado, e por professores-

pesquisadores com grau de doutor. A ideia de serem profissionais de Ensino Superior deriva 

da preocupação com a forma pela qual professores e pesquisadores tratam a questão do 

planejamento de práticas pedagógicas na formação de profissionais educadores, e que, de 

alguma maneira, estão inseridos no contexto de uso de tecnologias em educação. Quanto ao 

uso das TIC, os sujeitos poderiam ser profissionais atuando em ensino presencial ou 

educação a distância, exercendo funções nas quais tivessem necessidade de planejamento, 

podendo, desta forma, ser conteudistas, professores-tutores, coordenadores ou orientadores 

de pesquisa.  

 

4.2.2 Estratégia para a coleta de dados 

Os professores de graduação foram convidados para o workshop e os professores de 

pós-graduação foram convidados para as entrevistas. A justificativa para a sugestão de 

workshop com exploração do software de planejamento pedagógico pelos professores de 

graduação foi a ideia de que eles estão mais próximos da sala de aula no dia-a-dia e 

deveriam ter necessidade de planejar atividade de ensino e aprendizagem rotineiramente. 

Desta forma, poderiam contribuir com questionamentos, opiniões sobre o uso de uma 

ferramenta para planejamento pedagógico experimentando usá-la enquanto discutiam suas 

práticas pedagógicas, dialogando com a pesquisadora. Já os professores-pesquisadores 

poderiam tratar as questões do planejamento das práticas pedagógicas, colaboração e uso de 

ferramentas de forma mais livre, tendo oportunidade de discutir questões mais amplas sobre 

educação, Ensino Superior, TIC, dentre outros temas relacionados aos da pesquisa. Na 

tabela a seguir, o número de participantes por estratégia de coleta de dados. 

Estratégia de coleta de dados Número de participantes 

Workshop 2 

Estratégia híbrida: Entrevistas ao vivo com exploração do LAMS 5 

Entrevistas por e-mail 3 

Entrevistas pelo Skype 2 

Total de Participantes 12 

Tabela 2 – Número de Participantes por Estratégia de Coleta de Dados 
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Para a participação na pesquisa os sujeitos foram convidados via e-mail; os que eram 

convidados para a entrevista poderiam optar por fazê-la ao vivo, por telefone, por e-mail ou 

pelo Skype. Os que eram convidados para o workshop deveriam participar de uma sessão 

presencial em laboratório de informática. 

 

Workshop 

O workshop foi planejado para ser realizado com a participação de cinco professores 

universitários com vistas ao levantamento de dados sobre suas estratégias para planejamento 

pedagógico de suas práticas pedagógicas. No intuito de atingir os objetivos da pesquisa 

empírica, no workshop buscou-se obter informações sobre as estratégias usadas por 

professores universitários para o processo de planejamento de suas práticas pedagógicas, 

objetivando captar as formas como eles planejam as práticas pedagógicas, o uso que fazem 

das TIC, as formas como compartilham o planejamento pedagógico com colegas quando isto 

ocorre, e se estariam dispostos a usar uma ferramenta de learning design e partilhá-lo.  

O workshop foi programado para ter a duração de 4 horas e realizar-se em 

laboratório de informática da PUC-SP, em computadores com acesso a internet. Os sujeitos 

foram convidados por e-mail, e as comunicações sobre horário e local também foram feitas 

por e-mail. 

Foram convidados a participar do workshop cinco professores universitários com nível 

mínimo de mestrado, que estivessem atuando principalmente no ensino de graduação e/ou 

pós-graduação nas áreas relacionadas à Educação. Entretanto, apenas dois compareceram. 

O programa do workshop previa a duração de quatro horas, com uma discussão sobre 

o uso de TIC em atividades de ensino e aprendizagem, o compartilhamento de práticas 

pedagógicas com pares, a exploração de uma ferramenta para planejamento pedagógico e 

uma avaliação do uso desta ferramenta.  

Os sujeitos deveriam usar LAMS para o planejamento de uma atividade de ensino, 

que poderia ser relacionada à sua área de trabalho, ou fictícia, em uma dinâmica em que 

partilhariam a exploração do LAMS com os outros participantes do workshop. Eles 

poderiam trocar ideias com outros sujeitos participantes e também interagir com a 

pesquisadora durante a exploração do LAMS. Dois formulários com questões abertas foram 

elaborados para que os sujeitos respondessem no início e no final do workshop, sendo que o 

primeiro era para levantar informações acerca do conhecimento e o uso de “ferramentas de 
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planejamento pedagógico” pelos participantes, portanto foi utilizado o mesmo roteiro de 

perguntas da entrevista (Apêndice I). O segundo formulário tinha seu foco principal em uma 

reflexão sobre a experiência individual do uso da ferramenta e tinha um caráter de memorial 

reflexivo sobre a experiência e seria respondido ao final do workshop (Apêndice III). 

Entrevistas 

Para as entrevistas foi adotada a técnica semiestruturada, abordagem de pesquisa 

baseada na Grounded Theory (GLASER; STRAUSS, 1967). Esta foi uma forma de 

descobrir mais sobre a prática dos professores, sua disposição para compartilhar seus 

learning designs, e suas abordagens para o uso das TIC para ensino e aprendizagem, por 

meio de uma conversa mais livre, aprofundando temas abordados pelos sujeitos quando 

estes eram de interesse da pesquisa. O mesmo conjunto de objetivos da coleta de dados do 

workshop se aplica para as entrevistas, embora os entrevistados não tivessem participado do 

workshop. 

As entrevistas foram realizadas nos modos ao vivo, por e-mail e por Skype, e havia 

um roteiro a ser seguido para todas elas. Este roteiro é basicamente o mesmo do workshop, 

com a diferença que não inclui as questões sobre a exploração do LAMS. Houve uma 

tentativa de manter as mesmas questões para todas as modalidades de entrevista (ao vivo, e-

mail e Skype), porém houve diferenças nas respostas, possivelmente devido aos meios 

usados para a coleta e registro. O roteiro de entrevistas encontra-se no Apêndice I. 

 

4.2.3  Processo de design das estratégias de coleta de dados 

Durante o percurso da coleta, algumas ocorrências mostraram a necessidade de 

modificações das duas estratégias (workshop e entrevista), as quais foram integradas em 

uma técnica híbrida, na qual havia elementos de entrevista e experimentação do LAMS, 

como explicado nesta seção.  

A maioria das sessões foi gravada, algumas tiveram respostas escritas dos 

participantes, e ainda, anotações foram feitas pela pesquisadora. Quando o registro foi feito 

por mais de uma forma, todas foram consideradas para a sistematização dos dados coletados.  

A princípio, havia sido definido que o workshop teria a duração de quatro horas, para 

cinco participantes, um tamanho de grupo que poderia estimular a comunicação entre todos, 
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com discussão, compartilhamento de dúvidas e sugestões, o que poderia facilitar a 

colaboração; ao mesmo tempo, este tamanho de grupo seria de fácil manejo e a pesquisadora 

poderia estar atenta e disponível para apoiar em caso de necessidade. Das cinco pessoas 

convidadas que confirmaram a participação, três não compareceram, e este foi feito com 

duas pessoas, sendo que o tempo foi diminuído em razão de uma delas ter chegado atrasada 

e ter que terminar antes do horário previsto. 

Um segundo workshop foi agendado com três participantes, porém, apenas uma 

compareceu (e ainda com atraso de mais de uma hora); sendo assim, teve seu tempo 

diminuído para ser realizado como uma entrevista com a exploração do LAMS. E desta 

forma foi criada a estratégia de entrevistas com exploração do LAMS, caracterizada como 

uma estratégia hibrida de coleta de dados. Nesse mesmo dia, por questão de facilidade de 

contato, outro sujeito também participou deste tipo de estratégia.  

A partir dessas ocorrências constatou-se que o workshop no modelo formatado não 

seria uma opção viável para este tipo de sujeitos que se buscava para a pesquisa: 

professores, aparentemente muito atarefados especialmente numa época de final de ano 

letivo. Desta forma a abordagem foi modificada, passando a ser uma estratégia híbrida entre 

o workshop e a entrevista ao vivo, com duração de aproximadamente uma hora. 

A tabela a seguir mostra as estratégias utilizadas na pesquisa empírica, informando 

os recursos para a coleta e o registro e a forma de exploração do software LAMS, para cada 

sujeito, professor denominado Px, sendo x variando de 1 a 12, uma vez que participaram 

desta pesquisa doze sujeitos. 
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Sujeito Estratégia
12

 Exploração 

do LAMS 

Formas de registro Recurso de coleta 

E W H Sim Não Gravação e 

transcrição 

Roteiro 

conhecimento 

ferramentas 

Memorial 

Reflexivo 

Roteiro 

entrevista 

Conversa 

ao vivo 

E-

mail 

Skype 

P1   X  X  X X   X   

P2   X  X  X X X  X   

P3    X X  X X X  X   

P4    X X  X X   X   

P5    X X   X   X   

P6    X X  X    X   

P7    X X  X    X   

P8  X    X       X 

P9  X    X       X 

P10  X    X    X  X  

P11 X    X    X  X  

P12 X    X    X  X  

12 

sujeitos 

5 2 5 7 5 6 5 2 3 7 3 2 

Tabela 3 – Estratégias de coleta e registro de dados 

 

A tabela mostra o número de sujeitos que participaram das diferentes estratégias de 

coleta de dados, incluindo os recursos de registro. Dos doze sujeitos, cinco participaram de 

entrevistas, sendo três por e-mail e dois pelo Skype, e dois dos sujeitos participaram do 

workshop. 

A coleta dos dados do workshop foi feita por meio de gravação de mini-entrevista em 

dois momentos, no início, seguindo o “Roteiro para Levantamento sobre conhecimento de 

ferramentas” que as duas professoras participantes responderam por escrito. Depois foi 

solicitado que escrevessem um Memorial Reflexivo, mas apenas uma delas o fez ao final do 

workshop. A outra professora, que saiu antes do término do tempo previsto, deveria ter 

enviado por e-mail conforme acertado com a pesquisadora, mas não o fez. 

Como a segunda tentativa de realizar outro workshop não foi bem sucedida, dois 

sujeitos que haviam se comprometido com essa estratégia participaram da estratégia híbrida, 

que era uma entrevista individual no laboratório de informática, com a exploração do 

                                                             
12 E = entrevista; W = Workshop e H = estratégia híbrida. 
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software LAMS e ainda era solicitado que respondessem por escrito às questões prévias à 

exploração e que escrevessem o Memorial Reflexivo após. Esta estratégia tinha a previsão 

de duração de uma hora e meia a duas horas. Os dois responderam às questões prévias, 

comprometeram-se a escrever o Memorial Reflexivo, mas não o fizeram. Para estes dois foi 

possível gravar uma entrevista inicial com base nas questões prévias, algumas interações 

enquanto exploravam o LAMS e uma ao final após a exploração. 

A terceira entrevista na modalidade híbrida não foi gravada, e o sujeito respondeu às 

questões prévias, também se comprometendo a escrever o Memorial Reflexivo, o que não 

ocorreu. Neste caso, constam como material os registros de anotações da pesquisadora 

durante as interações, e estes foram colocados juntamente com as respostas às questões 

prévias. 

Para as entrevistas subsequentes da modalidade híbrida, os sujeitos colocaram à 

disposição da pesquisadora o período de uma hora e, desta forma, não foi solicitado a eles 

que respondessem ao roteiro prévio nem o memorial reflexivo, considerando que as questões 

referentes a ambos poderiam ser discutidas respectivamente antes e depois da exploração do 

LAMS. As duas entrevistas foram gravadas e transcritas para análise. 

Para as três entrevistas feitas por e-mail o recurso para registro foi o Roteiro com 

questões respondidas por escrito pelos sujeitos. 

As duas entrevistas realizadas por Skype tiveram o registro por escrito feito pela 

pesquisadora. Conforme previsto no planejamento do design da pesquisa, esses sujeitos 

eram pesquisadores-doutores, atuando na área de Educação. As informações coletadas 

nessas duas entrevistas tiveram um tratamento diferenciado, em razão da abordagem dos 

entrevistados, conforme será visto na análise. 

 

4.2.4 Questões éticas 

 

O atendimento aos princípios éticos em pesquisa social em educação foi feito 

utilizando-se critérios e procedimentos indicados pelo Comitê de Ética da PUC (CEP), 

conforme informado no site desta instituição
13

. O Ofício de Apresentação do Projeto foi 

                                                             
13

 http://www4.pucsp.br/cometica/documentos_obrigatorios.html 
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preenchido, assinado e submetido ao CEP, acompanhado de demais documentos indicados, 

antes do início da pesquisa. 

A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da PUC-SP mediante submissão de 

projeto de pesquisa e modelos de documentos redigidos conforme exigências desse comitê. 

Os procedimentos exigidos pelo comitê foram seguidos na aplicação da pesquisa, conforme 

pode ser verificado nos documentos dos Anexos III (Protocolo de pesquisa) e IV (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido). 

Os contatos com os profissionais convidados a participar das entrevistas foram feitos 

por e-mail inicialmente e os procedimentos para a realização da coleta de dados das 

entrevistas seguiram os mesmos procedimentos, resguardadas as orientações do CEP, 

assegurando os direitos do participante. 

 

4.2.5 Materiais 

Os materiais utilizados para a pesquisa empírica foram: 

- para a entrevista: Roteiro para Entrevista, que foi usado para as entrevistas 

realizadas ao vivo, por e-mail e por Skype; 

- para workshop: o mesmo Roteiro para Entrevista, e ainda, o Roteiro para 

Levantamento sobre conhecimento de ferramentas e o Memorial Reflexivo.  

Esses roteiros estão no Apêndice I. Além desses materiais para o workshop e as 

entrevistas ao vivo, com exploração do LAMS (estratégia híbrida), foi utilizado o LAMS, 

ambiente virtual designado para learning design. 

A seguir uma descrição sucinta do Memorial Reflexivo e do LAMS 

 

Memorial Reflexivo 

Como definido por Okada (2007), o memorial reflexivo é um relato sobre 

acontecimentos importantes durante uma prática de aprendizagem, incluindo tanto aspectos 

teóricos quando a própria vivência da prática, sendo assim “construído de forma contínua 

pelo próprio aprendiz”, envolvendo “aspectos cognitivos, socioafetivos e intuitivos” 

(OKADA, 2007, p. 87). 
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Segundo Okada (2007), o memorial reflexivo propicia o estabelecimento de um elo 

entre o aluno, o professor e a turma, facilitando o diálogo e a proximidade entre os 

participantes de um curso, permitindo uma visão do todo e propicia identificar articulações 

entre a teoria e a prática. 

Almeida (2009a) relata experiência de uso de síntese de memoriais reflexivos 

individuais produzidos ao longo do processo em fechamento do curso, usando análise dos 

registros digitais organizados no portfólio do ambiente virtual; tal procedimento “provocava 

o reviver do curso com os olhos de quem experienciou diversas situações ao longo do 

mesmo”, e tinha como intuito levar o aluno “a melhor compreender e reorganizar as 

experiências realizadas e as aprendizagens desenvolvidas ao longo do curso”, tendo assim 

um “caráter de pensar sobre o pensar a própria experiência” (p. 97). 

A descrição do uso do memorial reflexivo mostra seu potencial como estratégia para 

avaliar práticas pedagógicas de um ponto de vista individual e grupal, contendo elementos 

de comportamentos pessoais, sentimentos, e resultados de aprendizagem, podendo seus 

resultados ser utilizados para futuras intervenções. No entanto, na pesquisa empírica 

realizada nesta tese, seu uso como estratégia de registro e coleta de dados no workshop não 

teve o alcance dos resultados relatados nos projetos mencionados. Seu escopo foi menor em 

razão de ser aplicado em um momento pontual, em que os participantes do workshop 

deveriam registrar a vivência na exploração do LAMS. Os resultados da aplicação do 

memorial reflexivo são descritos e analisados na “Análise Descritiva dos Resultados”. 

 

LAMS (Learning Activity Management System) 

O LAMS é um sistema de learning design baseado na Web, primeiramente 

implementado para professores e alunos em 2003 e desde então continua sendo 

desenvolvido. Atualmente é usado por milhares de educadores em 80 países e traduzido para 

30 línguas, com uma comunidade de prática online com 5.753 membros e 595 designs 

compartilhados na comunidade (DALZIEL, 2010, p. 19). 

O LAMS está à disposição da comunidade acadêmica há sete anos, tendo usuários 

em várias línguas e a equipe que o coordena tem realizado congressos internacionais na 

Austrália e Europa desde 2006. Já existem vários trabalhos publicados sobre o uso do 

LAMS e em 2010 foi feita uma edição especial sobre o seu uso em design na revista 
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Teaching English with Technology. Segundo Dalziel (2010), o LAMS oferece um sistema 

de learning design integrado, que incorpora um ambiente de autoria, com um ambiente de 

implementação executável para aluno, e inclui na versão atual 24 ferramentas de atividades 

e um ambiente de monitoramento para professores acompanharem o progresso dos alunos 

em tempo real. O produto de uma autoria de learning design no LAMS é chamado de 

sequência e pode ser compartilhado diretamente em um Website ou na comunidade LAMS. 

Conforme afirma Dalziel (2010), o EML foi adotado como a base para a 

especificação do IMS LD em 2003, e naquela época havia um desenvolvimento ativo de 

sistemas inspirados pelas ideias destes dois sistemas. Porém, a criação do LAMS não 

seguiria o mesmo caminho de desenvolvimento do IMS-LD e a sua intenção era ter uma 

combinação de um ambiente de autoria que pudesse também ser visto pelo aluno. Tal 

definição foi decisiva no desenvolvimento do LAMS, que ao invés de tomar uma abordagem 

de especificação em XML, como no caso do IMS-LD, o LAMS começou com um escopo 

menor de capacidade para rodar em tempo real incorporando características de uma 

ferramenta de atividades; em seguida trabalhariam com um ambiente de autoria visual para 

criar sequências de atividades que pudessem ser instanciadas dentro do mesmo ambiente. 

Um problema com o LAMS é que ele não propicia estruturas para learning designs 

com percursos múltiplos (por exemplo, escolha do aluno para selecionar caminhos 

múltiplos), e não atende a abordagens pedagógicas não lineares como as baseadas em espiral 

(ex. atividades de escrita criativas que envolvem desenvolvimento iterativo e refinamento de 

texto). Uma alternativa para o não uso da estrutura linear foi criada com as “Optional 

Activities”, uma possibilidade que o LAMS oferece de se programar um grupo de 

atividades, dentro do qual os alunos podem escolher quais fazer, porém, este grupo de 

atividades opcionais também faz parte da estrutura de sequência linear. Outra limitação do 

sistema refere-se aos parcos papéis disponíveis – professor e aluno, e para enriquecer estes 

papéis, o sistema oferece o papel de scriber no fórum e no chat, que propiciam 

oportunidades aos alunos com um papel de monitor na discussão, que permite uma 

participação diferenciada. Apesar das limitações, Dalziel (2010) argumenta que tem sido 

possível construir abordagens pedagógicas interessantes com o LAMS. Por outro lado, o 

modo “Preview” permite ao professor ver como seria a experiência do aluno naquela 

sequência que ele está construindo. A seguir, uma ilustração do LAMS. 
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Figura 2 – Página inicial do LAMS 

 

O método para construir um learning design no LAMS é uma representação visual 

de sequenciamento, no qual se escolhem as atividades das caixas de ferramentas 

posicionadas à esquerda da tela, que devem ser arrastadas e coladas à direita, na área onde 

será feito o design. Uma sequência de atividades é feita desenhando-se linhas feitas por 

flechas conectoras entre as caixas de ferramentas. A sequência representa o fluxo de 

atividades em relação ao tempo - ou seja, na sequência temporal em que as atividades devem 

ser realizadas pelo aluno. Ao clicar no ícone de cada ferramenta de atividade são 

disponibilizadas as instruções e os conteúdos a ser executados dentro de cada uma. O 

professor pode, então, checar o seu design que apareceria para o aluno por meio do 

“Preview”; a partir daí o design está pronto para ser salvo e disponibilizado. Esta 

característica do LAMS permite uma visão do processo de autoria do design em ação, que 

contribui para o processo iterativo de design, e conforme relatado por alguns educadores, 

eles tiveram uma sensação de ter suas decisões implícitas tornadas mais conscientes como 
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resultado do uso do modo “Preview” (MASTERMAN; LEE, 2005, apud DALZIEL, 2010
14

, 

p. 26). 

Dada esta simplificação do processo de designing, o professor é capaz de usar 

ferramentas similares às encontradas em ambientes virtuais de aprendizagem, como fórum, 

chat, entre outras. A visualização do design quando pronto fornece dois níveis de 

granularidade, sendo as ferramentas escolhidas e seu lugar na sequência desenhada.  

Segundo Dalziel (2010), um dos objetivos do ambiente de autoria do LAMS era criar 

uma linguagem comum de learning design entre educadores e ele relata que durante 

workshops com os autores do LAMS ficou claro que este intuito foi atingido entre os que o 

estavam usando. 

 

                                                             
14

 MASTERMAN, L.; LEE, S. D. Evaluation of the Practitioner trial of LAMS: Final Report. 2005. 

Disponível em:<http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/LAMS%20Final%20Report.pdf >. Acesso em: 19 

jun. 2010).  
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5  ANÁLISE DESCRITIVA, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES DO 

ESTUDO EXPLORATÓRIO 

 

Os dados emergentes das entrevistas do Estudo Exploratório nas práticas do ensino 

atual e das percepções dos participantes foram classificados com o intuito de estabelecer um 

grupo de categorias baseadas na Grounded Theory, referida no Capítulo Quatro (GLASER; 

STRAUSS, 1967). Os resultados só teriam um status provisório, podendo ser utilizados para 

pesquisa futura sobre ferramentas apoiadas por computador para learning design.  

 

5.1 Categorização dos achados 

Os resultados dos dados emergentes do estudo exploratório foram classificados em 

seis categorias: 1) o processo de planejar o ensino, 2) o foco na aprendizagem, 3) o 

compartilhamento de learning designs, 4) o uso de TIC para ensinar, 5) a predisposição do 

professor em utilizar o LDSE, 6) os problemas com o uso de LDSE. Além da apresentação 

dos achados em categorias, (itens 5.1.1 a 5.1.6), analisam-se dois casos refletindo duas 

posturas dos professores em relação a suas práticas pedagógicas e ao processo de elaboração 

de learning designs (item 5.1.7). 

 

5.1.1  O processo de criar um learning design geralmente é motivado por 

planejar a programação e conteúdo  

Em resposta às perguntas sobre a sua elaboração e documentação dos learning 

designs, os professores falaram sobre o seu planejamento dos módulos dos cursos, das 

sessões e das atividades. Destacaram-se três abordagens: uma descrição da divisão do 

conteúdo nas unidades de tempo de aula presencial segundo as diretrizes da instituição 

(como citado pelo Professor C, abaixo); uma descrição da forma de dividir o conteúdo de 

um módulo nas sessões e atividades (ver Professor F, abaixo) e uma descrição da maneira de 

preparar uma aula (como apresentada pelo Professor A no caso ilustrativo na Seção 5.1.7). 

Quatro participantes (A, B, C e F) disseram que começam a partir de reflexões sobre o 

programa durante a fase de planejamento e depois preparam o conteúdo, e depois, as 

atividades.     
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     As afirmações dos professores são exemplificadas no comentário seguinte: 

 

Há um tipo de estrutura fixa, seguida pela instituição, na qual todos os módulos 

para mestrados têm 10 sessões de aulas presenciais no período de duração de 10 

semanas e isso determina o padrão do curso... [É] porque a gente tem uma 

quantidade mínima de tempo de contato, então cada módulo de mestrado deve 

compor-se de 30 horas de ensino presencial (face a face) ... então em cada semana, 

você recebe este bloco de três horas ... na realidade a elaboração do curso fica ao 

redor disso. Assim é uma estrutura institucional e é refletida totalmente nos cursos 

online.  (Professor C). 

 

Este comentário indica que o Professor C segue as orientações da instituição com 

relação ao planejamento de ensino; os professores A e F também recorrem aos manuais da 

sua instituição, que são prescrições estruturantes das suas práticas pedagógicas. 

No próximo exemplo, a Professora F explica o seu planejamento das diferentes 

dimensões do learning design – o módulo do curso e sessões semanais – partindo dos 

conteúdos gerais, indo do todo para as partes. 

 

Primeiro, eu considero o todo... Então precisamos de algo no começo para, de 

qualquer maneira, apresentar a abordagem total. Depois tem a sequência lógica. 

(...) Daí, após ter o todo, o desafio é encontrar as leituras correspondentes... e então 

estou pensando ...o que vai compor o meu trabalho semanal... programar  um 

conjunto de trabalho em grupo, trabalho escrito individual, e sair para coletar 

informações – todos os tipos de modos da aprendizagem. Isso é o próximo nível. 

Eu acho que o nível seguinte consiste em refletir sobre como vou ... apresentar 

cada sessão, como vou fazer para  ser uma sessão coerente, mas também dentro 

daquele todo. Então isso é a dimensão final do planejamento. É o modo que cada 

sessão fica integrada. (Professora F).         

 

Após considerar a programação e o conteúdo, os professores entrevistados voltam-se 

às necessidades dos alunos. Foram encontrados três modos de atender a este objetivo, os 

quais são examinados a seguir: 
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i) Facilitar o aperfeiçoamento da aprendizagem dos alunos em uma disciplina 

específica, estabelecer contato com os principais autores na área e encorajar a reflexão 

crítica dos alunos, além de ao mesmo tempo, pensar na aprendizagem necessária para a 

avaliação. 

 Essas preocupações ficam implícitas nos comentários seguintes: 

 

No fim das contas, eles têm que ser capazes de falar sobre a teoria. Eles devem ter 

a capacidade de fazer uma pesquisa. Eles devem conhecer os pensadores principais 

no campo. Eles têm que ter uma noção do todo, e isso deve ser refletido na sua 

avaliação final. (Professora F).  

 

 Quer dizer, eu organizo os objetivos ... quanto à noção de fazer com que os alunos 

pensem criticamente (...) a maioria das coisas desenvolvidas focaliza nestas metas 

e nestes objetivos, e eu acho, muito deliberadamente, que os módulos que nós 

desenvolvemos são elaborados para assegurar a relevância de todas as nossas 

ações para a avaliação. (Professor C). 

 

ii) Determinar o que os alunos deverão ter aprendido ao final do curso (o propósito 

do curso), como apresentado nas observações seguintes: 

 

Eu começo o planejamento pensando o que quero que as pessoas devem ter 

quando eles terminam o curso ... Qual é o propósito e a meta do evento ? (...) ... em 

que nível estou indo? (Professora E).   

Nesta fala há indícios de que a professora está atenta às necessidades dos alunos e de 

seu nível de conhecimento do tema a ser tratado no evento educacional e a apropriação do 

tema aos alunos. 

iii) Com base das experiências anteriores, entender o quanto os alunos são capazes de 

fazer, exemplificado neste comentário: 

 

... neste sentido, é mais „ad hoc‟, simplesmente baseado em experiência anterior, 

baseado no ... quanto um aluno é capaz de fazer. (Professor B)  
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Com relação à forma das tecnologias usadas para o planejamento, há participantes (A 

e C) que dizem que começam em papel e depois transferem o plano para Word ou 

PowerPoint; outros dizem que eles começam com um destes dois aplicativos. No entanto, 

nenhum dos participantes usa outras tecnologias para elaborar os seus módulos ou as suas 

aulas.   

Estes achados indicam que quando estão elaborando seus learning designs, os 

professores inicialmente são motivados pelas questões da programação e conteúdo, os quais, 

até certo ponto, são orientados pelas diretrizes estabelecidas pela sua instituição. Então, eles 

planejam o ensino para acomodar as capacidades dos alunos, além de contribuir para as suas 

reflexões críticas e fazerem a suas avaliações finais. Em seguida, eles selecionam os 

materiais (normalmente, os artigos que os alunos têm que ler) e planejam as atividades de 

maneira adequada para adaptar à carga horária das aulas presenciais. Também se observou 

que os participantes têm modos diferentes ao planejar o seu ensino, mas não utilizam 

ferramentas pedagógicas apoiadas por computador.   

 

5.1.2  O foco nos modelos de aprendizagem é principalmente no tempo para a 

aula, não na aprendizagem independente 

Para planejar o seu ensino, muitas vezes os professores entrevistados consideram o 

tempo de uma aula e as atividades requeridas para os alunos nas aulas presenciais. O 

Professor A explica o seu procedimento para planejar, como segue: 

 

Eu identifico uma ou duas leituras antes das sessões adequadas para o tempo 

disponível para os alunos. Em parte é para permitir-me comentar aquelas leituras. 

Outra coisa – às vezes eu acho durante uma aula, que seria bom se os alunos me 

parassem para fazer comentários ao invés de simplesmente escutar durante uma 

hora. Eles poderiam fazer comentários ou observações, levantar uma pergunta, de 

vez em quando, além de fazer as leituras... Eu forneço recurso para permitir aos 

alunos trabalharem em pequenos grupos, debater e darem feedback. (Professor A).     

 

Há outra abordagem mais aberta e adaptável, na qual a professora tem um esquema e 

elabora uma apresentação PowerPoint com espaços para preencher durante as atividades da 

sessão.   
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E então normalmente faço o curso em PowerPoint, mas não de maneira que tenha 

que preencher coisas. Por exemplo, como na primeira sessão, talvez tem ... um 

grupo de participantes fazendo coisas e depois preencher a informação assim ... 

(Professora E).   

 

Embora os entrevistados afirmem que elaboram as leituras ou outras tarefas para 

facilitar a participação dos alunos nas atividades presenciais, nenhum deles descreveu o seu 

modo de apoiar os alunos quando estes devem trabalhar sozinhos. Conclui-se deste achado 

que os professores principalmente tratam as tarefas presenciais com alunos e não orientam 

sua aprendizagem independente, o que pode ser problemático, pois nos cursos, o tempo de 

contato compõe-se de apenas uma parte do tempo dedicado pelos alunos à aprendizagem. 

No IOE, a carga horária de um módulo do Mestrado é de 300 horas, das quais 30 são aulas 

presenciais. Uma ferramenta de learning design pode contribuir para permitir aos 

professores refletirem sobre o modo de ensinar que propicie aos seus alunos aprender 

independentemente. Adicionalmente, o LDSE tem as funcionalidades úteis, inclusive o 

tempo para as sessões não orientadas, que podem contribuir para lembrar aos professores da 

necessidade de refletir sobre a aprendizagem independente dos alunos e alinhá-la com as 

suas atividades presenciais.      

   

5.1.3  O learning design é compartilhado informalmente 

Os resultados do Estudo Exploratório indicam a predisposição dos professores em 

partilhar suas práticas docentes com os seus colegas, embora eles possam realizar isso de 

diversos modos. Há duas maneiras fundamentais nas quais eles informam que compartilham 

os seus métodos e recursos: em reuniões presenciais e em trocas de material via e-mail. 

Alguns afirmaram que compartilham os seus designs no processo de ensino conjunto, 

quando há corresponsabilidade por uma disciplina (Professores A, B, E, e F), ou quando 

transferem o módulo ou a sessão para outro professor. Como reportado pelo Professor B, 

baseado nas experiências anteriores eles discutem sobre o que os alunos acharam difícil, e o 

que podem considerar como essencial. Desta forma, “trocam experiências ao invés de 

designs” (Professor B). Outro exemplo pode ser visto neste comentário: “compartilhamos os 

nossos recursos, compartilhamos os nossos métodos... somos mais ou menos permutáveis 

como uma equipe” (Professor A). 
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Em discussões com a pesquisadora que coordena o projeto de desenvolvimento do 

LSDE, (Diana Laurillard), esta argumentou que esta ferramenta poderia apoiar os 

professores para que eles compartilhem os seus learning designs por tornar mais sistemático 

o processo de criação de um learning design, que, consequentemente, acontece em um modo 

estruturado e formalizado. Este processo também pode propiciar a elaboração de padrões de 

learning design que possam ser captados das suas experiências de ensino vivenciado. 

Portanto, podem-se representar as experiências de ensino como boas práticas que poderão 

ser compartilhadas e utilizadas novamente por professores e pelos seus colegas no futuro. 

Neste sentido, eles podem aumentar a possibilidade de criar ensino inovador pelo uso das 

TIC ou outro recurso educacional.     

 

5.1.4  O uso de TIC para ensinar tende a ser convencional 

As TIC são utilizadas para o ensino nos seguintes modos: i) Sessões presenciais para 

apresentações; ii) Interação entre os aprendizes e os professores; iii) Discussões em grupos 

entre os alunos; iv) Repositório dos recursos para aprendizagem. O uso mais frequente de 

TIC geralmente é como um recurso para as apresentações e, neste caso, os professores usam 

PowerPoint, documentos baseados na Web (imagens e sons em movimento e estáticas) e 

vídeos. Utilizam o fórum nas discussões grupais não somente para as tarefas 

complementares das aulas presenciais, mas também como um recurso essencial para os 

módulos. Os recursos como podcasts, listas de leitura e outros materiais são disponibilizados 

no Blackboard
15

, que têm uso obrigatório para quatro dos entrevistados. Apesar de não ser 

considerado “o melhor VLE, o Blackboard é conveniente” (Professor C). 

Outro uso da tecnologia apontado (Professor B) – que se pode considerar mais 

inovador – consta de uma experiência de uso dos celulares pelos alunos para fazer gravações 

de dados e depois discuti-los com outros alunos e o professor. Com relação ao ensino online, 

a Professora F afirmou: “Experimentei wiki ... experimentei  podcasts – não experimentei 

Second Life, mas estou pensando em fazer isso” (Professora F). O Professor D falou das 

ferramentas mais inovadoras que ele disponibiliza para os seus colegas, que inclui 

“inovações em Second Life, por exemplo, usos de blogs e wikis e todo este tipo de coisa e 

vários outros tipos de software” (Professor D). Na universidade onde este professor trabalha, 

                                                             
15

 O Blackboard é um VLE (Virtual Learning Environment), ou Ambiente Virtual de Aprendizagem para 

disponibilização de conteúdo e interação entre alunos e professores e contém áreas de autoria, avaliação e 

gestão (http://www.blackboard.com). 
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eles estão usando o Moodle
16

, apesar de não ser obrigatório, e considera-se este ambiente 

mais flexível, pois é uma ferramenta aberta e: 

 

Outras universidades podem desenvolvê-lo e customizá-lo. Nós podemos 

compartilhar as coisas realizadas e também temos muitos de nossos próprios 

desenvolvimentos. Adicionalmente, a comunidade pode compartilhar essas coisas 

e assim, acreditamos que o modelo aberto funciona muito bem. (Professor D). 

 

Embora todos os entrevistados usem as TIC para ensinar, um deles justificou a sua 

relutância em usar mais tecnologia, como se segue: ela não funciona de maneira satisfatória 

na instituição; os projetores nem sempre funcionam; muitas vezes não há som nos 

computadores; às vezes há dificuldades em cadastrar-se aos computadores; os alunos não 

precisam da tecnologia; as pessoas (alunos e professores) são “motivadas pela avaliação” e 

“não é necessário usar métodos mais inovadores de ensino” (Professor C). 

Estes resultados indicam que as TIC são utilizadas para “complementar os métodos e 

as abordagens de ensino tradicional” (Professor D), pois, como ele acrescentou “não 

queremos perder o contato do ensino presencial, mas aumentar as forças, possibilidades e 

“affordances” (ambiente que permite alguém realizar uma ação) oferecidas pelas novas 

tecnologias...” (Professor D). 

Apesar da existência das iniciativas inovadoras de ensino usando as TIC, como 

reportado pelos professores D e F, os resultados indicam que estas tecnologias, em geral, são 

utilizadas para apoiar as aulas convencionais pela maioria dos professores entrevistados nas 

suas atividades atuais de ensino. Eles praticamente não usam tecnologia no seu 

planejamento pedagógico e nunca usaram as ferramentas específicas para planejamento 

pedagógico anteriormente. Será que eles usariam uma ferramenta como o LDSE para 

learning design? Esta questão será tratada na próxima seção.   

 

 

 

                                                             
16

 O Moodle é um Ambiente Virtual de Aprendizagem gratuito e de código aberto para disponibilização de 

conteúdo e interação entre alunos e professores e contém áreas de autoria, avaliação e gestão 

(http://www.moodle.org). 
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5.1.5 A disponibilidade para usar o LDSE depende de seu valor 

Durante as entrevistas, pediu-se aos professores olharem as telas do protótipo do 

LDSE. Como se vê na Figura 1, as telas apresentam a interface para a criação do curso, 

módulo, sessão e atividades, e houve uma explicação como o modo de usar e integrar estes 

elementos para construir um learning design.  Afirmou-se que aquele era um protótipo de 

software que está sendo desenvolvido por uma equipe de pesquisadores num processo de 

construção de uma ferramenta pedagógica de planejamento para apoiar os professores no 

desenvolvimento de learning design. Depois, perguntou-se aos professores se eles usariam 

essa ferramenta e qual era sua opinião na sua utilidade, como se vê na Tabela Entrevistas ao 

vivo com exploração do LAMS (Apêndice V).  

Perguntados se eles teriam vontade (ou disponibilidade) para usar o LDSE, os 

participantes responderam em diversos níveis de “sim” a “eu acho que não”. Há uma lógica 

em todas as respostas indicando que se os participantes pudessem reconhecer a utilidade de 

LDSE para o seu planejamento de ensino, eles teriam vontade para usá-lo, como se vê 

abaixo.  

 “Sim, então esta (ferramenta) faz muito mais do que Blackboard... definitivamente, 

eu acho que ele tem uma potencialidade”... “o que eu gostaria de ver seria um exemplo de 

como funciona em uma universidade onde é usado” (Professor A); “se fosse parte de um 

processo da validação, então eu o faria” (Professor C); “Acho que eu tenho falta de 

paciência para todo este negócio de preencher todas as caixas (fill in boxes)” (Professor B); 

“Não, acho que... seria preencher as caixas” (Professor F); “Sim, imagino que posso usá-lo... 

mas, eu acho que ele poderia funcionar melhor se houvesse uma forte estrutura 

institucional” (Professora E); porém, esta professora também levanta a questão do uso de 

LDSE para os fins gerenciais: 

Se você encontra-se dentro de um espaço institucional com apoio positivo, onde 

você está usando esta tecnologia, a pessoa na sua imaginação durante o processo 

de escrever, seria um aprendiz ou um coprofessor. Mas se você fica muito... em 

um meio ambiente com menos apoio e mais gerencial, se poderia ver isso como 

fazendo visível... poderia se ver isso como uma ferramenta gerencial ao outro nível 

(Professora E).      
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Em termos gerais, os professores teriam disponibilidade para usar o LDSE contanto 

que eles pudessem reconhecer o seu valor, e eles falam dos seus diferentes tipos de valor. 

Cada valor é apresentado abaixo, exemplificado por um comentário, tirado das gravações 

dos entrevistados:  

 O valor de reutilização: depois de dar um input no learning design no LDSE, 

seria possível para os professores reutilizá-lo no ensino futuro. “Ele parece fazer 

a mesma coisa que eu faço no papel e se você o faz no papel e o faz no sistema, 

você pode voltar a isso durante o seu próximo ano de ensinar e fazer algumas 

modificações” (Professor A).  

 O valor de colaboração remota: um professor pode trabalhar com outro para 

criar um modelo de uma prática comum no modo assíncrono. “... você pode 

elaborar uma sessão junto com outro professor e não precisa necessariamente 

ficar na mesma sala para tal; você pode elaborar uma sessão com alguém 

trabalhando em casa e alguém trabalhando no Instituto...” (Professor A); 

 O valor de sistematização do design: ajuda os professores na reflexão de tudo 

que eles têm que fazer no processo de criação do learning design; considera-se a 

estruturação e visualização do learning design como um modo útil e fácil para 

compreender os elementos de criação de um learning design. “Ele é realmente 

estruturado, e realmente faz pensar sobre as coisas que precisam ser pensadas”... 

“ele dá uma boa visualização que você não recebe quando está pensando através 

de um documento de Word” (Professor B).   

 O valor de lembrete: “é uma forma de lembrar que essas outras coisas existem que 

você pode fazer e lembrar que existem muitos recursos disponíveis para você” 

(Professor C). 

 O valor de compartilhamento que pode facilitar o trabalho de melhor qualidade de 

modo que ele possa ser partilhado mais facilmente: 

... logo que algo se torna partilhável, as pessoas normalmente produzem um 

trabalho de melhor qualidade – mas também, quando uma coisa fica partilhável, 

você pode dividir o trabalho mais facilmente. Se você trabalha em um curso com 

três professores, seria mais fácil dizer: „Olha, ao invés de todo mundo trabalhar 

neste curso, eu vou fazer sessão um, você faz a sessão dois, você faz sessão três‟. 

Daí vamos partilhá-los... (Professora E). 
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Estes valores sintetizam as potencialidades do LDSE para o seu uso para apoiar o 

processo de designing de práticas pedagógicas, pois esta ferramenta pode ajudar os 

professores a sistematizar seus learning designs, colocando-os em formatos que possam ser 

partilhados com colegas e reutilizados futuramente. Entretanto, alguns problemas podem 

ocorrer com o seu uso, como discutidos a seguir. 

 

5.1.6  Possíveis problemas com o uso do LDSE 

Como referido acima, os comentários dos Professores A e F manifestam uma 

preocupação sobre a necessidade de “preencher as caixas”, pois este procedimento pode 

ocupar muito tempo. Para desenvolver learning design com o apoio de LDSE, o usuário tem 

que entrar com dados, e isto em parte se faz “preenchendo caixas”; depois de concluir a 

entrada dos dados, estes podem ficar disponíveis para o uso no futuro e podem-se efetuar 

algumas modificações se for necessário. Por conseguinte, não deveria ter qualquer problema 

com este procedimento, pois ele pode economizar o tempo no processo de designing no 

futuro. Outra questão que pode ser relacionada a esta é a possibilidade de ter um professor 

que cria o learning design com antecedência para permitir partilhar com os colegas para que 

possam utilizá-lo, ampliá-lo, pois “já existem coisas dentro dele” (Professor B); isto 

corrobora a afirmação de outro professor: “para usá-lo, eu gostaria de vê-lo habitado” 

(Professor A). A incorporação dos learning designs anteriores pode propiciar aos 

professores a capacidade de colaborar partilhando-o com os seus colegas. O uso de LSDE 

por gestores, como afirmou a Professora E, só pode acontecer dentro de “um ambiente 

menos acolhedor” e isso pode explicar a relutância dos professores em usá-lo. 

Evidentemente, a implantação da dimensão gerencial de LDSE depende das políticas 

institucionais.  

 

5.1.7 Casos ilustrativos 

Para ilustrar os achados, dois casos foram escritos para contextualizar experiências 

de dois professores entrevistados. Os casos buscam apontar duas abordagens diferentes de 

ensino, refletir sobre alguns aspectos dos resultados da pesquisa e identificar diferentes 

estilos pedagógicos encontrados na comunidade acadêmica. Esta metodologia foi utilizada 

por Samuelowicz e Bain (2001), em trabalho no qual estes autores utilizaram narrativas 

sobre as experiências de professores entrevistados em pesquisa sobre orientações com 
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relação a ensino e aprendizagem centralizados no professor ou no aluno. No artigo, os 

autores relatam os achados da pesquisa sobre esses dois tipos de orientação em um quadro 

analítico, porém, nesta tese, para contextualizar a experiência acadêmica individual das 

crenças e práticas dos professores, são escritas duas “histórias ilustrativas” descrevendo a 

experiência de dois dos sujeitos entrevistados.  Esta metodologia foi escolhida por 

apresentar uma forma de ilustrar as diferenças individuais na abordagem dos professores ao 

processo de learning design. Entretanto, para a presente pesquisa a opção foi por utilizar o 

termo “caso ilustrativo”, ao invés de “histórias ilustrativas”. 

Professor A 

O Professor A dá aulas no curso de doutorado do Instituto, coordena um curso de 

mestrado, e dá aulas como professor convidado de sessões específicas em outros cursos de 

mestrado; atualmente ele está desenvolvendo um módulo online. Em resposta a uma 

pergunta sobre o seu modo de documentar os seus métodos de ensino, o Professor A refere-

se ao seu sistema de planejamento de uma sessão. Ele disse que o processo começa por 

anotações no papel. Primeiro, o Professor A contempla o tempo disponível; a seguir, ele 

reflete sobre seus objetivos para a sessão e como aborda os inputs que alunos e o professor 

deverão dar; e finalmente, “quando estou certo das minhas pretensões, começo a procurar os 

recursos necessários”. Normalmente, ele elabora uma apresentação em PowerPoint com 

imagens estáticas e em movimento, sons e vídeos. Ele planeja interromper a apresentação 

para permitir que os alunos tenham tempo para engajar-se nas discussões (não mais de uma 

hora). O Professor A elabora as leituras necessárias para os alunos realizarem antes de aula 

(geralmente um ou dois artigos) e leva em consideração que os alunos não tenham muito 

tempo para ler.   

Ele tenta alinhar os objetivos de aprendizagem com os resultados, segundo as 

orientações do manual: 

 

Quero dizer, ao elaborar o meu planejamento para a sessão, eu tento que assegurar 

que há o manual do módulo que explica os objetivos da sessão... tento assegurar 

que passamos 5 minutos ao fim da sessão voltando ao manual do módulo e 

assegurando que os alunos estão conscientes de que nós realizamos o que foi 

indicado no manual. (Professor A). 

 

O Professor A partilha os seus métodos e recursos com os colegas afirmando: “nós 

compartilhamos os nossos recursos, compartilhamos os nossos métodos”... “como uma 
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equipe, nós somos permutáveis”. Em relação ao uso de TIC para ensino, ele usa “muitos 

documentos baseados na Web para as imagens e som, estático e com movimento”. “Ele acha 

que “como as possibilidades da tecnologia avançam”, elas contribuem para manter a 

novidade das minhas aulas. Posso usar novos tipos de informação, novos tipos de materiais.” 

(Professor A). 

Em relação à potencialidade do LDSE como um auxilio para os professores na 

promoção do ensino colaborativo e inovador na educação superior, ele disse: “Com certeza, 

ele tem uma potencialidade ... o que eu gostaria de ver seria um exemplo de como ele 

funciona em uma universidade onde é usado.” (...) “Para usá-lo, gostaria de vê-lo 

„habitado‟” . Ele aponta algumas razões para defender a contribuição de LDSE em promover 

ensino colaborativo e inovador na educação superior e disse:  

 

Tendo em vista que você pode elaborar uma sessão, junto com outro professor e 

não precisa ficar na mesma sala para realizar isso, você poderia elaborar uma 

sessão com alguém trabalhando em casa e alguém trabalhando no Instituto. Com 

certeza, há boas opções aí. (Professor A). 

 

O Professor A planeja suas práticas pedagógicas começando pelo tempo disponível, 

passando aos objetivos e em seguida procura os recursos para as atividades elaboradas. 

Aparentemente sua abordagem é pautada por diretrizes da instituição e o uso das TIC tem 

como objetivo trazer novidades para as aulas presenciais. Ele partilha métodos e recursos 

didáticos com colegas e usaria uma ferramenta de learning design como o LDSE, 

preferencialmente se esta fosse utilizada antes por outros educadores e já tivesse como ver 

seu funcionamento. 

Professor B 

O Professor B dá aulas em cursos de mestrado e lecionou diversas matérias no curso de 

doutorado do Instituto nos modos presenciais e online. Há variações nos métodos de ensino 

que ele usa para acomodar o conteúdo e a audiência. Ele utilizou as tecnologias como 

celulares e wikis para o trabalho colaborativo em grupos, além das formas mais comuns de 

tecnologia para ensinar, como PowerPoint, imagens, vídeo e o Blackboard.  

Este professor exprimiu o seu ponto de vista sobre o processo de 

documentar a elaboração do ensino como se segue: 
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Inicialmente, eu o faço por meio de Word ... não tenho um modo sistemático de 

fazê-lo. Acho que eu começo com um alto nível de conteúdo e ... com relação ao 

módulo, trata-se das coisas que quero incorporar e o que eu acho que os alunos 

devam conhecer ... Então, focalizo na estrutura dos tópicos da discussão 

globalmente ... ainda só é uma questão de “bullets” do PowerPoint ... apenas 

baseando em experiências anteriores ... quanto um aluno é capaz de fazer.     

 

Ele partilha os learning designs com os seus colegas “normalmente em reuniões 

presenciais e por meio dos e-mails para atender às necessidades dos alunos. Isso “na verdade 

é algo impossível captar no papel”. Ele também teve experiência na criação de learning 

designs em uma realidade de ensino partilhado com outro professor e acha que é “uma 

maneira ideal para fazê-lo, pois é uma transição mais suave ao invés de ser uma entrega 

parar-começar”.   

Em relação à sua opinião de LDSE, o Professor B disse: 

É realmente estruturado, faz pensar sobre cada aspecto, se você quiser ter trabalho 

individual coordenado, trabalho grupal não orientado etc., ele tem uma ligação 

específica com o tempo. Gosto disso porque normalmente não posso conseguir 

isso! (...) Eu acho que ele pode ser um modo poderoso de compartilhar os seus 

learning designs e para discuti-los depois.     

 No entanto, ele não sabe se vai usar LDSE: 

Por enquanto, não estou certo ... Linha do tempo seria bom porque você pode ver 

discordâncias e coisas assim, mas, já que nunca o usei, não posso dizer mais sobre 

isso. 

 

O Professor B acredita que o LDSE tem a potencialidade de apoiar as inovações no 

ensino, mas somente de modo limitado: 

Acho que há potencialidade nisso, ou seja, não estou certo se é uma ferramenta 

individual ... mas se já existem coisas nele e se ele tem um elemento colaborativo 

para a reflexão, acho que o aspecto da visualização seria o mais poderoso para 

mim ... acho que eu não tenho paciência para preencher todas as caixas.  
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Este professor parece ter uma prática de compartilhamento de learning design com 

foco nas necessidades dos alunos. Ele tem utilizado as TIC de maneira diferente do apoio 

para atividades de sala de aula, o que pode configurar inovação. Quanto ao LDSE ele acha 

que este pode ter potencialidade para apoio ao processo de designing, porém, com restrições, 

(falta de paciência para preencher caixas), dificuldade que poderia ser resolvida se a 

ferramenta já fosse “habitada”, pois assim seria possível haver colaboração. 

As categorias e os casos ilustrativos podem esclarecer os resultados do estudo 

exploratório. A próxima seção apresenta um resumo destes resultados. 

 

5.2 Resumo dos resultados do Estudo Exploratório 

Os resultados deste estudo mostraram que os entrevistados em geral planejam suas 

práticas de maneira não sistematizada, não usam ferramentas específicas para planejamento, 

mas estariam dispostos a utilizá-las caso fosse disponibilizada, porém com algumas 

condições. Os resultados mostram a tendência dos professores em usar a tecnologia para 

apoio ao ensino presencial, e eles não as utilizam para o processo de designing for learning, 

embora haja situações diferenciadas, como é o caso do Professor B, que tem usado 

tecnologias móveis em métodos com grupos colaborativos. O planejamento é uma tarefa 

individual e os professores preferem compartilhar os seus learning designs informalmente.  

Os resultados sugerem que o LDSE tem potencialidade para ser utilizado como uma 

ferramenta pedagógica para planejar learning design na educação superior, apesar das 

preocupações manifestadas sobre o tempo exigido para a entrada de dados, alinhado com a 

expectativa de complementar o trabalho dos outros e com sua aplicação em um meio 

ambiente cujos gestores não oferecem o apoio necessário. Evidentemente, os aspectos 

positivos ultrapassam as desvantagens, como se vê quando os participantes afirmaram a sua 

disponibilidade para usar o LDSE e apontaram os valores requeridos para o seu uso. Os 

resultados demonstram que o LDSE tem potencialidade para ser um CSCL
17

 e auxiliar os 

professores como uma ferramenta pedagógica de planejamento. Os resultados deste estudo 

são discutidos a seguir. 

                                                             
17

 CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning), ou Ambiente Computacional para Aprendizagem 

Colaborativa. 
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5.3 Discussão e Conclusões do Estudo Exploratório 

Neste tópico os resultados e alguns problemas de pesquisa são discutidos, além de 

considerações sobre o potencial do LDSE para a formação de professores. 

 

5.3.1 Discussão dos achados  

Os achados do Estudo Exploratório mostram que a principal tecnologia usada pelos 

professores entrevistados é o Blackboard, um ambiente virtual para disponibilização, 

coordenação e realização de atividades de ensino e aprendizagem, que é usado pela maioria 

deles. Este uso reflete a forma como as atividades dos cursos são arranjadas, pois este 

software funciona como um repositório para recursos didáticos, quadro de discussão, 

avaliação e informações gerais sobre os cursos. 

 Devido a suas características, o Blackboard parece ser apropriado para apoiar as 

atividades de ensino e aprendizagem, mas não para o processo de designing for learning 

conforme conceituado nesta tese. Pelo fato de os professores ensinarem baseando-se em suas 

próprias experiências, trocando práticas com colegas informalmente usando tecnologias 

“genéricas”, tais como editores de texto, PowerPoint e e-mail, eles podem não ver a 

necessidade de outra ferramenta para o learning design.  

O processo de desenvolver learning design é informal e ocorre de forma individual e 

isolada. A documentação dos learning designs é assistemática e não é baseada em 

tecnologia, a não ser em forma de anotações em documentos de Word ou PowerPoint. As 

sequências de atividades, recursos utilizados e métodos de ensino não são sistematizados ou 

colocados juntos em um mesmo documento ou ferramenta. Entretanto, os professores 

seguem formulários que devem ser preenchidos, e isto é considerado como parte do 

planejamento. Estes achados possuem similaridades com o que se encontra na literatura 

sobre learning design (DERNTL et al., 2009; OLIVER; LITTLEJOHN, 2006; SHARPE; 

OLIVER, 2007). 

Além do Blackboard, os professores entrevistados usam outras tecnologias para 

ensinar, tanto em atividades face a face como online, por exemplo, vídeos, podcasts, 

documentos baseados na Web, e tecnologias móveis. Entretanto, com exceção de um dos 

entrevistados, eles nunca usaram ferramentas de learning design. Eles veem valor no LDSE, 

porque ele é considerado como uma ferramenta que pode ajudá-los a criar a visualização de 
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um número de características que devem ser levadas em conta quando elaboram o learning 

design, e conferem estrutura ao planejamento de ensino.  

Com base nas respostas às questões das entrevistas, há indícios de que os 

participantes estariam dispostos a usar um sistema baseado em computador que pode ajudá-

los no planejamento de ensino. Entretanto, houve reserva expressa por um dos participantes 

no que se refere aos aspectos de gestão: pode haver diferenças no uso deste tipo de 

ferramenta dependendo de como ela é adotada – como ferramenta pedagógica ou de 

controle. Também importante é que estratégias de como trabalhar com o apoio do LDSE 

deverão ser planejadas, isto é, se os professores irão usá-lo em uma base individual ou em 

trabalho coletivo. 

Outra preocupação observada foi com relação ao tempo que eles teriam que 

despender preenchendo espaços no software (para incluir dados, ou “preencher caixas”), e 

isto será uma tarefa fácil se eles puderem trabalhar sobre o trabalho dos outros. Estas 

questões devem ser levadas em conta pela equipe de desenvolvimento do LDSE. 

O sistema deve ter funcionalidades que ajudam o usuário a incluir seus dados e então 

estar apto a recuperá-los sem dificuldade no futuro. No que se refere aos usuários, eles 

deveriam reconhecer que os dados que seriam incluídos no sistema poupar-lhes-ia tempo na 

preparação de atividades, sessões e módulos que já foram experimentados e avaliados, e os 

quais eles poderiam usar novamente, ou partilhá-los com seus pares. 

Além disto, como eles discutem seus planos de ensino com seus colegas quando eles 

têm que dividir um curso (“coensino”), ou assumir um módulo de outro colega em um curso, 

poderia ser útil para eles ter uma ferramenta que poderiam compartilhar e na qual poderiam 

armazenar dados e recuperá-los quando necessário. Este tipo de sistema poderia funcionar 

como um instrumento a ser empregado na construção de um learning design e em sua 

discussão. Desta forma, o planejamento e compartilhamento poderiam ser mais fáceis e 

economizar tempo e recursos. 

Como Laurillard (2009) argumenta, as práticas pedagógicas elaboradas pelos 

professores podem ser úteis para outros professores e permitir que eles colaborem com suas 

próprias práticas, se estas forem representadas e documentadas em ferramentas designadas 

para learning design. O processo de partilhar e discutir práticas pedagógicas com outros 

colegas pode propiciar ensino inovador.   
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Ter uma forma comum de representar learning design poderia ajudar professores a 

compartilhar suas práticas pedagógicas e então, iniciar um processo de trocas de ideias sobre 

métodos de ensino, usando recursos, e empregando uma estrutura teórica para ajudá-los. Ter 

uma linguagem comum para discutir e compartilhar práticas pedagógicas pode ser uma boa 

ajuda como ponto de partida. Isto não significa, porém, que ferramentas de learning design 

deveriam ser consideradas como um formulário a ser preenchido, de forma automática. 

Estas ferramentas devem ser usadas criticamente, de outra forma elas poderão servir apenas 

a propósitos de gestão, e a comunidade educacional não necessita de mais ferramentas para 

tal fim, pois eles já têm sistemas institucionais para apoiar em aspectos de coordenação e 

administração do seu trabalho. 

Além disto, com relação à questão do compartilhamento de learning designs, há 

fortes razões para se ter cuidado, pois o que funciona em um contexto específico pode não 

funcionar em outro, as circunstâncias mudam, e as pessoas são diferentes (JONASSEN; 

GRABOWSKY, 1993). Os fatores que podem afetar e influenciar o contexto de ensino e 

aprendizagem incluem o seguinte: tempo, espaço, experiências anteriores de alunos e 

professores, habilidades e motivações dos professores, familiaridade com as tecnologias 

digitais, e cultura institucional; isto se deve ao fato de que as condições locais prevalentes 

constituem parte dos recursos educacionais (DEWEY, 1938). Para reforçar este argumento, 

como mencionado anteriormente, fatores sociais interferem nos processos cognitivos, e a 

colaboração, apoiada pelo computador como uma ferramenta mediacional, é uma questão 

importante (CROOK, 1995, 2001). Sendo assim, learning designs inovadores usando as TIC 

não deveriam ser tomados como garantia pelo fato de terem sido empregados com sucesso 

em situações prévias. Eles devem ser customizados de forma crítica. 

Para que possam discutir e compartilhar seus learning designs, os professores devem 

colaborar com base em uma comunidade de práticas (LAVE; WENGER, 1991), eles devem 

ser preparados para tornar acessíveis os learning designs elaborados e experimentados. Isto 

significa que seu trabalho vai ser exposto a outros professores, e poderiam ser objeto de 

crítica, o que pode causar embaraço e fazer com que deixem de participar deste tipo do 

compartilhamento de práticas. Como foi visto no Estudo Exploratório, os professores estão 

dispostos a partilhar e discutir informalmente suas práticas pedagógicas com seus pares, mas 

isto não garante que eles estejam preparados para tornar seus learning designs disponíveis 

em uma ferramenta aberta para acesso e uso de outras pessoas. 



116 

 

Em certa medida, pode se argumentar que estes achados refletem a literatura no 

sentido em que professores tendem a não despender muito tempo procurando por novas 

tecnologias para o planejamento de ensino. Como o LDSE é ainda um protótipo em um 

estágio preliminar, este fator pode ter impedido os participantes do estudo de estarem a par 

de seu real escopo e finalidades e pode ter impactado as respostas dos participantes às 

questões das entrevistas. Entretanto, como pode ser visto pelos achados, há evidência para 

sugerir que o LDSE tem valor potencial para os professores. Há espaço para o LDSE ajudar 

os professores a planejarem seu ensino, e refletirem sobre métodos apropriados, meios, e 

tempo a ser atribuído a necessidades de aprendizagem específicas dos estudantes e de 

contextos de aprendizagem específicos. 

Para resumir, além de responder à pergunta da pesquisa, este estudo também pode ser 

útil para pesquisa futura no uso de ferramentas de learning design como um apoio ao 

processo de desenvolvimento de learning designs e habilitá-los a compartilhar suas práticas 

pedagógicas numa base de comunidade de práticas. 

 

5.3.2 O LDSE possui potencial para introduzir inovações em formação de 

professores? 

Um dos participantes do estudo exploratório sugeriu que o LDSE poderia ter valor 

potencial em um curso de formação de professores em que os alunos estão sendo preparados 

para atuar no Ensino Superior. A razão da sugestão é que os alunos poderiam ser treinados 

em como desenvolver learning design e verem “diferentes tipos de técnicas... trabalhar 

colaborativamente ... engajando-se em diferentes tipos de atividades”. (Professor B). 

 O uso do LDSE pode apoiar o processo de desenvolvimento de learning designs para a 

capacitação de novatos e veteranos. Entretanto, seu uso deveria ir além de formar 

professores e incluir o apoio aos mais experientes; estes poderiam ajudar compartilhando 

suas experiências e colaborar para formar modelos inovadores ou melhorar suas práticas 

pedagógicas. 

 

5.3.3 Interpretações dos achados e implicações do Estudo Exploratório 

À luz dos achados, o Estudo Exploratório ajudou a encontrar uma resposta 

satisfatória para a questão da pesquisa, e estes são compatíveis com a literatura, embora 

sejam resultados de um estudo de pequeno porte.  
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Os professores que foram entrevistados usam TIC mais como recursos para agregar 

aos métodos de ensino convencionais; entretanto há alguns sinais de uso inovador destas 

tecnologias. Os participantes tendem a usar tecnologias educacionais fornecidas pela 

instituição e seguir orientações destas no planejamento de ensino. Eles frequentemente 

elaboram seus learning designs de forma privada, mas eles raramente usam TIC. Eles 

partilham seus learning designs com colegas de forma assistemática, o que é geralmente 

feito com tecnologias básicas. Entretanto, reconhecem o valor potencial do LDSE e estariam 

dispostos a usá-lo. Eles frequentemente usam TIC nos cursos, para interagir com os alunos 

por meio dos fóruns de discussão do Blackboard, o que, para a maioria deles, é de uso 

compulsório. Os professores pouco usam tecnologia para ensinar, mas estariam dispostos a 

usá-las para planejar e compartilhar suas práticas pedagógicas? Quando perguntados, eles 

dizem que sim, mas desde que esta ferramenta fosse empregada sob certas condições. Os 

achados deste estudo apontam para similaridades com o que foi visto na literatura, que os 

professores precisam ser apoiados para aprender como representar o processo de learning 

design para poderem transformá-los em padrões para uso futuro  (AGOSTINHO, 2009; 

GOODYEAR, 2005).  

Uma sugestão sobre como fazer isto é que os professores trabalhem como 

pesquisadores na ação, e aprendam refletindo sobre suas experiências profissionais 

(LAURILLARD, 2008b), que eles partilhem e discutam seus learning designs com colegas; 

pode ser um processo pelo qual eles aprenderão e efetivamente participarão de uma 

comunidade de práticas (LAVE; WENGER, 1991). Neste tipo de comunidade eles poderão 

ajudar seus pares e serem também ajudados por eles, fazendo pesquisa e aprendendo sobre 

pedagogias inovadoras usando tecnologias. Certamente, pesquisadores podem ter um papel 

importante ajudando professores serem bem sucedidos neste desafio. 

 

5.3.4 Problemas de métodos de pesquisa – o Estudo Exploratório respondeu às 

questões da pesquisa?  

 

Como mencionado anteriormente, as tecnologias digitais têm potencial para 

possibilitar inovações em aprendizagem avançada pela tecnologia TEL (Technology-

Enhanced Learning) no Ensino Superior, embora professores não introduzam inovações em 

seus métodos de ensino frequentemente, porque não possuem habilidades para tal 

(CONOLE; CULVER, 2009), ou porque não estão preparados para usá-las, ou ainda, porque 
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estas tecnologias não foram desenvolvidas para propósitos educacionais  (HARTSHORNE; 

AJJAN, 2009; LAURILLARD, 2009).  

Esta lacuna pode ser preenchida se os professores forem ajudados a compartilhar 

seus learning designs, o que pode ser feito com metodologias que possam suprir as 

necessidades da comunidade de professores (AGOSTINHO, 2009; GOODYEAR, 2005). E 

então, estariam eles dispostos a compartilhar seus learning designs? Para que eles o façam, 

os professores deveriam estar dispostos a mudarem suas práticas no que se refere a ensinar 

usando as TIC, e compartilhar seus planos de ensino, métodos, recursos e os resultados de 

suas experiências. O processo de compartilhamento de seus learning designs pode levá-los a 

tomar parte de uma comunidade de práticas em que os participantes aprendem e ajudam os 

outros a aprender, e assim colaboram para a construção de um novo conhecimento (LAVE; 

WENGER, 1991; SCARDAMALIA; BEREITER, 1996). Este problema constituiu a 

pergunta da pesquisa para esta tese, que foi definida como segue: os professores usariam 

uma ferramenta pedagógica para compartilhar seus learning designs? Esta questão levou a 

outra: eles partilhariam seus learning designs com colegas? 

Os achados do estudo exploratório sugerem que os professores usam tecnologia para 

ensinar, comumente em formas mais convencionais, e compartilham seus learning designs 

com os colegas de uma maneira informal. Além disto, eles não usam tecnologia para o 

processo de design, e, com exceção de um participante, eles nunca utilizaram uma 

ferramenta de learning design. Eles demonstraram atitudes positivas com relação ao LDSE, 

o que pode ser ilustrado pelos valores que eles viram na ferramenta. Entretanto, quando 

perguntados se usariam o LDSE para learning design, suas respostas mostram que eles o 

fariam, porém, sob certas circunstâncias, como: se ele fosse parte de um processo de 

validação (Professor A); se ele já fosse habitado (Professor B), e dependeria da estrutura 

institucional (Professora E). 

Seis professores universitários foram convidados a formar o grupo de participantes 

do Estudo Exploratório. Embora este possa ser considerado um grupo pequeno de 

entrevistados, o procedimento adotado foi baseado na Grounded Theory, o que consiste em 

um método a ser usado “para unidades sociais de qualquer tamanho” (GLASER; STRAUSS 

1967, p. 21). Além disto, ao coletar dados úteis para o estudo, quatro critérios foram 

empregados para justificar este tipo de amostra, como pode ser visto na Seção 4.1. Como 

este tipo de amostra não representa a população geral, seus resultados não podem ser 

generalizados (BRYMAN, 2008). Entretanto, como afirmado no Capítulo Quatro, a pesquisa 
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foi direcionada a definir ideias e assim, a escolha dos participantes foi feita com o intuito de 

entender as práticas pedagógicas correntes dos professores com relação ao uso das TIC. A 

razão para esta escolha foi que a preocupação desta pesquisa era encontrar temas para 

análise, onde o conceito de amostra teórica (GLASER;  STRAUSS, 1967) fosse aplicado. 

Na amostra teórica, segundo Petrini e Pozzebon (2009, p. 3), “as categorias emergem dos 

dados e o pesquisador procura adicionar a sua amostra dados que aumentem a diversidade 

visando desenvolver e fortalecer a teoria emergente”. 

O método para a coleta de dados foi entrevista semiestruturada, ou processo 

intensivo de entrevista (intensive interviewing) (CHARMAZ, 2006), um método qualitativo 

que permite ao entrevistador tentar entender o tópico pela investigação das experiências 

relevantes do entrevistado. Este método foi útil porque possibilitou à entrevistadora um grau 

de flexibilidade, pois permitia mudanças nas questões e havia espaço para questões de 

follow-up. Este tipo de procedimento pode ser complicado para o pesquisador iniciante, mas 

também tem vantagens, pois as entrevistas procederam como uma conversa fluente, focando 

nos tópicos de interesse da pesquisa. 

O uso da abordagem da Grounded Theory para o estudo exploratório como o 

presente foi de grande valor como um projeto de pesquisa para tese. Como Glaser (1978) 

enfatiza: “gerar teoria e fazer pesquisa social são duas partes do mesmo processo”, e como é 

feito por um humano “que está muitas vezes intimamente envolvido com os dados e outras 

vezes bem distante deles...”, o papel do pesquisador é altamente significante, pois sua forma 

de entrar no campo, seus métodos de coleta e interpretação dos dados, e a construção de 

hipóteses “são todos guiados e integrados pela teoria emergente” (p. 2). 

Ao tentar fazer pesquisa sem ideias preconcebidas e evitar vieses, o pesquisador tem 

suas crenças, e a decisão de qual abordagem adotar é guiado por estes fatores que 

certamente irão ter um efeito nos resultados na teoria construída. Embora as questões 

levantadas possam afetar os resultados da pesquisa, eles não necessariamente invalidam os 

achados, ou impedem o pesquisador de fazer recomendações para pesquisa futura na área de 

uso de ferramentas pedagógicas apoiadas por computador para apoiar professores no design.   

 

5.3.5 Pesquisa futura em Learning Design 

Como evidenciado nas práticas ilustradas pelos achados do estudo exploratório feito 

para esta tese, e como discutido na literatura, designing for learning é um processo tácito, 
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individual, informal e privado (CONOLE; CULVER, 2009; DERNTL et al., 2009; 

SHARPE; OLIVER, 2007). Sendo assim, para fazer pesquisa em padrões de learning design 

(LAURILLARD; LJUBOJEVIC, 2011), o processo de designing for learning deveria ser 

primeiro documentado de maneira explícita, e em seguida, a representação do processo pode 

ser expressa em forma genérica para que possam ser estudados, discutidos, e 

disponibilizados para pesquisa. 

Um modelo de projeto para pesquisa futura em learning design poderá ser feito em 

projetos que refletem as práticas pedagógicas dos professores e de maneira participativa, 

como proposto nesta tese no capítulo Sete, que propõe um projeto de desenvolvimento de 

uma ferramenta para learning design com a participação de professores universitários. 

Nestes grupos, em que os alunos são presumivelmente professores, estes devem ser 

encorajados a discutirem suas práticas à luz da estrutura teórica de learning design em uma 

metodologia híbrida que integra pesquisa, prática educacional e teoria. 

Os resultados deste tipo de iniciativa supririam a pesquisa sobre padrões de learning 

design e ferramentas de apoio para o processo de designing for learning. Assim, pesquisa e 

desenvolvimento ocorreriam nas dimensões pedagógica e técnica, fornecendo conhecimento 

coletivo para a comunidade de ensino e pesquisa, e seria benéfica ao campo da educação 

superior. 

 

5.3.6 Questões chave para o desenvolvimento futuro do LDSE 

As sugestões delineadas nesta seção para o desenvolvimento futuro do LDSE são 

baseadas nos comentários dos professores entrevistados para o estudo exploratório. Alguns 

disseram que o LDSE fornece uma boa visualização e uma estrutura que ajuda a identificar 

os diversos elementos do processo de learning design. 

Entretanto, há uma preocupação com o uso do LDSE porque envolveria o 

preenchimento de espaços e o seu uso para fins de gestão. A ideia de que esta ferramenta é 

um formulário a ser preenchido é um equívoco; esta questão necessita ser clarificada, e os 

usuários devem entender sua proposta correta. No caso da preocupação com o uso para 

gestão, deve haver clareza sobre quais as políticas adotadas para seu uso quando da 

implementação. Além disto, o papel da equipe gestora no monitoramento do uso da 

ferramenta pelos professores e as políticas institucionais devem ser claras. 
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Futuras versões do LDSE deveriam desenvolver modelos de learning design que 

poderiam servir como guia para usuários. Estes modelos podem ser experimentais e/ou 

teóricos, e deveriam incluir exemplos de cursos inteiros em diferentes áreas do 

conhecimento para habilitar professores a usá-los como um guia para construir seus próprios 

learning designs. A interface deve ser melhorada pela inclusão de recursos amigáveis e 

navegação intuitiva. Isto inicialmente pode ajudar a encorajá-los a adotar a ferramenta. O 

desenvolvimento de futuras versões deve incluir ferramentas para interação, como, por 

exemplo, fóruns de discussão, mensagem instantânea e videoconferência; estas podem 

possibilitar aos usuários interagirem ao usarem a ferramenta, e as interações poderiam servir 

como documentos, formando parte dos elementos dos artefatos dos learning designs, e 

também ajudar no processo de aprendizagem e pesquisa. 

Se o LDSE tiver um uso institucional, tal como propósitos de gestão, o sistema deve 

incluir ferramentas para monitoramento do grau de acesso do professor. Este tipo de função 

pode ser útil para coordenadores pedagógicos e pessoal com funções de gestão acadêmica, 

podendo tornar possível a eles monitorar a ferramenta e sugerir melhoras nas suas 

funcionalidades; desta forma poderá ser útil ter funções que ajudam a gerar relatórios. 

Para as necessidades pedagógicas, o LDSE precisa ser integrado a outros sistemas 

usados para ensino, como, por exemplo, aqueles que possuem ferramentas para 

comunicação e repositórios de conteúdo, como o Moodle e o Blackboard. É mais prático e 

conveniente para os professores terem suas tarefas apoiadas por ferramentas computacionais 

integradas, pois isto proporciona economia de tempo e esforço ao navegar pelas múltiplas 

ferramentas, e possibilitar-lhes concentrarem no que eles fazem melhor. 

Sugere-se a programação de sessões de capacitação em vários formatos para 

estimular os professores a usarem o LDSE, por exemplo, com workshops e tutoriais online, e 

grupos de discussões pela Web. Um projeto baseado em ferramentas como wiki deveria ser 

implementado com o intuito de apoiar comunidades de práticas de learning design usando o 

LDSE. Estas iniciativas podem encorajar professores a usarem o LDSE, a partilharem suas 

práticas pedagógicas de forma colaborativa, e fornecer a eles oportunidades de inovar em 

TEL. Desta forma, professores têm oportunidade de atuar como pesquisadores, aprender 

pela reflexão sobre suas próprias práticas e ajudar e serem ajudados por uma comunidade de 

aprendizes profissionais. 
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5.3.7 Considerações sobre o Estudo Exploratório 

A questão da pesquisa estimulou-me a desenvolver um estudo exploratório para 

descobrir como professores universitários planejam suas atividades de ensino, como eles 

compartilham este processo com colegas e se eles usam TIC para tal. Foi interessante 

descobrir que eles estão disponíveis a empregar ferramentas que os auxilie no planejamento 

pedagógico que poderiam assisti-los no processo de elaboração de learning design – embora 

sob certas condições – e partilhar suas práticas pedagógicas com seus pares. 

Este Estudo Exploratório trouxe uma série de contribuições para a pesquisa da tese 

como um todo, e o aprendizado de como conduzir uma pesquisa empírica foi o principal 

deles. O estudo da metodologia da Grounded Theory, o design do Estudo Exploratório e a 

investigação científica no Reino Unido proporcionaram uma vivência da aplicação deste 

método qualitativo de pesquisa e as técnicas de investigação que foram fundamentais para a 

continuidade da pesquisa de campo no Brasil. Na segunda fase da pesquisa (no Brasil) foram 

aproveitadas as abordagens de pesquisa, a teoria estudada e a postura de “analista” de dados 

empíricos aprendida no Estudo Exploratório. Além disto, os resultados do Estudo 

Exploratório, mesmo não tendo como objetivo a comparação com os achados da Pesquisa 

Empírica, mostraram caminhos que poderiam ser percorridos, como, por exemplo, formas de 

abordar as questões da pesquisa, as técnicas a serem usadas e a escolha da ferramenta de 

learning design a ser explorada na segunda fase, que será tratada a seguir. 
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6 ANÁLISE DESCRITIVA, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES DA 

PESQUISA EMPÍRICA 

 

A análise descritiva dos dados seguiu uma lógica em que os dados coletados no 

workshop e entrevistas ao vivo foram analisados incluindo a exploração do LAMS, e esta 

análise foi agregada à análise das entrevistas por e-mail, compondo um grupo de categorias 

que se relacionavam às questões da pesquisa empírica. 

Posteriormente, devido às diferenças na abordagem dos sujeitos entrevistados pelo 

Skype, a análise dessas duas entrevistas teve um tratamento diferenciado, pois as questões 

levantadas por esses participantes serviram como temas para discutir as categorias 

levantadas na fase anterior. 

Os procedimentos para a análise dos dados seguiram uma abordagem em camadas, 

como explicados a seguir. 

Primeiramente houve uma abordagem aos dados emergentes da coleta de dados 

buscando olhar geral sobre todas as respostas às questões do “Roteiro para Entrevista”. 

Nesta etapa, houve busca de opiniões diferentes e respostas a questões não abordadas, por 

meio de observação de palavras, expressões e ilustrações com comentários e exemplos. 

Como resultado, houve, por exemplo, uma constatação da variação na abordagem do 

planejamento e formas de colaboração no compartilhamento do planejamento. 

A segunda camada abordada foi uma análise quantitativa dos dados daquelas 

questões que permitiam contar, como, por exemplo, quantos fazem planejamento de forma 

mais ou menos estruturada. Foram elaboradas tabelas para as diferentes estratégias de coleta 

de dados, para agrupamento das estratégias e um resumo geral incluindo todas as estratégias, 

excetuando-se as entrevistas por Skype, por terem tido tratamento diferenciado, conforme 

explicado na Seção 4.2.1. A coleta resultou em tabelas que permitiram a elaboração desta 

análise. As tabelas podem ser vistas nos Apêndices III, IV e V. 

Tomando-se as tabelas com os resultados da coleta de dados, a terceira camada de 

análise foi um estudo dos dados emergentes das questões do “Roteiro para Entrevista”, do 

“Roteiro para Levantamento sobre conhecimento de ferramentas” e do “Memorial 

Reflexivo”. A partir deste estudo foram criadas categorias, que são neste caso, a integração 

de temas próximos ou relacionados entre si. Foram criadas cinco categorias, como pode ser 

visto na Seção 6.1. 
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  A quarta camada foi comparação e contraste das categorias com comentários de um 

dos entrevistados que agregaram contribuições com temas circundantes às questões 

respondidas pelos demais participantes. Neste diálogo entre o ponto de vista dos professores 

e do pesquisador surgiram novos olhares para as questões da tese, que alimentam as 

categorias encontradas. 

Em vez de usar o termo ferramenta de learning design, na pesquisa empírica foi 

utilizado o termo “ferramentas de planejamento pedagógico” para facilitar a interação com 

os sujeitos, falando de suas práticas, sem introduzir um termo novo, que teria que ser 

explicado, e se tivesse que introduzir este novo termo teria que explicar sobre a sua 

definição, as formas de representação em ferramentas, que são variados, devido ainda ser 

uma área recente de pesquisa. Isto, além de tomar tempo poderia contaminar as reações dos 

sujeitos e influenciar o resultado da pesquisa. Desta forma, o termo ferramenta para 

planejamento pedagógico é usado neste capítulo, porém, nas outras partes da tese há 

preferência pelo uso do termo ferramenta de learning design. No capítulo Três há uma 

discussão sobre o uso do termo learning design. 

A seguir, o detalhamento da análise descritiva. 

 

6.1 Categorização dos achados 

Os achados da pesquisa foram integrados por proximidade temática ou relacionados 

entre si e agrupados em cinco categorias, a saber:  

 Abordagem no planejamento pedagógico 

 Compartilhamento do planejamento pedagógico  

 Uso de ferramenta para planejamento pedagógico 

 Dificuldades, aspectos negativos e o que precisa ser incluído numa ferramenta de 

learning design 

 Potencial de “ferramentas de planejamento pedagógico” para a prática pedagógica 
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A seguir a descrição de cada uma das categorias.  

 

6.1.1 Abordagem no planejamento pedagógico 

Para esta categoria foram consideradas as questões 1 e 4 do “Resumo dos achados do 

workshop e entrevistas realizadas ao vivo e por e-mail” (Apêndice VI), que foram usadas 

nos roteiros do workshop e da entrevista. Foram observados basicamente três tipos de 

abordagem dos professores quanto ao planejamento de suas práticas pedagógicas, sendo: 

- Planejamento estruturado, em que os professores usam um percurso convencional, 

com roteiro de plano de ensino, tendo uma das professoras reforçado que é o roteiro adotado 

pela instituição (P6). Além desta professora, este tipo de abordagem é adotado por P1, P2, e 

P11. Esta abordagem pode ser ilustrada pelo comentário de P11, que segue um percurso de 

“pesquisa do conteúdo, seleção dos principais pontos, elaboração de forma de apresentação, 

tempo e recursos”.  

- Planejamento semi-estruturado, em que os professores seguem percursos próprios e 

pessoais que mudam com o caminhar das práticas pedagógicas, como relatado por três dos 

participantes: P3 diz: “tento seguir um roteiro”, P4 está criando “conforme o curso está 

andando”, e P5, que embora tenha um “plano traçado no início”, relata que dificilmente o 

segue.  

- Planejamento não-estruturado, em que um dos professores “eventualmente” faz 

anotações “em texto corrido” sobre “o que abordar, recursos” e “como assegurar a 

aprendizagem”, e que faz “...um cronograma de um plano de intenções.” (P12), e uma 

professora que relata: “sigo uma lógica da minha cabeça” (P7). 

A gradação de formas de estruturação do plano, desde formas mais convencionais e 

roteirizadas de acordo com orientações institucionais, passando por tentativas de seguir um 

plano traçado, ou traçando-o ao longo do curso, e chegando a ter exemplos de não existência 

de nenhuma estrutura, sugere diferentes maneiras de encarar o planejamento e seu registro, e 

isto possivelmente está relacionado a diferentes culturas institucionais e ao estilo de trabalho 

do professor.  

Quanto à forma de registro do planejamento, todos se referem ao uso de editor de 

texto, sendo que alguns referem diretamente o Word. Há também referências ao uso do 

PowerPoint para apresentações em sala de aula e o Moodle para realização de atividades.  
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6.1.2 Compartilhamento do planejamento pedagógico 

As formas pelas quais os participantes compartilham o planejamento pedagógico são 

explicadas pelas respostas dadas à questão de número 4. Foram considerados dez 

participantes, sendo dois do workshop, cinco da estratégia híbrida e três de entrevistas por e-

mail. Seis participantes declaram que compartilham o planejamento informalmente e cinco, 

formalmente, sendo que dois combinam as duas formas, como explicado a seguir. 

P2 diz que raramente compartilha o planejamento pedagógico e que o 

compartilhamento é feito de modo informal e assistemático. P7 também trabalha de maneira 

assistemática: “... eu passo para a pessoa, a pessoa usa, reconstrói ...”. P3, P5 e P6 relatam 

que compartilham planejamento nas reuniões pedagógicas. P5 diz que isto ocorre também 

informalmente, “na sala dos professores”. P10 compartilha em reuniões formais e de modo 

informal com os colegas. P11 compartilha nas reuniões e “se estiver distante vale e-mail, 

telefone, MSN”. Quanto a P12, diz: “converso com o professor que é meu colega na linha de 

pesquisa”. Duas professoras responderam que compartilham o planejamento, porém, não 

informam a maneira como o fazem (P1 e P4). 

Resumindo, o compartilhamento do planejamento pedagógico mostra ser um tipo de 

atitude preponderante no grupo pesquisado, e se dá em momentos tanto formais quanto 

informais, presencial e virtualmente. O compartilhamento tende a ocorrer de maneira 

informal e pontual, por iniciativa dos professores que apoiam colegas quando ambos têm 

necessidades semelhantes, doando e trocando recursos dos mais diversos tipos, porém não se 

identifica um trabalho de produção conjunta do planejamento ou de feedback de colegas e 

respectiva reformulação, o que se aproxima mais de uma socialização do que um trabalho de 

fazer e pensar em conjunto, que caracteriza a colaboração. E ainda, não transparece uma 

preocupação com formalismos relacionados a documentação, registro, avaliação e 

desenvolvimento futuro dos recursos. 

 

6.1.3 Uso de ferramenta de learning design 

Para esta categoria foram consideradas as questões de número 2 (conhecimento de 

ferramenta de planejamento pedagógico), 3 (uso deste tipo de ferramenta), e 8 (uso de 

ferramenta para compartilhar o planejamento pedagógico). Foram consideradas as respostas 

de dez participantes (não considerando as duas entrevistas por Skype). 
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Perguntados se conheciam “ferramentas de planejamento pedagógico” todos os 

participantes responderam que não conheciam, portanto, nunca usaram. Entretanto, todos 

referiam o uso de ambientes virtuais de aprendizagem (ex. Moodle) para as suas práticas 

pedagógicas.  

Perguntados se usariam ferramenta de planejamento pedagógico, nove do total de 

dez participantes responderam que sim, sendo que um diz que não sabe se usaria, pois 

acredita que em sua função atual, que é de gestão, não faz planejamento pedagógico. Dos 

que responderam afirmativamente, três colocaram condições: um diz que precisaria de 

treinamento (P2), outro que usaria desde que fosse preservada a autoria (P3), e um terceiro 

alega que seu “maior problema como professor é a falta de tempo” (P12). 

De forma geral, de acordo com as respostas a estas três questões, os participantes 

considerados utilizam tecnologia nas suas práticas pedagógicas, como o ambiente Moodle, e 

para o planejamento têm utilizado o editor de texto. Mostram-se interessados em usar 

ferramenta para planejamento pedagógico, desde que preservadas as condições relatadas 

sobre necessidade de treinamento e preservação da autoria. Embora apenas um dos 

participantes tenha levantado o problema de falta de tempo dos professores como uma 

condição para usar ferramenta para planejamento pedagógico, esta parece ser uma questão 

importante a ser considerada no caso de adoção de qualquer tecnologia, pois ela pode 

explicar alguns comportamentos observados na pesquisa, como o atraso de professores para 

o workshop, o não comparecimento e a não entrega do memorial reflexivo prometido por 

alguns, como mencionado na Seção 6.4.5.   

 

6.1.4 Dificuldades, aspectos negativos na exploração do LAMS e o que precisa 

ser incluído numa ferramenta de learning design 

 

As questões 5, 7 e 9 foram consideradas para citar os desafios encontrados pelos 

participantes na exploração do LAMS. Estas questões tratam das dificuldades encontradas 

na exploração do LAMS, dos aspectos negativos, e que tipo de recurso uma ferramenta para 

planejamento pedagógico deveria ter. Em razão da necessidade da exploração do LAMS 

para responder às questões em referência, foram consideradas as respostas de sete 

participantes (do workshop e da estratégia híbrida), não considerando as três entrevistas por 

e-mail e as duas realizadas pelo Skype. 
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Quanto aos pontos negativos, uma das professoras apontou “dificuldade para a 

construção do mapa” (conceitual), para o qual teve “pouco tempo para explorar” (P1). Outra 

professora apontou a lógica linear, mas que isto seria positivo para o aluno: “lógica do 

planejamento é linear (é mais positivo que negativo para o aluno de EAD)” (P4). P2 disse 

não se sentir “habilitada a falar de nenhuma desvantagem, não consegui chegar a um nível 

de fazer a crítica.” Três professoras (P3, P6 e P7) referiram o fato de o software estar em 

inglês como sendo negativo, mas elas mesmas não tiveram dificuldade em usá-lo. A 

necessidade de conhecimento prévio em informática para o uso do LAMS foi apontada por 

uma professora como ponto negativo, pois, segundo ela, é necessário “Ter conhecimentos 

prévios de informática e interfaces gráficas de autoria.” (P3), e a necessidade de treinamento 

e sensibilização para o uso “...para as pessoas que precisam de treinamento e sensibilização 

para a importância do uso, sem sensibilização as pessoas não acatam” (P6). 

Quanto aos recursos que uma ferramenta de learning design deveria ter, foram feitas 

as seguintes sugestões: 

 “plano convencional, onde possa redigir os objetivos...” (P2) 

 “ferramenta de registro e avaliação, ferramentas de produção...” (P3) 

 “chat e fórum” (P6) 

 “um lugar para por as referências, as fontes, a biblioteca” (P7) 

 “precisaria conhecer melhor a ferramenta para sugerir” (P4) 

Os demais participantes não fizeram sugestões. 

Pelas sugestões, parece que os participantes estão se referindo a recursos conhecidos 

que fazem parte de ambientes virtuais que conhecem e trabalham com eles, como o Moodle 

e o Teleduc, citados em outros itens, sendo que apenas um deles – biblioteca – não foi 

encontrado no LAMS. Isto assinala a importância de se levar em conta no desenvolvimento 

da interface de um ambiente para learning design a familiaridade dos supostos destinatários 

com determinadas ferramentas. 

 

 

 



129 

 

6.1.5 Potencial de ferramentas de learning design para a prática de ensino e 

aprendizagem 

Para esboçar algumas ideias sobre o potencial de uma ferramenta de learning design 

tendo como exemplo o LAMS, foram consideradas as respostas dadas pelos participantes às 

questões 6, 10 e 11, que se referem aos aspectos positivos encontrados na exploração da 

ferramenta, possível ajuda no trabalho do professor que esta ferramenta poderia dar e o que 

diriam a um colega que tivesse a intenção de usar o LAMS. Para tal, serão consideradas as 

respostas obtidas dos sete sujeitos que participaram do workshop e da estratégia híbrida, 

momentos de coleta de dados em que foi possível explorar o LAMS, com os participantes 

P1, P2 (workshop), P3, P4, P5, P6, P7 (estratégia híbrida).  

Um dos atributos mais positivos do LAMS, segundo os dados coletados foi a sua 

visualização gráfica, aspecto apontado por duas professoras participantes, além de outras 

duas que citaram a visualização. A seguir, a lista de atributos positivos citados. 

 visualização: 

o visualização gráfica 

o visualizar antes de passar para o aluno é interessante 

o muito atraente visualmente 

o visual dinâmico 

 colaboração e compartilhamento: 

o trabalho colaborativo 

o possibilita o compartilhamento de atividades 

 facilidade de interação em tempo real no compartilhamento: 

o poder trabalhar de onde você está 

o interagir enquanto elabora um plano 

 facilidade de  edição: 

o resultado visualizado de imediato 

o fácil de editar e re-editar  

o ambiente agradável 
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 autonomia e autoria: 

o autonomia para a escolha das ferramentas 

o preserva a autoria 

 ferramentas: 

o sistema de avaliação bastante rico 

o oferece diversidade de ferramentas  

Perguntados se a ferramenta poderia ajudar em seu trabalho, cinco participantes 

responderam que sim, porém, haveria também dificuldades, como relata P2, que trabalha 

com professores que atuam no ensino de medicina e, segundo ele, são muito tradicionais, 

eles “não adeririam de imediato a uma ferramenta como esta”. P3 enfatizou a “articulação 

das atividades presenciais com as virtuais” e que “poderia enriquecer o plano pedagógico 

com ferramentas inovadoras”. P7 reforçou que “para o universo da EAD... tudo bem”. P4 

diz que acha que isto “resolveria algumas questões”, sem especificá-las. Os demais 

participantes que exploraram o LAMS não responderam a esta questão.  

Sobre o que diriam a um colega que tivesse a intenção de usar uma ferramenta como 

o LAMS, todos os participantes, exceto P1, fizeram comentários, como segue: 

Com certeza o estimularia e me ofereceria para contribuir e aprender junto. 

Mostraria as vantagens, principalmente da possibilidade de compartilhamento dos 

trabalhos. (P2) 

 

...que é uma ferramenta muito rica e inovadora, que possibilitará agregar vários 

recursos tecnológicos como fórum, vídeo, conferência dentre outras. Além da 

possibilidade de partilhar as atividades com colegas. (P3) 

 

Vamos fazer, acho que é interessante, vamos fazer, eu te respondo depois que 

experimentar... (P4) 

 

Eu apoiaria muito positivamente. (P6) 

 

Acho que tem mais é que usar e descobrir o potencial que tem, o quanto aquilo 

pode te ajudar na sua prática com seus alunos. (P7) 
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Pelas respostas dos participantes às questões analisadas neste item, o LAMS teria 

potencial para apoiar o planejamento pedagógico, pois pode propiciar a articulação de 

atividades presenciais com as virtuais, considerando também que seria apropriada para 

EAD. Esta ferramenta possui vários recursos tecnológicos e pode contribuir para o 

enriquecimento do plano pedagógico. Ela traz como vantagem a possibilidade do 

partilhamento dos trabalhos do professor com seus colegas. Todas estas características 

poderiam ser resumidas com o “potencial” da ferramenta, que pode ajudar na “prática com o 

aluno”, como referido por P7. Entretanto, seria conveniente estar atento a questões de 

resistência de professores “tradicionais”, como observado por P2. 

A seguir há uma continuidade da análise usando os dados coletados nas duas 

entrevistas realizadas por Skype, que foram separadas por terem se diferenciado em 

conteúdo e forma das outras estratégias de coleta de dados usadas na pesquisa empírica.   

 

6.2 Entrevistas com pesquisadores qualificados das TIC em Educação 

O design da presente pesquisa empírica para coleta de dados previa a realização de 

workshop e entrevistas com técnicas variadas. Como descrito anteriormente, estas duas 

estratégias de coleta de dados foram integradas em razão de questões que inviabilizaram a 

realização do workshop com o número de sujeitos previstos. Desta forma, as entrevistas ao 

vivo tiveram a exploração do LAMS, que estava a princípio planejada apenas para o 

workshop. Este tipo de entrevista ao vivo com a exploração do LAMS, passou a ser chamada 

estratégia híbrida, e as demais entrevistas, realizadas por e-mail ou Skype continuaram 

sendo chamadas de entrevistas. Pelo fato de os sujeitos das entrevistas via e-mail terem 

seguido o roteiro dos sujeitos do workshop e da estratégia híbrida, os dados coletados 

referentes à aplicação dessas estratégias foram analisados juntamente, como pode ser visto 

na seção anterior. 

Devido a um tipo de liberdade e flexibilidade nas entrevistas feitas pelo Skype, os 

dois participantes desta estratégia abordaram temas que não estavam previstos no roteiro, 

embora tivessem algum tipo de ligação com os mesmos. Em razão de serem pesquisadores 

na área de TIC na educação, profissionais com experiência em orientação de pesquisa de 

mestrado e doutorado, além de autores com várias publicações, estes dois participantes 

foram considerados como interlocutores qualificados. Como suas contribuições 

extrapolaram as questões do roteiro, foi elaborada uma seção com os dados coletados nessas 
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duas entrevistas. Foram selecionados de cada entrevista diferentes pontos de vista que 

tivessem aderência às questões da pesquisa da tese. 

 

6.2.1 Entrevista com P8 –  “Design didático” 

O assunto a ser destacado nesta entrevista é o modelo de equipe colaborativa no 

design didático proposto pelo entrevistado (P8), que trabalha com design de educação a 

distância, ensino e orientação de pesquisa de pós-graduação. Ele se preocupa com a questão 

da interatividade na mediação de cursos com as TIC. Nesta entrevista não foi seguido o 

roteiro preparado, pois na fase ainda do rapport, quando perguntado sobre sua prática 

docente atual, o entrevistado direcionou sua fala para o relato de seus cursos de docência 

online, mostrando uma apresentação em PowerPoint disponibilizada no SlideShare, 

passando na sequência a usá-la para as respostas da perguntas subsequentes. Ou seja, a 

entrevista foi semelhante a uma aula online sobre os temas de interesse do entrevistado. 

Perguntado sobre uma prática pedagógica atual, o entrevistado falou de cursos de 

formação de “docência online”. Nesta sua prática, que integra ensino e pesquisa, há equipes 

multidisciplinares que trabalham em colaboração no desenho didático dos cursos. Na 

aplicação dos cursos, conforme explica o pesquisador, a mediação permite a modificação do 

desenho didático, pois se trata de um desenho flexível. Por exemplo, se um tipo de atividade 

usando wiki é feita para um grupo pequeno e oferece um bom resultado, o mesmo pode não 

ocorrer em um grupo grande, no qual o fórum passa a ser o recurso de escolha. Há uma 

“plasticidade” no design que permite modificações quando necessárias, e tanto o desenho 

didático como a mediação “estão vivos”.  

Conforme relata o entrevistado, há um reaproveitamento dos conteúdos e dos 

métodos, técnicas e recursos utilizados nos cursos, e como, às vezes, os conteúdos são 

“brindados” com contribuições de alunos, estas são acrescentadas em cursos futuros. Há um 

currículo previsto que é trabalhado nos cursos, porém, mesmo que se repita o conteúdo, 

métodos, técnicas e recursos, cada curso é diferente, pois o desenho didático é adaptado a 

cada contexto onde é realizado. A “plasticidade” no desenvolvimento das atividades e a 

ênfase na interatividade não comprometem o conteúdo quando há competência na mediação 

pedagógica.  

Sobre o trabalho colaborativo de professores no planejamento pedagógico, segundo o 

entrevistado, as equipes que criam os desenhos didáticos são coesas, e seu trabalho 
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colaborativo torna-se um exemplo para os docentes das instituições onde os cursos são 

realizados. A equipe reúne-se com frequência e todos participam das discussões durante a 

elaboração dos cursos e contribuem com sugestões, mesmo em áreas da especialidade de 

cada um. 

Quando perguntado sobre o uso de ferramentas para planejamento pedagógico, este 

entrevistado passa a falar de “LMS” (Learning Management System, ou Sistema de 

Gerenciamento de Aprendizagem), e cita o Moodle (utilizado por ele), e “aquele da 

Unicamp” (Teleduc).  

Embora não tendo sido possível conduzir a entrevista conforme planejado, alguns 

elementos da fala do entrevistado chamam a atenção para aspectos essenciais do learning 

design e planejamento pedagógico. Na sua fala, design didático é sinônimo de “desenho 

didático”, e se refere à elaboração de um curso online, usando uma equipe multidisciplinar 

de elaboração de “Web-roteiro” (SANTOS; SILVA, 2009). O planejamento pedagógico do 

design é feito em trabalho colaborativo por uma equipe multidisciplinar, composta de alunos 

e orientandos que participam da equipe de Web-roteiro. O produto dessa criação coletiva e 

colaborativa é utilizado no que ele chama de docência online, por meio da mediação online. 

O professor que faz a docência online a faz pela mediação pedagógica, e destaca-se na fala 

do entrevistado a importância do docente bem preparado para a docência online, e ainda, 

segundo ele, a “plasticidade” nas atividades e a ênfase na “interatividade” não 

comprometem o conteúdo quando há competência na mediação. 

O entrevistado destaca ainda a flexibilidade que permite modificações no design. 

Nos cursos onde se utilizam esse desenho didático, há o “currículo previsto”, mas o desenho 

didático é adaptado ao contexto. Pelo fato de haver a flexibilidade no design, é possível 

haver aproveitamento de contribuições de alunos nos cursos, que são aprimorados a cada 

nova edição.  

 

6.2.2 Entrevista com P9 – Algumas questões para ajudar a discutir o 

planejamento pedagógico, ferramentas e colaboração 

Na entrevista com o segundo interlocutor qualificado destacaram-se questões 

relacionadas ao planejamento pedagógico, tecnologias de apoio ao planejamento e cultura de 

colaboração no Ensino Superior, presentes na análise dos dados dos demais participantes da 

pesquisa. O entrevistado (P9) trabalha com design de interface no ensino, orientação e 
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projetos de pesquisa em nível de mestrado e doutorado, além de projetos relacionados ao 

desenvolvimento de ferramentas como ambientes virtuais de aprendizagem. P9 se preocupa 

com o lado humano da interação humana com as tecnologias, e considera o design de 

interfaces de ambientes de aprendizagem uma área multidisciplinar na qual devem ser 

consideradas as questões ambientais, sociais e psicológicas.  

Esta seção pretende ensaiar um possível diálogo entre o pesquisador (P9) e os outros 

educadores que participaram da pesquisa. O diálogo será feito tomando-se por base as 

opiniões e comentários de P9 e os dados coletados das outras participações.   

As questões analisadas anteriormente são reagrupadas e mescladas de maneiras 

diversas, e discutidas sob as seguintes óticas:  

 Planejamento pedagógico  

 Colaboração no planejamento pedagógico 

 Planejamento antes, tecnologia depois 

 Subutilização de ambientes virtuais de aprendizagem 

 Ferramentas de learning design – como pode haver adesão pelos professores 

A seguir a discussão de cada um desses aspectos. 

Planejamento pedagógico  

De certa forma, as maneiras menos estruturadas pelas quais os educadores 

participantes da pesquisa abordam a questão do planejamento pedagógico são corroboradas 

pelos comentários de P9, que afirma que na universidade há uma “cultura curricular”, o 

professor toma a ementa do seu curso e tem liberdade para trabalhá-la. Os professores de 

Ensino Superior, segundo este pesquisador, não usam ferramentas para planejamento, que é 

empírico, usam práticas que dão certo e vão ajustando-as às necessidades futuras; vão vendo 

o que funciona ou não, usam o feedback dos alunos e o bom senso. E ainda, não elaboram 

com os outros nesta tarefa. Para ilustrar este comentário, o entrevistado argumenta que na 

área de Ciências Exatas os professores não tiveram as disciplinas que trabalham com a área 

pedagógica, e passam para seus alunos da melhor forma possível o que aprenderem na sua 

formação. Este tipo de comentário pode ser visto também na literatura (CONOLE; 

CULVER, 2009; DERNTL et al., 2009; SHARPE; OLIVER, 2007). 
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As diferenças observadas nas abordagens ao planejamento por parte dos professores 

participantes da pesquisa podem ser explicadas em parte pelo argumento de P9. Segundo 

ele, é natural que, diante das demandas que tem, o professor faça o que lhe é mais cobrado, e 

há uma cultura institucional que não “enxerga” como trabalho a elaboração do planejamento 

e a articulação com outros professores fora da sala de aula. Como exemplo disto, P9 

argumenta, há algumas instituições que medem o desempenho dos professores apenas pelo 

número de horas-aula ministradas, e aí, como o professor tem muitas aulas, ele tem que 

improvisar, e, nos períodos de férias, no recesso escolar e nas reuniões pedagógicas é que 

ele elabora seu planejamento. E ainda, segundo este pesquisador, nas universidades públicas 

a necessidade de planejamento é entendida, o professor tem menos horas em sala de aula e 

tem tempo para pesquisa, orientação e planejamento, porém, mesmo assim, falta valorização 

do planejamento. 

Colaboração no planejamento pedagógico 

A maioria dos participantes disse que compartilham o planejamento de seus cursos; 

entretanto, P9 afirma que “não há apoio aos colegas no planejamento”. Para este 

entrevistado, os fatores que influenciam esta postura de não colaboração dos professores no 

Ensino Superior são: no Ensino Superior, o conceito de educação é mais difuso do que 

treinar habilidades. As competências que são ensinadas são difíceis de mensurar. Por outro 

lado, os professores são avaliados pela produtividade em publicações, pesquisa e 

orientações; a qualidade das aulas que ministram e o planejamento não contam para sua 

avaliação.  

Este interlocutor afirmou que não há colaboração dos professores no planejamento 

pedagógico, e que a cultura no Ensino Superior é de individualismo. Entretanto, segundo 

este entrevistado, em projetos de desenvolvimento de software educacional nos quais há a 

participação de pesquisadores em equipes multidisciplinares há colaboração por exigência 

dos órgãos de fomento. Mas isto só ocorre no começo dos trabalhos, pois as pessoas são 

muito ocupadas e sem disponibilidade para colaborar durante todo o tempo de duração 

desses projetos. Outro exemplo de colaboração dado por este interlocutor está na área de 

Projetos Integrados, que integram todas as disciplinas de um curso, e desta forma, os 

professores devem planejar e trabalhar de forma colaborativa. Mas para iniciativas como 

esta, “o apoio institucional é necessário”. Por essas observações, pode-se considerar que é 

provável que haja necessidade de alguma formalização e uma orientação vinda da instituição 

para que haja colaboração entre os professores nas suas práticas pedagógicas. 
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É essencial neste ponto retomar o conceito de colaboração. Conforme Roschelle e 

Teasley (1995, p. 70) a colaboração “envolve engajamento mútuo dos participantes num 

esforço coordenado” para que se possa resolver um problema, o que sugere um resultado 

que é acordado e compartilhado, podendo também envolver a divisão de trabalho, quando a 

tarefa é dividida em “camadas entrelaçadas”. Resulta, então, que a colaboração é uma 

atividade síncrona e coordenada. A importância de estudar colaboração na presente tese está 

em entender como esta pode ser praticada por professores universitários quando se trata de 

compartilhar learning design. A colaboração em learning design deve ser considerada como 

algo mais que dividir uma tarefa ou dar a um colega uma parte do plano de ensino para 

determinado curso. Além disto, as tecnologias devem ter um uso inovador ao serem 

integradas ao currículo recontextualizando a prática pedagógica (ALMEIDA; SILVA, 

2010). 

Subutilização de ambientes virtuais de aprendizagem 

Nas questões analisadas, os professores participantes informam que usam editor de 

textos para o registro do planejamento e ambientes virtuais para as atividades de ensino e 

aprendizagem e ainda demonstram interesse por ferramentas educacionais. P9 critica o uso 

dos CSCL (ambientes virtuais de aprendizagem colaborativa). Segundo ele, os CSCL 

comuns, como Blackboard e Moodle, na maioria dos casos, são usados como repositório de 

conteúdos e como ferramentas para comunicação entre alunos e professores; estes ambientes 

têm sido “subutilizados”, como, por exemplo, os fóruns e as ferramentas de avaliação. 

Também não exploram as possibilidades de desenvolver processos colaborativos. 

Ferramentas de learning design – possibilidades de adesão pelos professores 

Os participantes da pesquisa que fizeram a exploração do LAMS observam que esta 

ferramenta possibilita a inovação e propicia colaboração e compartilhamento de atividades, 

como discutido na Seção 6.1. Entretanto, há algumas condições para a sua adoção pelos 

professores: as pessoas teriam que ter conhecimento prévio de informática e de interfaces 

gráficas, e seria necessário que houvesse treinamento e sensibilização. Entretanto, segundo 

argumenta P9, para que uma ferramenta tenha adesão dos professores, ela deve ser de fácil 

manejo, ter funcionamento simples, com retorno a curto prazo – “isto seria o caminho para o 

sucesso”. Quando uma ferramenta necessita de treinamento para ser usada, isto é um indício 

de que ela é de difícil manipulação, o professor não vê vantagem em usá-la. Para este 

entrevistado, ferramenta para uso pedagógico “deve ser de aumento de produtividade do 

trabalho do professor, se não for, tem que ser imposta, os professores têm que ser 
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incentivados a usá-la e valorizá-la”. Na opinião deste pesquisador, vai ser difícil quebrar a 

barreira cultural quanto ao uso de ferramentas de planejamento, para ele “o ótimo é inimigo 

do bom”, as ferramentas buscam o ótimo e por isto não dão retorno rápido e eficiente. E 

assim, os usuários têm que se adequar e, segundo ele, “ferramenta boa não precisa de curso”.  

O entrevistado acredita que para que haja adesão de professores para o uso de 

ferramentas de design (para planejamento pedagógico) é necessário que esta seja 

institucionalizada – “não faz sentido usar sozinho”, tem que usar em equipe para poder 

compartilhar. Se houver uso, este deve ser em equipe, sozinho não seria eficaz. Seria 

interessante se o uso fosse também interinstitucional.  Perguntado se usaria ferramenta para 

planejamento pedagógico, ele responde: “Na primeira oportunidade pretendo usar sim”.  

Para P9, a melhora da educação em geral passa pelo uso das TIC, e o ambiente de 

aprendizagem deve refletir a realidade social e cultural. Ele argumenta que nas grandes 

cidades, boa parte dos alunos está online boa parte do tempo usando constantemente, as 

tecnologias móveis e o ambiente de ensino não deve envolver tecnologias diferentes das que 

os alunos estão usando, estas tecnologias também devem ser usadas na sala de aula. Em sua 

opinião, já há uma evolução nesta área e estas tecnologias estão no dia-a-dia das escolas, 

muitos professores as utilizam para as atividades de ensino e aprendizagem. 

 

6.2.3 Síntese da análise descritiva 

De forma geral, os participantes adotam abordagens diferentes no planejamento 

pedagógico, partilham suas práticas pedagógicas com colegas, e usam ambientes virtuais de 

aprendizagem nas atividades de ensino e aprendizagem. Embora não conheçam “ferramentas 

de planejamento pedagógico” (ou de learning design), mostram-se interessados por 

tecnologias que agregam valor ao seu trabalho, porém, há os que alegam falta de tempo para 

usá-las. A exploração do LAMS teve como resultado observações de que se trata de uma 

ferramenta com potencial para ajudar o professor em suas práticas e compartilhá-las. Além 

desses resultados, houve a discussão do conceito de mediação online, design didático (ou 

emergente), que foram interessantes por ajudar a especificar conceito de learning design.  
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6.3 Ferramentas de Learning Design para o Brasil – o LAMS e o LDSE podem 

ser um ponto de partida? 

O LDSE e o LAMS são ferramentas para learning design e ambas foram usadas para 

a pesquisa desta tese, sendo o LDSE para o estudo exploratório realizado no Reino Unido. e 

o LAMS, para a pesquisa empírica no Brasil. Ambas apresentam características 

consideradas úteis para o processo de designing para a aprendizagem, como visto nos 

resultados das investigações realizadas com base na literatura. Esta seção é uma análise de 

alguns elementos das duas ferramentas que poderiam ser incluídos num possível 

desenvolvimento de uma ferramenta de learning design para ser usada para apoio a 

professores do Ensino Superior.  

A tabela a seguir relaciona características do LDSE e do LAMS conforme abordados 

no estudo exploratório e na pesquisa. 

Ferramenta LDSE LAMS 

Propósito Busca padrões de planos (patterrn templates) que 
possam ajudar na tarefa de avaliar a pedagogia 
existente em um learning design 
(LAURILLARD; LJUBOJEVIC, 2011) 

Objetiva promover colaboração entre alunos, 
porém, ele também possui atividades para serem 
realizadas individualmente (BRITAIN, 2004). 

Princípios de 

funcionamento 
 
 

O LDSE propõe recursos que habilitam o 

planejamento de um curso inteiro, dividindo nos 
níveis de granularidade: learning design, 
módulo, sessão e atividades. Cada nível tem 
propriedades que devem ser escolhidas no 
processo de design, e configuram uma prática 
pedagógica específica.  

Propicia um ambiente de autoria em interface 

gráfica para a criação de sequências de atividades 
de aprendizagem. As atividades podem incluir 
uma variedade de tarefas individuais e em 
grupos.  
A interface gráfica torna fácil a interpretação do 
learning design tanto em linguagem de máquina 
quanto para a interação humana. 

Valores (LDSE) e 

pontos positivos 
(LAMS)  

Colaboração remota em modo assíncrono.  

Compartilhamento. 
Visualização. 
Ajuda a lembrar que existem muitos recursos 
disponíveis. 

Colaboração. 

Compartilhamento. 
Visualização. 
Diversidade de ferramentas 

Restrições 
referidas pelos 
sujeitos do estudo 

exploratório e da 
pesquisa empírica 
comuns aos dois 
sistemas. 

Preencher caixas pode levar muito tempo. 
Para usar professores gostariam que já tivesse 
algo feito anteriormente, para ser modificado. 

Preocupação em como será a gestão – se a 
ferramenta é adotada como ferramenta 
pedagógica ou de gestão.  
Preocupação com adoção em ambiente que não 
dá apoio. 
 

Usariam a ferramenta se não comprometesse seu 
tempo. 
Usariam a ferramenta desde que preservada a 

autoria. 
A lógica do planejamento é linear (mas é mais 
positiva para o aluno de EAD). 
A necessidade do conhecimento prévio de 
Informática e de interfaces gráficas. 
O software está em inglês. 
Necessidade de treinamento e sensibilização. 
Precisaria ter um lugar para a biblioteca. 

Precisaria ter um “plano convencional”. 

Estágio atual Protótipo autorizado para uso em pesquisa 
acadêmica, em uma aplicação em Java, e sua 
representação em slides de PowerPoint. 

É usado em escolas e universidades na Austrália, 
Nova Zelândia, Reino Unido e recentemente na 
China. 

Tabela 4 – Características do LDSE e LAMS destacadas do estudo exploratório e da pesquisa empírica 
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A intenção principal da composição desta tabela não é de comparar as duas 

ferramentas, nem os resultados do estudo exploratório com o da pesquisa empírica. A 

intenção é anotar algumas informações para ajudar na captura de elementos para a 

proposição de desenvolvimento futuro de ferramenta para apoio ao processo de designing de 

práticas pedagógicas. 

Iniciando pelas características das duas ferramentas, embora sejam ambas dedicadas 

a apoiar o processo de designing de práticas pedagógicas, há uma variação na representação 

do learning design e na extensão dos níveis de pedagogia envolvida no processo decisório 

do planejamento: o LDSE se propõe a guiar e orientar oferecendo desde conceitos sobre 

aprendizagem, métodos, técnicas e recursos que habilitam o planejamento de um curso 

inteiro, dividindo nas camadas: learning design, módulo, sessão e atividades; o LAMS foca 

na criação e implementação de atividades em um fluxo, dando a ideia de que há recursos 

disponíveis e cabe ao professor escolhe-los e colocá-los na sequência desejada, porém, 

outros componentes do learning design devem ser especificados e registrados em outro 

lugar (MASTERMAN 2006).  

Enquanto o LAMS tem um foco nas atividades online e colaborativas em uma 

sequência linear, o LDSE abre um leque de possibilidades de escolha de diversas 

abordagens de aprendizagem. De acordo com Britain (2004), o LAMS é fácil de ser usado 

por pessoal não técnico; o LDSE, por não estar em funcionamento, não é possível afirmar 

quanto a este quesito. Sintetizando, ferramentas de learning design podem tanto orientar 

sobre todo o processo pedagógico, como podem apoiar na escolha de recursos para a 

construção de atividades didáticas, podendo também ter uso combinado. 

Quanto à referência às opiniões dos sujeitos pesquisados, os valores referidos pelos 

participantes do estudo exploratório com o LDSE sugerem alguns aspectos desta ferramenta 

que são comuns aos pontos positivos referidos ao LAMS pelos sujeitos da pesquisa 

empírica, sendo: as duas ferramentas facilitam a colaboração e compartilhamento; ambos 

têm boa visualização e muitos recursos disponíveis. 

Somados os valores e aspectos positivos levantados por ambos os grupos sobre as 

duas ferramentas tem-se um conjunto de elementos que devem estar presentes em uma 

discussão preliminar sobre a composição do plano inicial para o desenvolvimento de uma 

nova ferramenta. Devem ser adicionados a esta lista os que deveriam existir na ferramenta e 

atenção deve ser dada para evitar incluir os que foram avaliados como negativos pelos 
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sujeitos. Assim tem-se um conjunto preliminar de requisitos para uma nova ferramenta de 

learning design relacionados a seguir. 

 

 

Visualização 

Aparentemente, a visualização gráfica é importante, não apenas por tornar o 

ambiente agradável, atraente e dinâmico (como sugerem os sujeitos da pesquisa empírica 

sobre o LAMS), mas também para facilitar o uso da ferramenta. Outro aspecto da 

visualização – como visto nas sequências de atividades do LAMS, estas após serem 

programadas, podem ser vistas como seriam vistas pelo aluno. Esta funcionalidade, como 

explicado por Agostinho (2009), refere-se à integração das sequências (que é considerado 

documentação) com o ambiente de implementação (que vai rodar para o aluno). 

Colaboração e compartilhamento 

A colaboração a que se referem os sujeitos participantes está relacionada à 

possibilidade de compartilhamento de learning designs construídos nas ferramentas, ou seja, 

assim como se pode ver no LAMS, é possível haver grupos de professores que tem acesso a 

arquivos com trabalhos dos outros. Esta também é uma das preocupações do LDSE. Uma 

ferramenta de learning design deve permitir aos professores colaborar mutuamente, visando 

à inovação na prática pedagógica, preocupação presente no Ciclo Iterativo de Learning 

Design (CILD) proposto nesta tese. 

Interação em tempo real no compartilhamento 

Este tipo de interação é possível no LAMS, o que significa que um learning design 

que está sendo construído por um professor pode ser acessado por outro em tempo real, por 

meio de um mecanismo da ferramenta que cria grupos de compartilhamento de learning 

designs. Este tipo de mecanismo possibilita interação durante o processo de planejamento, 

com trabalho conjunto. Como a ferramenta está na Web é possível interagir remotamente. 

Facilidade de edição e reutilização 

Se uma das razões para o uso de ferramenta de apoio ao learning design é o 

aproveitamento de trabalho feito anteriormente para ser modificado e transformado, é 



141 

 

importante que a edição seja facilitada pela ferramenta, e a visualização imediata de como 

fica uma edição logo após ser feita, agilizando a continuidade do trabalho e o processo 

decisório sobre as escolhas na medida em que vão sendo elaboradas. A edição e re-edição 

foram experimentadas na exploração do LAMS; já o aspecto “reutilização” foi mencionado 

no estudo exploratório como um dos valores do LDSE. 

A autonomia e autoria 

A facilidade oferecida pelo LAMS para a escolha das atividades para a formulação 

de sequências de acordo com as decisões do professor ao elaborar seu learning design 

oferece-lhe também a sua autoria, pois ao construir sua sequência de atividades, esta fica 

gravada e disponível para ser acessada via Web a qualquer momento. A autonomia para a 

escolha das atividades é devida ao número de recursos (atividades) oferecidos pela 

ferramenta e a facilidade de escolher uma atividade, arrastar e colar, colocando-os em 

qualquer ponto da sequência, conectando-as umas às outras de acordo com o interesse do 

autor. 

Quantidade de recursos para compor um learning design 

Tanto no estudo exploratório como na pesquisa empírica houve menção dos sujeitos 

sobre a multiplicidade de “ferramentas” (recursos) oferecidas, inclusive de avaliação, no 

caso do LAMS, no qual os recursos são funcionais a partir da programação da sequência e 

podem ser testadas; por exemplo, é possível gravar vídeos na própria ferramenta e testá-los 

imediatamente. No LDSE, as “ferramentas” referem-se a opções de planejamento de 

unidades de aprendizagem, como, por exemplo, definindo abordagem de aprendizagem, 

forma de interação entre alunos e professores, duração, modalidade (presencial ou online), 

etc. 

Além dos elementos favoráveis aos dois sistemas analisados, há alguns problemas a 

serem evitados na construção de um ambiente de learning design, por serem potencialmente 

restritivos à adoção da ferramenta, como o tempo a ser gasto para construir um learning 

design, a lógica do planejamento oferecida, o modo de gestão da ferramenta e a apropriação 

da tecnologia pelos professores. 

No estudo exploratório houve referência a uma preocupação com o procedimento de 

“preencher caixas” para desenvolver learning design com o apoio do LDSE; que isto pode 

levar muito tempo, pois o usuário tem que entrar com dados. Porém, dentro da perspectiva 
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de disponibilidade dos dados para futuras modificações não deveria haver problema com 

este procedimento, pois ele pode economizar o tempo no processo de compartilhamento e 

aproveitamento do design para reuso. O tempo para trabalhar com este tipo de ferramenta é 

mencionado como fator restritivo pelos dois grupos pesquisados e passa a impressão que 

professores disponibilizariam pouco tempo para usar tecnologias para o planejamento de 

práticas pedagógicas. 

No estudo exploratório também houve menção à estruturação da interface do LDSE 

que facilita entender a ideia da hierarquia dos níveis de planejamento pedagógico e as 

opções para uso das funcionalidades oferecidas pela ferramenta. No entanto, a lógica do 

planejamento linear foi apontada na pesquisa empírica sobre a forma como sequência do 

LAMS. A interface gráfica do LAMS agradou os sujeitos da pesquisa empírica, porém, o 

sequenciamento das atividades pode dar uma ideia de linearidade, pois o sequenciamento 

exige que as atividades tenham conexões entre si, o que é feito por setas conectoras. Já no 

LDSE, a referência à estrutura foi um fator facilitador para entender a lógica da proposta de 

planejamento. Preferências por ambientes mais ou menos estruturados devem ser verificadas 

para subsidiar decisões de desenvolvimento de novas ferramentas.  

As questões sobre gestão foram levantadas pelo grupo do estudo exploratório. Neste 

estudo houve preocupação em como será a forma de gestão da ferramenta, se ela seria 

adotada como ferramenta pedagógica ou de gestão. E em sendo adotada haveria problemas 

se isto ocorresse em um ambiente em que não há apoio aos usuários. E ainda houve 

comentário que a ferramenta poderia funcionar melhor sob uma forte estrutura institucional. 

Para facilitar a apropriação de uma ferramenta de learning design seria desejável 

para os brasileiros que esta fosse disponibilizada em português e que não exigisse 

conhecimento prévio de Informática e de interfaces gráficas, para diminuir a necessidade de 

treinamento e sensibilização para a adoção da ferramenta. Ainda, segundo sugestões de 

participantes do grupo brasileiro, deveria ser incluído um lugar para a biblioteca e um plano 

convencional. Um comentário de sujeito do grupo do LDSE sugere que para usar a 

ferramenta, ele gostaria que a ferramenta já tivesse sido usada anteriormente, para poder ver 

algo já pronto e experimentar modificar.  

A decisão sobre em que níveis do design seria necessário atuar é uma questão 

primordial; se necessitamos de uma ferramenta que oriente sobre todo o processo de 

designing incluindo teorias da aprendizagem, métodos, técnicas e recursos, como pretende 



143 

 

ser o LDSE, ou se precisamos de um nível de granularidade menor, como pode ser 

exemplificado por uma metáfora de uma mesa de trabalho com recursos disponíveis para 

planejar atividades, como é o caso do LAMS. Dito de outra forma, estas duas ferramentas 

mostram propósitos diferentes, o LAMS foca nas atividades didáticas, ao invés de uma 

estratégia pedagógica mais completa, como é caso do LDSE. 

Independentemente da escolha pelo nível de granularidade oferecida pela ferramenta 

para apoiar o professor no processo de designing da aprendizagem, aparentemente a 

interface e modos de interação com os recursos disponíveis é importante para a adesão à 

ferramenta. Pelos resultados da pesquisa empírica, a interface gráfica facilita a visualização, 

e se ela também mostra ser agradável ao professor, com recursos fáceis de editar, isto 

possivelmente fará com que eles a adotem. Estes aspectos relacionados à visualização 

devem ser considerados no desenvolvimento de ferramentas para pessoal não técnico, e, 

como argumenta Britain (2004), devem ser teacher-friendly. Além disto, o conceito de 

learning design e o propósito da ferramenta devem estar transparentes para os usuários, 

assim como os seus princípios básicos de funcionamento devem ser intuitivos. 

A pesquisa sobre representações e ferramentas de learning design para uso na 

realidade do Ensino Superior no Brasil deve levar em conta a decisão sobre a adoção de uma 

ferramenta desenvolvida ou em desenvolvimento no exterior ou a construção de uma que 

seja voltada exclusivamente para as necessidades locais. Artigos científicos que analisam e 

comparam ferramentas (AGOSTINHO, 2009; BRITAIN, 2004), relatórios de resultado de 

projetos  (LAURILLARD, 2008b) e relatórios de avaliação (MASTERMAN, 2006) podem 

servir como modelo de pesquisa para entender as necessidades dos professores no contexto 

brasileiro, pois esses projetos mostram caminhos percorridos, metodologias de pesquisa e 

desenvolvimento de ferramentas e resultados alcançados. Permanece o espírito de 

refinamento e reuso proposto na abordagem de pesquisa fundamentada em Design-Based 

Research (DBR). Certamente há vantagens e desvantagens em ambas as abordagens – 

começar do zero ou reaproveitar o que já existe. 

 

6.4 Discussão e Conclusões da Pesquisa Empírica 

Alguns temas emergiram da análise descritiva dos dados, que são discutidos nesta 

seção. Estes temas foram selecionados para compor um conjunto de fatores que passam a ser 
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considerados para o design de pesquisa para desenvolvimento de ferramentas de learning 

design, e são os seguintes: 

 Participantes usam diversas abordagens para planejar suas práticas pedagógicas e as 

partilham com colegas. 

 Todos os participantes usam tecnologias. Este fator pode ser bom para que haja 

adesão às ferramentas?  

 O LAMS pode ser um modelo para ferramenta de learning design?  

 Características do ambiente de Ensino Superior que podem influenciar na abordagem 

ao planejamento pedagógico.  

Os temas são apresentados a seguir. 

 

6.4.1 Uso de abordagens formais e informais para planejar as práticas 

pedagógicas e compartilhá-las 

O planejamento pedagógico é abordado de diferentes maneiras pelos participantes da 

pesquisa. Há os que adotam o registro do planejamento em planos mais estruturados 

seguindo formulários providos por suas instituições e outros que elaboram seus planos de 

maneira menos estruturada e aqueles que não elaboram planos. O planejamento é um 

processo empírico e assistemático, compartilhado formalmente em reuniões de equipes de 

professores dos cursos e informalmente por diversas formas. Há também documentos 

institucionais usados para registrar o plano de ensino de maneira uniforme dentro de um 

curso, o que já denota preocupação com uniformidade na organização dos planos de ensino 

para aproveitamento futuro. As trocas de recursos usados e discussões de práticas adotadas 

também acontecem no decorrer do ano letivo, combinando troca formal e informal, o que 

pode favorecer o envolvimento dos professores em projetos de desenvolvimento de 

ferramentas de learning design. A familiaridade com algum tipo de estruturação e 

sistematização de práticas pedagógicas, aliada à flexibilidade para discussão, 

reaproveitamento, refinamento de práticas são aspectos a serem considerados como 

elementos iniciais para tal tipo de projeto. 
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6.4.2 Uso de tecnologias na prática pedagógica: indícios de adesão a 

ferramentas de learning design 

Todos os participantes da pesquisa usam editor de texto para registro do 

planejamento pedagógico, para planos mais ou menos estruturados, o que denota uso de 

software para pensar sobre, elaborar, registrar e organizar as atividades de ensino e 

aprendizagem. Eles também utilizam ambientes virtuais de aprendizagem para as práticas 

pedagógicas. Se considerarmos que já existe familiaridade do professor com tecnologias 

integradas às ações de ensino e aprendizagem, a introdução de outras ferramentas poderá ser 

mais fácil do que introduzi-las em grupos que desconhecem tecnologias educacionais.  

Por outro lado, segundo um dos participantes da pesquisa empírica os CSCL 

(ambientes virtuais para aprendizagem colaborativa) são subutilizadas (P9). Isto poderia 

significar que as ferramentas de learning design também seriam subutilizadas? Por que as 

ferramentas são subutilizadas? Wang e Hanaffin (2005) argumentam que o rápido 

desenvolvimento de novas tecnologias provocou interesse da comunidade de designers de 

ferramentas educacionais, mas, assim como outras inovações na área de ensino e 

aprendizagem, a pesquisa e o design não tiveram influência direta na prática pedagógica, e, 

como resultado, os ambientes TELE (Technology-Enhanced Learning Environments
18

) têm 

sido pouco usados seja por alunos ou por professores (WANG; HANNAFIN, 2005). 

Embora esta não fosse uma preocupação desta tese, parte das respostas pode estar no 

fato de os professores serem muito atarefados e não priorizarem a integração de tecnologias 

às suas práticas pedagógicas. O entrevistado P9 levanta a questão de que a necessidade de 

treinamento no caso de adoção de uma ferramenta para learning design levaria a 

dificuldades na adesão de novas tecnologias por parte dos professores. Pode ser que eles não 

vejam sentido ou não creem que a tecnologia é necessária. Em se tratando de aprender 

coisas novas, como visto na Andragogia, o adulto se interessa por aprender coisas que façam 

sentido para ele (KNOWLES, 1973). Entre os princípios da Andragogia está o de “prontidão 

para a aprendizagem”, no qual se assume que “os aprendizes adultos estão prontos para 

                                                             
18 Para o termo Technology-Enhanced Learning (aprendizagem enriquecida pela tecnologia) foi encontrada a 

sigla TEL nos documentos do LDSE (https://sites.google.com/a/lkl.ac.uk/ldse/in-depth-information) e em 

Conole e Culver (2009).  TELE seriam ou as tecnologias integradas ao processo de ensino e aprendizagem, 

como: computadores, tecnologias móveis, softwares educacionais, dentre outros, que têm potencial para 

enriquecer os ambientes de ensino e aprendizagem. 
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aprender aquilo que eles precisam devido à fase de desenvolvimento que eles estão”, nos 

seus papéis desempenhados socialmente (p. 47). As ideias de Knowles foram recuperadas de 

Linderman (1926), que, por sua vez são influenciadas pela concepção de educação de 

Dewey, e como enfatizado por Almeida, (2009b, p. 106), 

[...] pode-se observar que as ideias de Linderman sobre a aprendizagem de adultos 

são congruentes em muitos aspectos com a pedagogia de Dewey: motivação a 

partir das necessidades e interesses do estudante; análise da experiência como 

fonte de aprendizagem; autodireção e engajamento do professor em processos de 

investigação desenvolvidos pelos estudantes; processos educativos que levam em 

conta as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem.  

Conforme Merrian e Caffarella (1999), como os adultos são mais motivados a 

aprender por fatores internos que externos, a Andragogia traz implicações para o design, 

implementação e avaliação na educação de adultos. Para Almeida (2009b, p. 107) é 

necessário “identificar as concepções de conhecimento, ensino e aprendizagem e, a partir daí 

buscar metodologias que estejam em consonância com tais concepções”.  

Por isso, para que professores se interessem pelo uso das novas tecnologias em suas 

práticas pedagógicas, e neste caso pelas ferramentas de learning design, é essencial que 

estejam convencidos de que este tipo de ferramenta tem potencial para ajudá-los a ter mais 

produtividade no seu trabalho, pois além de aprender a manejá-las, os professores têm que 

se apropriar delas (ALMEIDA, 2010a). 

E este seria um desafio na introdução deste tipo de tecnologia no universo do Ensino 

Superior no Brasil. 

 

6.4.3 O LAMS pode ser modelo para ferramentas de learning design?  

 

O LAMS apresenta uma interface gráfica que agradou aos participantes da pesquisa. 

E ainda, a interface do LAMS possui recursos denominados atividades, que são 

disponibilizados em ícones, os quais o usuário arrasta e cola para uma área de trabalho, e 

com o recurso posicionado nesta área, clica para abrir janelas onde as atividades são 

programadas. Uma das participantes (P3) ilustra que a área de trabalho é como uma “mesa 

vazia” sobre a qual podem ser colocadas as estratégias e os recursos escolhidos (ver Figura 

2). 
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A visualização gráfica e os recursos de navegação e programação das atividades 

parecem ter sido facilitadores do uso do LAMS pelos participantes. Isto pode indicar que 

aspectos psicológicos, dentre outros, podem influenciar o gosto e entusiasmo por tipos de 

interfaces de tecnologias, o que poderá fazer diferença na adoção de ferramenta de learning 

design. Se as pessoas acham mais fácil e agradável interagir com uma ferramenta que 

apresenta uma interface gráfica, colorida, onde imagens  preponderam sobre textos, isto 

pode ser explicado pelo fato de os usuários terem estilos de aprendizagem diferentes 

(FELDER, 1996; VALENTE; CAVELLUCCI, 2007), e deve ser levado em conta no 

desenvolvimento de ferramentas de learning design.  

Além da interface gráfica que proporciona um ambiente agradável, visualmente o 

LAMS oferece inúmeras ferramentas que facilitam o trabalho colaborativo e é fácil de editar 

e re-editar, possibilitando autonomia para a escolha das ferramentas e preservando a autoria. 

É importante ressaltar, entretanto, que em futuros projetos de introdução de ferramentas de 

learning design na realidade dos professores, em sendo adotado o LAMS, além do apelo da 

interface gráfica, outros aspectos devem ser levados em conta, tais como recursos de 

“biblioteca” e “plano convencional” (plano de ensino), como sugeridos por P2 e P7, 

respectivamente.  

 

6.4.4 Características do ambiente de Ensino Superior que podem influenciar na 

abordagem ao planejamento pedagógico  

A cultura do planejamento e de registro das práticas pedagógicas existente nas 

instituições de ensino dos professores pesquisados parece ser flexível, de acordo com os 

dados desta pesquisa empírica, com nuances de estruturação e sistematização, e isto poderia 

ser fator chave na implantação de novas tecnologias integradas aos processos de ensino e 

aprendizagem, e aplicar-se-ia a projetos de pesquisa e desenvolvimento de ferramentas de 

learning design. Esta cultura alia-se a outra em que o professor ensina de maneira empírica, 

planeja de forma assistemática, e registra atividades de maneira informal, como pode ser 

visto na fala deste entrevistado, no estudo exploratório desta tese e na literatura (CONOLE; 

CULVER, 2009; DERNTL et al., 2009), desta maneira, o conhecimento implícito no 

processo de planejamento e implementação de práticas pedagógicas permanece tácito.  

As características do ambiente de Ensino Superior citadas podem se configurar em 

desafios a serem considerados em caso de projetos de pesquisa e desenvolvimento de 



148 

 

ferramentas de learning design. A cultura escolar de empirismo e flexibilidade pode 

funcionar a favor da criatividade e inovação e devem ser aproveitadas para dar oportunidade 

à colaboração entre os professores. Porém, é oportuno também considerar a importância do 

registro e sistematização, tornando explícito o conhecimento das práticas pedagógicas para 

que as boas ideias sobre ensino e aprendizagem sejam disseminadas e que isto seja feito de 

modo a trazer mais produtividade para o trabalho dos professores. 

 

6.4.5 Problemas de método da pesquisa 

Os problemas ocorridos no método de pesquisa foram relacionados à disponibilidade 

dos sujeitos selecionados, e à aplicação das estratégias de coleta de dados, que ocasionaram 

a necessidade de modificações, como descrito a seguir. 

Sujeitos da pesquisa 

A escolha dos sujeitos foi feita para se ter um grupo de pessoas em situação de 

contribuir com dados do ambiente das práticas pedagógicas no Ensino Superior. O número 

de sujeitos participantes deveria ser suficiente para que a coleta de dados fizesse emergir 

informações que contribuíssem para responder as questões da pesquisa. Algumas 

dificuldades surgiram para conseguir doze profissionais, provavelmente devido ao período 

em que a pesquisa foi realizada – final de ano letivo, em que em geral os professores estão 

muito atarefados.  

Aplicação do método 

O método escolhido – Grounded Theory (teoria fundamenta nos dados) oferece 

benefícios em pesquisas sociais na área de educação, embora exija atenção redobrada em 

todas as fases da pesquisa por envolver técnicas de caráter subjetivo e propor um processo 

iterativo na abordagem dos dados. Nesta abordagem teórica, o pesquisador modifica e refina 

as técnicas de coleta após iniciado o processo de coleta e isto se dá em razão de novas 

descobertas que vão surgindo na interação com os sujeitos, descobertas que apontam para 

um olhar em novas direções. No presente trabalho, além de modificações e refinamento das 

questões da pesquisa, houve também modificação nas estratégias de coleta e registro dos 

dados, como pode ser visto no próximo item. 
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Mudanças nas estratégias 

Alguns sujeitos que deveriam participar do workshop não compareceram, ou não 

estiveram disponíveis durante o tempo programado para a realização deste. Isto ocasionou 

uma mudança na aplicação desta estratégia, que posteriormente tomou aspectos de entrevista 

ao vivo, individual com a exploração do LAMS, que a princípio estava reservada ao 

workshop. Além disto, o “Memorial Reflexivo” sobre a exploração do LAMS no workshop, 

que deveria ser escrito pelos participantes, não ocorreu como previsto, pois os que se 

comprometeram a enviá-lo posteriormente não o fizeram, e apenas dois sujeitos o 

responderam. Desta forma, o workshop não atendeu plenamente seu objetivo como 

estratégia de coleta de dados, provocando a necessidade de modificação no design da 

pesquisa de modo a possibilitar a coleta dos dados que interessavam à pesquisa. 

Variações nas técnicas de coleta e registro dos dados 

A coleta de dados teve um roteiro básico que deu origem a questões destinadas às 

técnicas de coleta de dados planejadas, como visto na Seção 4.2.2.  

A variedade de técnicas de coleta e registro de dados usados para as diferentes 

estratégias trouxe elementos dificultadores para a análise descritiva, pois houve diferenças 

de abordagem dos participantes para as questões, por exemplo, os sujeitos que responderam 

as entrevistas por e-mail davam respostas em geral curtas e sintéticas, ao passo que os que 

participaram de entrevistas ao vivo ou por Skype falavam mais, detalhavam as respostas, e 

ilustravam suas falas com exemplos, conforme eram estimulados pela pesquisadora. O 

mesmo tipo de comportamento pode ser verificado no workshop, que, além disto, tinha 

também a exploração do LAMS, que de alguma forma, pode também ter incitado os sujeitos 

a algum tipo de reflexão diferente daquela que tiveram os entrevistados que não exploraram 

esta ferramenta. 

Outra questão relevante a ser levantada como problema que resultou em mudança de 

estratégia foi a diferença de abordagem das questões da entrevista por um dos interlocutores 

qualificados que participou via Skype. Este entrevistado direcionou as questões da 

entrevistadora para temas de seu interesse, e não sendo possível seguir o roteiro, seus 

comentários foram considerados para um alerta à pesquisadora sobre algumas questões que 

podem se relacionar com os assuntos tratados na pesquisa, como mediação e “design 

didático”. O outro interlocutor qualificado entrevistado pelo Skype também contribuiu com 

questões circundantes às questões da pesquisa empírica e o conteúdo de sua entrevista foi 
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tratado como um possível diálogo com as questões abordadas por ele e pelos demais 

participantes, como pode ser visto na Seção 6.2. 

Variações no tipo de respostas obtidas pelas diferentes técnicas de coleta e registro dos 

dados 

As técnicas de coleta e registro das interações ocorridas nas três estratégias de coleta 

de dados variaram de acordo com os recursos disponíveis no momento da coleta. Houve 

registro de informações colhidas por meio do “Roteiro para Levantamento sobre 

conhecimento de ferramentas do workshop”, “Memorial Reflexivo”, gravações em áudio e 

anotações da pesquisadora. 

É possível que as formas e os recursos utilizados tenham influenciado a maneira como 

o sujeito participou, interferindo também na natureza do dado emergente. Além disto, 

possivelmente a prática profissional do sujeito participante também pode ter influenciado a 

maneira como ele se posicionou frente à pesquisadora e à pesquisa. Como as perguntas 

feitas levavam os participantes a falarem de suas experiências práticas, em alguns casos 

parece que estavam falando daquilo que estavam mais interessados, ou do que mais os 

motiva na sua atuação, não importando se estavam respondendo à pergunta feita pela 

pesquisadora ou não. 

A flexibilidade de uso de técnicas e sua adequação ao design da pesquisa empírica, 

de acordo com as condições oferecidas pelo ambiente, são admitidas na abordagem da 

Grounded Theory, que propõe considerar todos os dados emergentes do campo como parte a 

ser integrada na teoria. Justificam-se as mudanças nas estratégias de coleta e registro de 

dados com o intuito de aproveitar os dados emergentes do campo de trabalho escolhido para 

ser pesquisado. Devido ao fato de os sujeitos serem profissionais que estão no cotidiano do 

campo do Ensino Superior, seus problemas, sua situação, seu contexto de trabalho, as 

informações emergentes das situações vivenciadas pela pesquisadora durante a coleta e 

registro de dados em interação com eles foram considerados importantes para os resultados. 

 

6.4.6 Interpretações dos achados e implicações da Pesquisa Empírica 

Na pesquisa empírica foram observadas basicamente três abordagens no 

planejamento pedagógico: estruturada, em que normalmente os professores usam modelos 

de planos ou roteiros da instituição onde trabalham; semi-estruturada, em que usam 
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percursos próprios que vão sendo modificados ao longo das práticas pedagógicas; não-

estruturada, em que o professor tem na cabeça o que vai ensinar, ou faz anotações sobre o 

que vai ensinar. Em geral, os participantes relatam que usam editor de texto para registro do 

planejamento, e alguns citam o uso de ambientes virtuais de aprendizagem para a realização 

das atividades. A maioria dos professores se interessa por partilhar suas práticas pedagógicas 

com colegas e o fazem de maneira formal, em reuniões, e informal, de diversas maneiras, 

presencial e virtualmente. 

Nenhum dos profissionais participantes da pesquisa conhece ferramenta para 

planejamento pedagógico; entretanto, pelo que relatam sobre grupos de professores com os 

quais trabalham e sobre suas próprias rotinas, interessam-se por tecnologia que venha a 

agregar valor ao seu trabalho, porém, a disponibilidade de tempo e interesse são fatores 

restritivos para o engajamento em ações relacionadas a tudo que venha trazer mais trabalho, 

conforme pode ser visto na análise.  

As dificuldades no manejo do LAMS e lacunas apontadas pelos participantes nesta 

ferramenta apontam para a necessidade de inclusão de recurso de biblioteca e no caso de 

adoção de ferramenta deste tipo haveria a necessidade de sensibilização e treinamento dos 

professores para o seu uso. Também observado pelos participantes foi o fato de o LAMS 

estar em inglês, e isto poderia ser um fator restritivo à sua adoção, assim como também seria 

preciso que os usuários tivessem conhecimento de informática e interfaces gráficas. 

Conforme relacionado na análise descritiva há vários fatores positivos no LAMS 

citados pelos participantes, aqui podendo ser resumidos: o ambiente possui ferramentas 

inovadoras, com uma visualização gráfica e interface amigável que permite autonomia, 

preservando a autoria e possibilitando a colaboração e o compartilhamento de planos de 

atividades. Por estas características, esta ferramenta poderia ajudar na articulação de 

atividades presenciais e a distância, e os professores participantes da pesquisa estimulariam 

colegas e dariam apoio aos que tivessem intenção de usá-la. 

Além da análise descritiva dos dados coletados no workshop e da estratégia híbrida, a 

análise das entrevistas realizadas com os dois pesquisadores por Skype proporcionou um 

olhar sobre temas que circundam as questões abordadas pelos demais participantes da 

pesquisa, conforme resumido a seguir.   

Os conceitos de mediação online e equipe de produção de curso online foram 

abordados por um dos pesquisadores (P8) e, que embora sejam periféricas à presente 
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pesquisa empírica,  desafiaram esta pesquisadora a pensar sobre a delimitação do objeto de 

pesquisa. A equipe multidisciplinar proposta pelo entrevistado refere-se à equipe composta 

por profissionais de áreas pedagógicas, desenvolvimento de ferramentas para ambientes 

virtuais de aprendizagem e interfaces gráficas para Web, e não se aplicam à proposta de 

equipe multidisciplinar em learning design abordada nesta tese. Learning design como aqui 

considerado refere-se ao planejamento, desenvolvimento, implementação e avaliação de 

práticas pedagógicas, visando reaproveitamento e refinamento pelo professor que 

implementa o learning design, ou por colegas, por meio de compartilhamento com o apoio 

de ambientes denominados ferramentas de learning design.  

Por outro lado, os cuidados com a boa mediação online devem ser tomados também 

para a mediação presencial, ou seja, ela deve ser competente para qualquer modalidade de 

ensino.  

Aspectos levantados pelo entrevistado sobre o design, que são reaproveitado e 

modificados para futuras aplicações em cursos, trazendo também contribuições de alunos 

mostram semelhança com a proposta de learning design desta tese. Este tipo de abordagem 

do design “didático” aproxima-se do conceito de design emergente (CAVALLO, 2004). 

Também próximo é o conceito de DBR (pesquisa baseada em design), que prevê um 

refinamento do design vivenciado em prática pedagógica, que é reconfigurado e refinado, 

em trabalho de equipes multidisciplinares e colaborativas (DRISOSTES, 2005). 

A pesquisa traz contribuições para uma composição do perfil do professor de Ensino 

Superior no Brasil sob o ponto de vista do planejamento, colaboração e uso de ambientes 

virtuais de aprendizagem. Um dos pesquisadores entrevistados (P9) comentou que a cultura 

das instituições de Ensino Superior não valoriza o planejamento. Os professores, segundo 

este pesquisador, têm uma cultura do individualismo e não colaboram entre si, planejam de 

forma empírica, guiados por experiências que deram certo. 

De modo geral, o grupo de sujeitos participantes da pesquisa empírica mostrou ser 

atarefado, que tem pouco tempo. Relatam diferentes abordagens ao planejamento 

pedagógico, que são mais ou menos estruturadas, e trabalham nas suas práticas de maneira 

informal, assistemática e empírica.  Mostram-se abertos ao compartilhamento de suas 

práticas pedagógicas, embora também tenha sido observado que a cultura do professor de 

Ensino Superior tenha um cunho individualista. Eles usam tecnologia integrada às práticas 

de ensino e aprendizagem, embora subutilizando os recursos dos ambientes de 
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aprendizagem virtuais colaborativos. Estas características do grupo participante parecem ser 

comuns nas universidades brasileiras, conforme comenta o participante P9. Conforme 

Almeida (2010b), as tecnologias digitais de informação e comunicação podem estar sendo 

usadas de maneira esporádica nas escolas e “não estejam incorporadas aos projetos 

pedagógicos”, elas estão presentes nos espaços educativos visto que professores e alunos 

vivem em um mundo permeado de tecnologias, “que interferem nas relações que se 

estabelecem nas atividades educativas” (p. 4).  Almeida sugere que na formação do 

professor que objetiva prepará-lo para realizar o trabalho pedagógico mediatizado pelas TIC  

 

[...] o professor formando assume diferentes papéis, no início de aluno, em seguida 

de planejador/designer de atividades online, seguido de mediador da aprendizagem 

do aluno em situação de ensino e aprendizagem online e de avaliador desses 

diferentes papéis (2010b, p. 10-11). 

 

Esse processo, segundo Almeida, é permeado pela reflexão na ação e sobre a ação 

(SCHÖN, 1992, apud ALMEIDA, 2010b, p. 11
19

, ênfase da autora). Schön, inspirado pela 

concepção de Dewey (1938) de “educação pautada nas inter-relações dos interesses e das 

experiências dos alunos com a investigação reflexiva” propôs uma “epistemologia da 

prática”, que se fundamenta na reflexão do educador sobre a própria prática, “considerando 

os diferentes níveis de reflexão que se complementam, propiciando a sistematização do 

conhecimento da prática e a sua reconstrução” (PRADO; ALMEIDA, 2009, p. 3). 

A reflexão sobre a própria prática propicia um embasamento para que o professor em 

formação “possa compreender as mudanças nas suas concepções relacionadas ao aprender, 

planejar, ensinar e se comunicar em ambiente online” (ALMEIDA, 2010b, p. 11). Este tipo 

de postura também deve ocorrer nos ambientes de educação presencial que integram as TIC, 

e não somente para os professores em formação, mas também para aqueles mais experientes, 

que devem estar constantemente revendo suas práticas com o intuito de renová-las para 

novas situações educacionais, tornando-as atraentes e adequadas às necessidades de seus 

alunos.  

Outra característica observada no grupo de professores participantes da pesquisa é 

que o modo de planejar, colaborar e usar tecnologia para o ensino e aprendizagem mostra-se 

assistemático, empírico e registrado de maneira informal. No entanto, há abertura para a 

colaboração e o uso de tecnologias para tal, e também há abertura para o uso de ferramentas 

de learning design. Esta pode ser uma combinação interessante, embora desafiante para 
                                                             
19 SCHÖN, D. A. Formar Professores como Profissionais Reflexivos. In: NÓVOA, A. (Coord.). Os 

Professores e a sua Formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, Instituto de Inovação Educacional, 1992.    
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desenvolvimento de projetos de learning design na forma como esta tese propõe, pois tal 

tipo de projeto demandaria comprometimento a médio e longo prazo para desenvolvimento, 

testagem e refinamento de ferramentas. 

As características de interface de ambientes de aprendizagem parecem ser muito 

importantes para a adesão de ferramentas, porém, seriam definidoras da manutenção do 

compromisso do professor em usá-la no seu dia-a-dia de prática pedagógica? As sugestões 

de recursos que uma ferramenta de learning design deveria ter não vão além de recursos 

existentes nos ambientes conhecidos pelos professores. Os participantes da pesquisa 

empírica apontam a necessidade de sensibilização e treinamento para o caso de adoção de 

ferramentas de learning design e também que uma introdução de tal tecnologia deveria ser 

institucional para que haja adesão dos professores.  

Além destas observações, que são certamente importantes para projetos de tal 

envergadura, esta tese propõe que haja participação dos professores nas fases de pesquisa e 

desenvolvimento de ferramentas para apoio ao learning design. A experiência dos 

professores e suas necessidades e aspirações devem ser levadas em conta quando da 

construção de artefatos que objetivam apoiar seu trabalho, o que deve ser primordial para 

que eles apoiem este tipo de iniciativa, participando delas desde o início e não sendo apenas 

tratados como clientes ou usuários. A participação efetiva de professores neste tipo de 

iniciativa é o que propõe o desenvolvimento de um protótipo de ferramenta de learning 

design como pode ser visto no capítulo Sete.  

 

6.4.7 Limitações da pesquisa empírica  

A abrangência da presente pesquisa empírica é pequena considerando o que seria a 

importância de ferramentas de learning design para professores de Ensino Superior. O 

número de sujeitos que explorou o LAMS e o tempo que tiveram para a exploração 

certamente não permite afirmar que esta ferramenta pode ser usada com sucesso por 

professores do Ensino Superior e tampouco se pode afirmar que ela seja modelo para o 

desenvolvimento futuro deste tipo de tecnologia. Entretanto, os resultados positivos da 

exploração, mesmo nas condições em que esta ocorreu, apontam para o potencial que uma 

ferramenta com as características desta poderia ter para a autoria, registro e colaboração do 

processo de planejamento de práticas pedagógicas entre professores das instituições de 

Ensino Superior. 
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O método adotado para a pesquisa empírica – Grounded Theory – propõe que a 

teoria seja fundamentada nos dados emergentes do campo e também permite que haja 

modificações com o intuito de refinamento das estratégias de coleta e registro de dados. Na 

presente pesquisa, esta prática foi usada devido à necessidade de modificação de estratégias 

por contingências do contexto, como descrito e discutido na Análise Descritiva e na 

Discussão. 

O conceito de learning design no Brasil e em língua portuguesa é um desafio pelo 

fato de o conceito de Design não ter uma tradução específica em português, tendo uma 

multiplicidade de significados como desenho, projeto, plano, padrão e modelo 

(DRISOSTES, 2005). Desafiante também é o estabelecimento de uma teoria que propicie 

sustentação à área do conhecimento de learning design, que integre pesquisa e 

desenvolvimento, teorias da aprendizagem, desenvolvimento de ferramentas computacionais 

e metodologias de pesquisa, e envolve ações de educação na prática. 

Com relação aos dados emergentes da pesquisa, outros fatores desafiam a adoção de 

ferramentas para learning design, tais como a falta de tempo dos professores para a análise e 

reformulação do design de suas práticas pedagógicas, a cultura institucional de não 

valorização do planejamento e as dificuldades com a apropriação das tecnologias para a sua 

integração ao currículo. 
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7 DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE FERRAMENTA DE 

LEARNING DESIGN PARA O ENSINO SUPERIOR 

 

Este capítulo apresenta uma proposta de desenvolvimento de um ambiente de apoio 

ao processo de designing for learning inspirada no Ciclo Iterativo de Learning Design 

(CILD), proposto pela autora desta tese, seguindo uma abordagem fundamentada na 

metodologia DBR Design-Based Research também traduzida como “pesquisa baseada em 

design”. O CILD propõe uma sequência de procedimentos para a construção de um learning 

design a partir de uma prática pedagógica, documentada de forma tal que permita ser 

avaliada, discutida e modificada futuramente, facilitando o aproveitamento pelo seu autor e 

por outros educadores ou pesquisadores. O CILD é descrito na Seção 7.2. 

 Argumenta-se que a adoção do CILD pode propiciar a inovação nas práticas 

pedagógicas e sua representação pode ser feita em descrição textual usando-se lápis e papel 

ou tecnologias “genéricas”, como, por exemplo, editores de texto, porém, se apoiada por 

uma ferramenta computacional de learning design poderá se tornar mais produtiva. Para o 

desenvolvimento deste tipo de ferramenta para apoio à construção de learning design no 

ambiente de Ensino Superior propõe-se o uso dos princípios da metodologia DBR (DBRC, 

2003; WANG; HANNAFIN, 2005) por sua adequação ao modelo de Ciclo Iterativo de 

Learning Design proposto pela autora desta tese.  

A ideia de iteratividade do CILD guarda semelhanças com o ciclo iterativo da DBR – 

conforme definidos pela DBRC (The Design-Based Research Collective, DBRC, 2003). 

Ambos os construtos referem-se à pesquisa na área educacional que integram teoria e 

pesquisa de design ancorados na prática pedagógica realizada em ambiente autêntico. Por 

prática pedagógica nesta tese entende-se um conjunto de atividades de ensino e 

aprendizagem que podem configurar uma aula, um seminário, um workshop, ou uma 

unidade de aprendizagem maior, como um módulo, que podem ocorrer na modalidade 

presencial, a distância ou uma combinação dessas duas modalidades em um curso, com 

ênfase no Ensino Superior. Ressalta-se como um dos fatores preponderantes na escolha da 

DBR, que esta metodologia tem sido aplicada ao desenvolvimento de artefatos tecnológicos 

integrados a ambientes de ensino e aprendizagem, como pode ser visto na literatura (DBRC, 

2003; DRISOSTES, 2005; HEALY; KYNIGOS, 2010; RAMOS; GIANNELLA; 

STRUCHINER, 2010; WANG; HANNAFIN, 2005). 
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A partir da aplicação dos nove princípios da DBR a projetos de desenvolvimento de 

artefatos tecnológicos propostos por Wang e Hannafin (2005), a ideia de um teste para 

conferir o funcionamento do CILD dá origem ao desenvolvimento de protótipo de uma 

ferramenta de learning design, como explicitado na Seção 7.3. O protótipo deve ser 

desenvolvido como parte de uma iniciativa que integra pesquisa com formação de 

professores na área de Educação, no contexto de suas práticas pedagógicas com seus alunos; 

um grupo de pesquisadores em nível de mestrado e doutorado; profissionais de 

desenvolvimento de tecnologias de ambientes computacionais colaborativos; e ainda 

conselheiros externos, com a coordenação de um pesquisador-designer. O desenvolvimento 

do protótipo deverá seguir os princípios e características da DBR, considerando o ciclo 

iterativo proposto por DBRC (2003), – Design, Implementação, Análise, Redesign – porém 

enfatizando o elemento avaliação à etapa de Análise, por considerar que em se tratando 

deste tipo de empreendimento haveria a necessidade de avaliar a aprendizagem, os métodos 

de ensino, o andamento dos trabalhos da equipe, e ainda a elaboração de relatórios de 

resultados para órgãos de apoio e fomento à pesquisa.  

A fundamentação teórica para a proposta de desenvolvimento do protótipo utiliza 

achados da pesquisa empírica realizada nesta tese, que se refere ao argumento de que a 

colaboração entre professores ao partilhar suas práticas pedagógicas com seus pares pode 

propiciar inovação em ambientes autênticos de ensino e aprendizagem.  Para tal, as práticas 

pedagógicas devem ser descritas de maneira que possam ser modificadas e reusadas 

facilmente. Também se considera o conceito de learning design como visto na literatura em 

pesquisa nesta área.  

A seguir uma explanação da metodologia de pesquisa baseada em design (DBR), 

seguido da descrição do Ciclo Iterativo de Learning Design (CILD) e, por último, a proposta 

de desenvolvimento do protótipo da ferramenta de learning design. 

 

7.1.1 DBR – Design-Based Research 

Design-Based Research (DBR), ou pesquisa baseada em design, é uma metodologia, 

mas também pode ser um termo que agrega um conjunto de metodologias de pesquisa 

fundamentadas nos contextos de aprendizagem, que combinam pesquisa empírica com o 
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design de ambientes de aprendizagem, e a integração de teoria educacional (DBRC, 2003,    

p. 5).   

 

Segundo Walker (2006, p. 9-10), historicamente a influência da pesquisa em 

educação na prática somente ocorre de maneira solta e indireta, sendo que os pesquisadores 

ensinam as teorias e achados aos educadores e estes aplicam as teorias. Mas recentemente 

tem havido mudanças nesta área (WALKER, 2006). Dentro do campo emergente 

denominado ciências da aprendizagem (learning sciences) surge a pesquisa baseada em 

design que, segundo Barab e Squire (2004, p. 1), é interdisciplinar e apoia-se em múltiplas 

perspectivas teóricas e paradigmas de pesquisa com o intuito de “construir um entendimento 

da natureza e condições de aprendizagem, cognição e desenvolvimento”. Para a realização 

deste tipo de pesquisa, os pesquisadores investigam a cognição no contexto, incorporando o 

desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, currículo e “especialmente teoria que pode 

ser usada para entender e respaldar a aprendizagem” (BARAB; SQUIRE, 2004, p. 1). Esta 

abordagem de pesquisa baseia-se no princípio de que a cognição é um processo distribuído 

pelo aprendiz, pela atividade da qual ele participa e pelo ambiente onde o conhecimento 

acontece, ou, dito de outra forma, “cognição, conhecimento e contexto são irredutivelmente 

coconstituídos e não podem ser tratados como entidades ou processos isolados” (p. 1). Estes 

autores argumentam que, em sendo a educação um campo de estudos aplicados, os 

pesquisadores educacionais trazem coisas de outras áreas, especialmente teorias para ajudá-

los a entender e predizer formas pelas quais a aprendizagem ocorre. Assim, a pesquisa 

baseada em design oferece benefícios à pesquisa em educação, considera o papel social do 

contexto e os seus resultados têm mais potencial para influenciar a prática educacional; além 

disto, a pesquisa baseada em design gera produtos tangíveis e programas que podem ser 

adotados futuramente (p. 2). 

Segundo van den Akker et al. (2006), um dos principais motivos para a adoção da 

pesquisa em design no campo de estudos educacionais constitui-se no objetivo de ampliar a 

relevância da pesquisa para politicas e práticas educacionais. Se a pesquisa gera achados que 

são percebidos como relevantes e úteis, as chances de melhorar politicas também são 

ampliadas. O segundo motivo seria desenvolver teorias empiricamente fundamentadas 

combinando estudos do processo de aprendizagem e os meios que apoiam esse processo 

(DISESSA; COBB, 2004). Um terceiro motivo está relacionado à aspiração de ampliar a 

robustez da prática do design. Conforme van den Akker, muitos pesquisadores-designers 

abordam a construção de soluções inovadoras para problemas educacionais emergentes, mas 
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seu entendimento permanece muitas vezes, implícito nas decisões tomadas e no design 

resultante. Desta perspectiva, é necessário extrair mais aprendizado explícito que pode 

avançar em subsequentes esforços de design (VAN DEN AKKER et al., 2006, p. 4). 

A extração de aprendizado explícito de design também se aplica para o 

aproveitamento de learning design para futuras aplicações, como propõe o CILD. Como 

encontrado na pesquisa empírica desta tese, o conhecimento agregado ao planejamento 

pedagógico e advindo da experiência na aplicação e avaliação dos processos de ensino e 

aprendizagem são implícitos: professores universitários planejam suas aulas e cursos, às 

vezes, discutindo e trocando recursos com seus colegas, porém, exceto pelo preenchimento 

de roteiros de planos de ensino, as ações relacionadas às práticas pedagógicas não têm 

registro formal. Como tratado na discussão da pesquisa empírica da tese, este tipo de 

procedimento é relatado também na literatura. E se há explicitação do conhecimento em 

linguagem específica para formalizar learning design padronizado, o reuso deste é facilitado 

para uso futuro em outro contexto. 

Esta posição é reforçada por Barab e Squire (2004) que argumentam que, embora se 

dê credibilidade a ganhos locais como resultado de um design, esta condição é necessária, 

mas não suficiente, (p. 5-6), pois a DBR 

[...] requer mais do que simplesmente mostrar que um design específico funciona, 

mas requer que o pesquisador (se move além de um exemplar de um design 

particular para) gerar uma asserção sobre aprendizagem para lidar com questões 

teóricas contemporâneas e avançar as fronteiras do conhecimento do campo 
(BARAB; SQUIRE, 2004, p. 5-6, grifos dos autores). 

Como argumentado por Barab e Squire (2004), a DBR sugere uma fundamentação 

filosófica pragmática na qual o valor da teoria está na capacidade de promover mudanças no 

mundo, o que a aproxima da linha de argumentação de Dewey (1938), e os pesquisadores 

que desenvolvem suas metodologias baseadas na DBR devem se beneficiar ao fundamentar 

teoricamente suas pesquisas. 

A DBR tem sido utilizada para pesquisa e desenvolvimento de artefatos tecnológicos 

para apoiar intervenções que tragam soluções para problemas de ensino e aprendizagem. 

Walker (2006) propõe uma análise rigorosa sobre um problema de aprendizagem que levará 

a ideias específicas para intervenções. Após esta análise, são desenvolvidos sistemas 

computacionais para criar materiais de aprendizagem e métodos de ensino especificamente 

designados para alcançar “ganhos de aprendizagem previstos pela teoria e pesquisa” 
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(WALKER, 2006, p. 9). Consequentemente, se uma análise teórica está correta, “então estas 

intervenções deveriam resultar em resultados consideravelmente mais efetivos”. Walker 

argumenta que desenvolver estes sistemas é “um esforço considerável de pesquisa e 

desenvolvimento, não um trabalho de imaginação ou uma dedução direta de uma teoria”, e 

para criar intervenções, é necessário estudar como os estudantes e professores realmente 

respondem a características específicas de design sugeridas pela pesquisa. Dito de outra 

forma, “para mostrar que um design rigorosamente implementa princípios da pesquisa e 

teoria, os designers devem fazer design research” (WALKER, 2006, p. 9).  

No Brasil exemplos de uso da DBR podem ser vistos em alguns trabalhos 

acadêmicos na área de pesquisa e desenvolvimento de “ambientes de aprendizagem 

mediados pelas TIC para o ensino de ciências e saúde” (RAMOS; GIANNELLA; 

STRUCHINER, 2010). Há exemplos também na pesquisa em ensino utilizando 

micromundos, por exemplo, no ensino de matemática (DRISOSTES, 2005; HEALY; 

KYNIGOS, 2010).  

Segundo Ramos e Struchiner (2008), na DBR o processo de investigação tem sua 

origem nos problemas educativos identificados pelos sujeitos envolvidos nas práticas 

pedagógicas (RAMOS; STRUCHINER, 2008). O desenvolvimento de intervenções em 

contextos reais de aprendizagem, segundo esta metodologia, refere-se não apenas a produtos 

pedagógicos, tais como materiais e ambientes de aprendizagem, mas também a processos, 

tais como atividades, currículos e teorias (VAN DEN AKKER, 1999). 

Ramos e Struchiner (2008) destacam o argumento de Kelly (2004), que defende que 

todo processo de design deve gerar um produto, que, além de artefatos tecnológicos como 

hipermídias ou micromundos (comuns na área de pesquisa e ensino com as TIC), podem 

também constituir um artefato teórico (KELLY, 2004). Mas, além de gerar produtos, os 

métodos usados na abordagem de pesquisa baseada em design devem ligar os processos de 

desenvolvimento e implementação do design aos resultados de práticas pedagógicas e gerar 

conhecimento que poderá ser usado em outras práticas educacionais de maneira mais ampla 

(DBRC, 2003).  
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7.1.2 Características da DBR 

Segundo Wang e Hannafin (2005), a DBR é uma metodologia desenvolvida por meio 

de múltiplos métodos e design de pesquisa, podendo ser considerada uma metodologia 

híbrida, que utiliza métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa, e requer revisão de 

literatura e geração de teoria; desta forma, não substitui outras metodologias, mas provê uma 

abordagem alternativa que enfatiza melhoras na pesquisa, teoria e prática (WANG; 

HANNAFIN, 2005). Trata-se, conforme esses autores, de uma metodologia sistemática e 

flexível, que objetiva melhorar práticas pedagógicas por um processo iterativo de “Análise, 

Design, Desenvolvimento e Implementação” (p. 6). Este processo iterativo deve ser baseado 

na colaboração entre pesquisadores e professores “em contextos do mundo real”, que leva a 

“princípios e teorias contextualmente sensitivos ao design” (p. 6-7). 

Embora, segundo seus autores, haja muitas definições na literatura sobre a DBR, 

existem cinco características definidoras desta metodologia, como traduzido livremente, 

resumido e adaptado de DBRC, a seguir: 

1. O objetivo central do design de ambientes de aprendizagem e desenvolvimento 

de prototeorias (ênfase dos autores) de aprendizagem estão integrados; 

2. O desenvolvimento e pesquisa ocorrem por meio de ciclos contínuos de “Design, 

Implementação, Análise e Redesign” (COBB, 2001; COLLINS, 1992, apud 

DBRC 2003, p. 5
20

); 

3. A pesquisa em design deve levar a teorias que possam ser compartilhadas por 

professores e outros designers educacionais e devem ajudar a comunicação de 

implicações relevantes para esses grupos; 

4. A pesquisa deve levar em consideração como o design funciona em ambientes 

autênticos; 

5. O desenvolvimento de tais questões reside em métodos que podem documentar e 

conectar processos de implementação de projetos de design a resultados que 

interessam ao contexto educacional (DBRC, 2003). 

 

                                                             
20 COBB, P. (2001). Supporting the improvement of learning and teaching in social and institutional Context. 

In: Carver, S.; D. KLAHR, D. (Ed.). Cognition and instruction: Twenty-five years of progress. Cambridge, 

MA: Lawrence Erlbaum Associates, 2001. (p. 455–478). 

COLLINS, A. Toward a design science of education. In: LAGEMANN, E.; SHULMAN, L. (Ed.). Issues in 

education research: Problems and possibilities. San Francisco: Jossey-Bass, 1992. (p. 15-22). 
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Embora refiram à mesma metodologia (ou conjunto de metodologias) da DBR, tanto 

para os seus autores, quanto para Wang e Hannafin (2005) que apresentam uma proposta de 

aplicação da DBR para ambientes de aprendizagem que integram as TIC, há uma diferença 

na sequência do “ciclo iterativo”. Enquanto o grupo do DBRC propõe o ciclo “Design, 

Implementação, Análise e Redesign”, Wang e Hannafin propõem: “Análise, Design, 

Desenvolvimento e Implementação”. Aparentemente não haveria diferença na aplicação da 

metodologia adotando-se um ou outro ciclo em práticas educacionais desde que respeitados 

os princípios da DBR, porém, nesta tese, a etapa de redesign é essencial para o refinamento 

do design, e, sendo assim, houve a opção pelo ciclo original da DBRC. Para corroborar esta 

escolha, o ciclo proposto pela DBRC parece estar mais próximo da ideia do “Ciclo Iterativo 

de Learning Design” (CILD) proposto anteriormente pela autora da tese. 

Tanto o CILD como a DBR são baseados em processos contínuos ou iterativos de 

refinamento de design, que, segundo Wong e Park (2010) trata-se de uma metodologia de 

design baseada em um processo cíclico de geração de ideias, avaliação e refinamento até que 

o requisito do design seja alcançado. Segundo estes autores, durante o processo iterativo o 

entendimento do problema é modificado quando os designers juntam e filtram mais 

informações durante o estágio de geração e avaliação de soluções possíveis; frequentemente 

surgem novas restrições, ambiguidades e contradições, gerando situações que levam à 

necessidade de revisar o escopo do problema, o que resulta em melhores soluções para o 

problema. Além de seu uso na engenharia, o design iterativo também tem sido usado no 

desenvolvimento de software, como visto em construção de artefatos tecnológicos para 

ensino de matemática (DRISOSTES, 2005; HEALY; KYNIGOS, 2010). Nesta tese o uso 

dos termos iterativo e iteratividade prestam-se ao processo de refinamento de learning 

design. 

 

7.1.3 Inovação em DBR 

A importância do contexto na abordagem metodológica da DBR é que os resultados 

da pesquisa empírica levem à produção de teorias; além disto, embora o desenvolvimento de 

programas ou artefatos numa dada situação de aprendizagem seja resultante de DBR, é mais 

importante que eles gerem modelos de inovação. Conforme a DBRC, a intenção da DBR em 

educação  
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[...] é inquirir de forma mais ampla sobre a natureza da aprendizagem em 

ambientes complexos e refinar teorias gerativas ou preditivas sobre aprendizagem 
(DBRC, 2003, p. 7). 

 

Segundo a DBRC, trata-se de uma metodologia para entender como, onde e porque 

as inovações funcionam na prática. As inovações proporcionadas pela DBR devem ajudar a 

entender a relação entre teoria educacional, design de artefatos e prática pedagógica. Na 

DBR há o planejamento e teste de intervenções específicas no ambiente de ensino e 

aprendizagem. Essas intervenções devem incorporar argumentos teóricos específicos sobre 

ensino e aprendizagem e refletir um comprometimento para o entendimento das relações 

entre teoria, design de artefatos, e prática. Ao mesmo tempo a pesquisa dessas intervenções 

deve contribuir para o desenvolvimento de teoria. Conforme Walker (2006), a DBR concebe 

uma conexão mais forte e mais rigorosa entre os princípios de aprendizagem e as 

características da inovação em educação. 

No entanto, há desafios a serem enfrentados para a aplicação do método de pesquisa 

baseada em design. Segundo seus autores, um dos desafios da DBR, por ser uma 

metodologia que prevê a elaboração de teoria a partir de pesquisa empírica, a objetividade, 

confiabilidade e validação são tratados de diferentes maneiras dependendo do contexto em 

que a DBR é aplicada. As técnicas usadas na DBR são as mesmas de outros métodos de 

pesquisa social, como por exemplo, a análise sistemática de dados. De maneira geral, a 

geração de teoria a partir de dados emergentes da pesquisa empírica é feita por meio de 

triangulação de múltiplas fontes e tipos de dados (DBRC, 2003). 

Outro desafio apontado pelos autores da DBR refere-se às questões de logística a 

serem administradas pelos pesquisadores, professores e designers de pesquisa, dentre outros 

profissionais que trabalham juntos num projeto de DBR. Esse desafio leva a outro, que é a 

necessidade de colaboração entre os membros de equipes desses projetos, pois é essencial 

que a colaboração tenha como resultado mudanças significativas nos contextos de práticas 

pedagógicas (DBRC, 2003, p. 6). Ainda, segundo os autores, um desafio adicional refere-se 

a como assegurar que o conhecimento gerado na DBR seja usado de maneira apropriada. A 

DBR deve “gerar conhecimento útil sobre a prática educacional”, mas mesmo este 

conhecimento não vai simplificar os “problemas complexos da educação” (DBRC, 2003,            

p. 7). 
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Wang e Hannafin (2005) identificam a importância do uso da DBR para o 

desenvolvimento de ambientes que usam tecnologias integradas aos processos de ensino e 

aprendizagem, que incluem computadores, tecnologias móveis, softwares educacionais, 

dentre outros, definidos como Technology-Enhanced Learning Environments (TELE) por 

estes autores.  

Ainda segundo os mesmos, vários aspectos da DBR são consistentes com as teorias 

de design de artefatos tecnológicos para ambiente de ensino e aprendizagem, como, por 

exemplo, processo de design iterativo de refinamento do artefato para que se alcancem 

objetivos de aprendizagem específicos.  Os autores também propõem nove princípios para a 

implementação de DBR para os TELE, como traduzido livremente, resumido e adaptado, a 

partir de Wang e Hannafin (2005, p. 15-19). 

1. Pesquisar recursos relevantes para o projeto, tais como: artigos, relatórios de 

pesquisa, anais de congressos, e outras publicações de interesse na área. Este 

procedimento é realizado antes do início do projeto de DBR, e ajudará a equipe 

de design a ter ideias e encontrar o foco do trabalho. Princípios teóricos podem 

ser adaptados de teorias pesquisadas ou serem estabelecidos especificamente para 

o projeto a ser iniciado. 

2. Estabelecer objetivos para o desenvolvimento da teoria e desenvolver um plano 

inicial. Os objetivos são estabelecidos de forma que sejam alcançados, e para que 

atendam a problemas da prática educacional, devem, portanto, ser pragmáticos. 

Após a definição do plano inicial, o projeto é desenhado com o intuito de atingir 

os objetivos teóricos. O plano deve conter basicamente a descrição das etapas, os 

participantes e métodos, e deve ser flexível para acomodar futuros refinamentos. 

3. Conduzir pesquisa em contexto representativo do mundo real. A prática 

educacional é que tornará evidentes os problemas de pesquisa associados com um 

determinado design. As inovações são derivadas da literatura disponível e da 

análise de contexto. Ao invés de serem simplificados, os contextos típicos do 

mundo real precisam ser representados. Os fatores sociais e as dinâmicas que 

afetam os participantes e os processos do design devem ser considerados. Ao 

final de um ciclo iterativo de design novos princípios teóricos surgirão 

relacionados com o mundo real da prática pedagógica e com a literatura, 

evidenciando seus aspectos práticos. 
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4. Colaborar na construção do design. Os participantes de um projeto de DBR 

devem trabalhar juntos como construtores do design. O designer, que é o 

pesquisador líder do projeto, deve ser um facilitador da relação entre professores 

e alunos, verificando as necessidades destes e alinhando os objetivos teóricos da 

pesquisa, fazendo um balanceamento entre a teoria e prática. O designer deve 

estar atento às influências que sua presença pode causar no contexto da pesquisa 

(em última instância, a sala de aula, os alunos e professores). Além disto, deve 

estar consciente de que o sucesso do projeto pertencerá ao grupo todo, e não 

somente ao seu trabalho como pesquisador. 

5. Implementar métodos de pesquisa de maneira sistemática e propositada. Em 

DBR geralmente se adota uma abordagem de pesquisa qualitativa, com múltiplos 

métodos como observações, entrevistas, análise de documentos, e questionários. 

Como se trata de pesquisa de contexto de ensino e aprendizagem, os autores 

também incluem diagnóstico de necessidades e avaliações, que podem ser 

formativas e somativas. Os métodos de pesquisa devem estar alinhados com as 

análises dos dados e com as necessidades de refinamentos do design. 

6. Analisar e simultaneamente coletar dados com o objetivo de melhorar o design e 

atender aos objetivos da geração de teoria. Geralmente, da análise emergem dois 

níveis de dados: no primeiro nível emergem os dados mais diretos, como, por 

exemplo, observações da sala de aula e revisões do design; já no segundo nível, a 

análise mostra uma “destilação” do primeiro nível, e trata-se de uma análise 

comparativa dos dados emergentes do primeiro nível com o contexto do design, 

eventos surgidos durante o processo, outros dados e literatura. A análise de 

segundo nível serve para a construção de princípios de design. 

7. Refinar designs continuamente. O refinamento do design inicial – que é flexível – 

é feito por meio de análise comparativa constante, com base nos dados de 

segundo nível, e isto leva a um entendimento mais aprofundado do contexto pelo 

designer. O refinamento do design é feito para alcançar objetivos intermediários 

que concorrem para o alcance dos objetivos gerais. O refinamento do design pode 

ser feito também pelo re-exame da literatura, ou devido à ocorrência de situações 

inesperadas, pressões externas, ou outras questões que interferem no contexto. 

Além disto, inovações podem ser introduzidas se consideradas necessárias e 

possíveis de serem implementadas. 
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8. Documentar influências contextuais com princípios de design. Os princípios do 

design devem ser relacionados ao contexto e de importância prática para outros 

pesquisadores. O designer de um projeto DBR deve saber especificar princípios 

que estejam relacionados à prática, mas que possam ser extrapolados para outras 

situações de ensino e aprendizagem. Os autores sugerem uma ideia geral para a 

elaboração de relatórios, que contenha: objetivos, estrutura do projeto, contexto e 

processos, resultados e princípios.  

9. Validar a generalização do design. A DBR busca um equilíbrio de efetividade 

local com os princípios de design e desenvolvimento de teoria. Os métodos 

usados, os refinamentos e as inovações introduzidas devem dar sustentação aos 

objetivos de geração de teoria do design e a linha de pesquisa seguida pelo 

designer. Refinamentos referentes a questões locais na colaboração entre 

professores não podem prejudicar a generalização dos resultados; por outro lado, 

a natureza das questões e refinamentos de determinado contexto podem não ser 

adaptáveis a outros contextos onde o design tem possibilidade de ser 

implementado futuramente. 

Os princípios da DBR aplicados para ambientes de aprendizagem integrados com 

tecnologia servem de respaldo ao Ciclo Iterativo de Learning Design, proposto para 

desenvolver iniciativas de colaboração entre professores na elaboração, compartilhamento, 

refinamento e reuso de learning design, como explicado a seguir. 

 

7.2 Ciclo Iterativo de Learning Design 

O Ciclo Iterativo de Learning Design (CILD) está ancorado na ideia de que é 

possível trazer inovações para ambientes de ensino e aprendizagem por meio da colaboração 

entre professores de determinado grupo, que organizam e compartilham suas práticas 

pedagógicas de maneira sistematizada. A sistematização de práticas pedagógicas se dá por 

meio de documentação e registro em notações específicas, que podem ser feitas em 

linguagem textual como narrativas ou em formatos gráficos, com lápis e papel ou escritas 

em editor de texto, e outros softwares, ou em ferramentas desenvolvidas em linguagem 

computacional. Uma das vantagens do uso das ferramentas desenvolvidas em linguagem 

computacional é que nestas também é possível fazer a autoria, modificações e 

armazenamento de learning designs, o que facilitará a recuperação, atualização e o 
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compartilhamento em qualquer tempo e lugar no futuro uso e, consequentemente, a 

produção conjunta e a colaboração entre professores.   

Segundo Laurillard e Ljubojevic (2011), ferramentas computacionais podem ajudar 

professores no processo decisório de escolha de métodos, técnicas e recursos envolvidos no 

planejamento de práticas pedagógicas, porém, é importante que essas ferramentas tenham 

em seu desenvolvimento uma sustentação teórica sobre educação que privilegia a autoria, a 

construção colaborativa de práticas pedagógicas e o compartilhamento. Neste tipo de 

ferramenta os professores podem criar learning designs de suas práticas e compartilhá-los 

com seus pares (LAURILLARD, 2008c). Ferramentas de learning design poderiam, desta 

forma, ser apropriadas para capacitar professores a construírem junto e a partir do trabalho 

de seus colegas (LAURILLARD; LJUBOJEVIC, 2011). 

Learning designs colocados em linguagem padronizada para serem aproveitados 

posteriormente são descritos de uma maneira prescritiva, e segundo Agostinho (2009) esses 

padrões são desenvolvidos por especialistas, e oferecidos a professores que, então, os 

customizam para seu próprio uso. Na literatura são encontradas referências a esses padrões, 

como “características essenciais”, em Agostinho (2009), formatos para um padrão, em 

McAndrew e Goodyear (2007), e templates ou uma sustentação teórica baseada em uma 

caixa de ferramentas (CONOLE et al., 2004). Laurillard e Ljubojevic (2011) oferecem uma 

abordagem diferente desses modelos prescritivos, pois, em sua perspectiva, experiências 

práticas deveriam ser usadas para dar origem aos padrões de learning design. Derntl et al. 

(2009) construíram padrões de design pedagógicos baseados em métodos de ensino, 

revisando modelos de learning design existentes que incluíam características descritivas 

diferentes, ou seja, partiram da prática concreta para atingir a padronização.   

O modelo de designing de práticas pedagógicas proposto pelo CILD baseia-se na 

necessidade de criação e documentação de learning design pelos professores a partir de sua 

experiência, aproveitando, mas não simplesmente adotando padrões oferecidos por 

pesquisadores e, sim, produzindo padrões em colaboração. Obviamente, os professores 

podem ter apoio de pesquisadores na composição dos padrões, pois esses últimos podem 

estar mais próximos de concepções teóricas sobre ensino e aprendizagem e pesquisa, 

podendo ajudar os professores a trabalharem em práticas que tragam de inovações para o 

ambiente de ensino e aprendizagem.  
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Da perspectiva de abordagem metodológica de pesquisa, o CILD está ancorado na 

DBR, por suas características de iteratividade no processo de refinamento de design de 

artefatos tecnológicos, metodológicos e teóricos, e também está fundamentado pela teoria 

educacional de Dewey (1938), que aborda a educação para a mudança a partir da 

experiência. Do ponto de vista do conceito de learning design, o CILD tem respaldo teórico 

nas abordagens sobre learning design na pesquisa e literatura abordadas nesta tese 

(AGOSTINHO, 2006, 2009; CONOLE; CULVER, 2009; CONOLE et al., 2007; DERNTL 

et al., 2009; LAURILLARD; LJUBOJEVIC, 2011). Traduzindo de forma sintética, o CILD 

é um modelo de captura de experiências de ensino e aprendizagem que resultam na 

documentação de um learning design que é, então, abstraído em um padrão para 

aproveitamento posterior.  

 

7.2.1 Princípios e características do Ciclo Iterativo de Learning Design  

O Ciclo Iterativo de Learning Design (CILD) tem como princípios 

 A sistematização de uma prática pedagógica incluindo o processo de planejamento, 

a experiência de ensino e aprendizagem e uma reflexão sobre seus resultados. 

 A escolha de métodos, técnicas e recursos apropriados às necessidades e 

características das pessoas envolvidas nos processos de ensino e aprendizagem e ao 

contexto, adequados à fundamentação teórica utilizada. 

 A colaboração entre professores no compartilhamento de experiências pedagógicas, 

na elaboração conjunta de planos, métodos, técnicas e recursos em observações e 

discussões das práticas realizadas. 

 O refinamento de learning designs a partir de padrões definidos consistentes com as 

experiências realizadas nas práticas pedagógicas. 

 A busca constante de inovação no ambiente de ensino e aprendizagem. 

De modo sintético, o Ciclo Iterativo de Learning Design (CILD) é um construto que 

explicita um conjunto de procedimentos que têm como princípios a colaboração entre 

professores para a sistematização e refinamento de experiências pedagógicas para que essas 

possam ser recontextualizadas de forma inovadora e que atenda às necessidades 

educacionais de ambientes de ensino e aprendizagem autênticos. 

O CILD pretende ser um modo diagramático para ajudar a pensar como um professor 

pode partilhar com seus colegas o planejamento, realização, avaliação e revisão de práticas 

pedagógicas integradas às TIC. O CILD também pode ser encarado como um modelo para 
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ser usado em situações em que se busca inovação por meio de colaboração com os pares em 

práticas no ambiente real de ensino e aprendizagem. O CILD agrega cinco características, 

assim descritas: 

1. O design de práticas pedagógicas segue roteiros definidos em conjunto com um 

grupo de interesse, e este grupo pode ser, por exemplo, os professores de um curso 

em que cada um é responsável por uma disciplina, ou com vários professores de uma 

mesma disciplina. O roteiro deverá se prestar à explicitação do conhecimento 

existente nas etapas de planejamento, documentação e registro das práticas 

pedagógicas. Como encontrado na pesquisa empírica, existem momentos em que 

professores universitários de um determinado curso se reúnem para o planejamento 

pedagógico e nestas reuniões já existe o uso de roteiros para registrar o 

planejamento. Este tipo de modelo se assemelha a roteiros usados nos “planos de 

ensino” citados pelos participantes da pesquisa empírica, como comentado por P1, 

P2 e P6. Modelos de roteiros para design de práticas pedagógicas podem ser vistos 

na literatura (AGOSTINHO, 2009; DERNTL et al., 2009), podem ser analisados e 

comparados aos existentes na prática, aproveitando-se o que for mais adequado para 

o grupo. 

2. Para que o CILD ocorra é necessário que haja colaboração entre professores, 

pesquisadores e outros profissionais que atuam na definição de currículo e na sua 

implementação, avaliação e reformulação. A colaboração ocorrerá mais 

cotidianamente entre professores que elaboram e implementam seus learning designs 

e os disponibilizam na ferramenta de learning design, para que sejam compartilhados 

por outros professores em situações futuras. Para tanto, é essencial que professores 

participem da elaboração desses modelos. A participação dos alunos pode ocorrer de 

forma indireta, considerando-se resultados de avaliações realizadas nas práticas 

pedagógicas e também pela análise de sessões de feedback, registrados de forma que 

façam parte de peças de learning designs disponibilizados na ferramenta. 

3. A participação de outros profissionais, como pesquisadores e designers de currículo, 

colaborando no refinamento do CILD pode ajudar na provocação de insights que se 

configuram em inovações. Esses profissionais também podem atuar como 

consultores, apoiando em análises sobre novas aberturas e resultados de métodos e 

técnicas de ensino, porém, sua atuação será mais necessária na orientação e apoio à 
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correta utilização da ferramenta de learning design e nos processos de reflexão sobre 

as práticas. Eles também se responsabilizariam por incentivar e apoiar os professores 

a escreverem sobre suas experiências e participarem de iniciativas de publicação em 

eventos educacionais. 

4. O CILD é um ciclo iterativo de processos que gera resultados, e para que haja 

inovação nas práticas pedagógicas como é proposto, deve haver um 

comprometimento de contínuo refinamento dos learning designs, e neste caso, o 

refinamento pode ser feito tanto pelo professor que elaborou e aplicou determinado 

learning design como também por um colega que usará a ideia inicial e a 

reformulará de acordo com as características e necessidades do ambiente educacional 

onde uma nova prática pedagógica acontecerá. Importante ressaltar que, devido a 

diferenças nos contextos educacionais, não há garantia de sucesso da transposição de 

determinada abordagem, método ou recurso para outras situações de ensino e 

aprendizagem, consequentemente, cada ambiente de aprendizagem é único e suas 

características devem ser respeitadas. 

5. Dada a necessidade de registro e documentação de learning designs para que o CILD 

ocorra, é importante que os educadores envolvidos em projetos de colaboração e 

inovação de práticas pedagógicas contem com uma ferramenta em que seus projetos 

sejam armazenados e disponibilizados para futuras modificações e reuso. Aqui se 

propõe o desenvolvimento de um protótipo de uma ferramenta de learning design 

com pesquisa fundamentada na metodologia DBR, como na Seção 7.3. 

Para ilustrar os princípios e características do CILD uma representação gráfica é 

proposta, como visto a seguir. 

 

7.2.2 Representação gráfica do Ciclo Iterativo de Learning Design (CILD) 

A essência do CILD é um modelo de processo de designing, desenvolvimento, 

análise e reflexão de e sobre experiências de práticas pedagógicas, que se constitui como um 

processo de composição de um planejamento pedagógico, que é documentado desde o 

momento da concepção do plano de ensino. Esta composição do plano preliminarmente 

“virtual” é tornada “real” pela sua realização em um contexto de ensino e aprendizagem 

autêntico. O desenvolvimento da prática pedagógica e sua avaliação, as observações do 
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professor, a reflexão sobre a realização no contexto específico e local de ensino e 

aprendizagem e as modificações que o planejamento prévio teve durante a sua realização são 

registradas em uma linguagem padronizada que a descreve e passa a ser um padrão de 

learning design. Este learning design padronizado estará disponível para ser modificado e 

reusado, reiniciando-se assim o ciclo iterativo. De forma sintética, o CILD é um modelo de 

captura do conhecimento implícito na prática pedagógica que é explicitado por meio de 

linguagem notacional especificamente criada para a descrição e representação de práticas 

pedagógicas. Tal representação é encapsulada em um learning design padrão, que o torna 

um artefato educacional, a ser consultado posteriormente para uso pedagógico ou para 

pesquisa.  

 

 

 

Figura 3 – Representação do Ciclo Iterativo de Learning Design proposto por esta autora  

 

No diagrama, os retângulos representam processos e os paralelogramos, produtos 

resultantes dos processos. 

I) A concepção de uma prática pedagógica é denominada processo de designing 

desta prática, compreendendo: o planejamento e a elaboração de um plano ou de um projeto 

com uma análise do público alvo, o estudo do conteúdo a ser tratado, a elaboração de 
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objetivos, métodos, técnicas, recursos necessários e artefatos tecnológicos, a adequação do 

plano ao contexto; tudo isto considerando possibilidades e restrições do ambiente onde a 

prática ocorrerá, e uma opção por uma fundamentação teórica que seja compatível com o 

todo. 

O professor realiza a prática pedagógica, e avalia os resultados da aprendizagem, sob 

um olhar crítico para os métodos, técnicas, recursos e ferramentas, se estavam alinhados 

com a fundamentação teórica e se estes foram adequados aos objetivos, ao contexto e às 

necessidades do público alvo. A experiência da prática deve ser também, de preferência, 

discutida com pares ou outros profissionais da educação, como coordenadores, 

pesquisadores, ou designers de currículo. Sob esta perspectiva a prática pedagógica é 

considerada como um produto resultante do processo de seu designing. 

II) Com base na prática pedagógica realizada, o professor formula um learning 

design, descrevendo-o segundo uma notação definida por seu grupo, sendo que esta notação 

pode ser sugerida por pesquisa já realizada (AGOSTINHO, 2009; DERNTL et al., 2009; 

MCANDREW; GOODYEAR, 2007). Desta forma estará explicitando um conhecimento 

gerado pela aplicação da prática que muitas vezes está implícito, conforme visto nos 

achados da pesquisa empírica e na literatura sobre learning design revista para esta tese. 

Obtém-se por meio da representação do learning design nesta linguagem padronizada um 

learning design padronizado, para ser documentado e registrado em arquivo que pode ser 

facilmente consultado posteriormente para reuso e modificação.  

III) O learning design padronizado pode ser acessado e modificado para ser 

reaproveitado em outra situação de ensino e aprendizagem. Ao passar por modificações, 

mesmo que sejam pequenas, devido ao fato de ser reusado em outro momento, outro 

ambiente, para outro público alvo, o learning design padronizado será recuperado para o 

design de outra prática pedagógica.  

IV) Após ser reformulado e aplicado, este novo Learning Design passa pelo mesmo 

processo de documentação e registro, transformando-se num novo Padrão de Learning 

Design para passar por um processo de redefinição de Padrão de Learning Design. A partir 

daí reinicia-se o ciclo. 
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Comparado com o ciclo iterativo da DBR, há uma diferença na sequência de eventos, 

sendo que na DBR (DBRC, 2003), tem-se o ciclo Design-Implementação-Análise-Redesign; 

no CILD, como visto na figura a seguir. 

 

 

Figura 4 – Aplicação do CILD à DBR, mostrando micro etapas de Designing, Implementação e Análise.  

 

Um processo de Designing (1) de uma Prática (2), após ser realizada, passa pela 

Análise (3) que é seguida de uma Descrição (4) em linguagem padronizada, a qual 

propiciará um Learning Design Padronizado (5). Este será armazenado e posteriormente 

poderá ter Modificações em um novo Processo de designing (6), que leva a uma nova 

Prática (7), que por sua vez leva a uma nova Análise (8) que é seguida de uma nova 

Descrição (9), que leva à Redefinição do Learning Design Padronizado (10). 

As etapas de Designing podem ser também de Redesigning. 

A análise de partes do CILD mostra, entretanto, que há repetições de processos 

dentro do próprio ciclo, com pequenas modificações, o que pode ser visto nos processos de 

designing, o que conceitualmente é congruente com o conceito de iteração. Considerando 

que os processos de descrição em notação padronizada fazem parte de um processo de 
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designing que leva a um produto resultante que é o Learning Design, têm-se as seguintes 

micros-sequências descritas a seguir. 

Primeiramente vem um processo de designing (1) seguido de uma prática (2), que, 

por sua vez é seguida de uma análise (3). Sendo assim, pode se considerar (1) como Design, 

(2) como Implementação, e (3) como Análise, ilustrado no diagrama a seguir.  

            

                           

Figura 5 – Diagrama demonstrativo das micros-sequências do CILD dentro da sequência Design-

Redesign 

 

Logo em seguida, há um processo de descrição formal – Descrição em notação 

específica padronizada do learning design para que se tenha como resultado um learning 

design padronizado, com o intuito de facilitar o reuso. Ou seja, há um novo processo de 

Designing (Redesign) para uma Nova prática pedagógica (Implementação) que novamente 

será analisada (Análise) para que seja descrita e registrada para que seja representada como 

um learning design a fim de ser usada novamente, reiniciando-se o ciclo. 

O uso da metodologia de pesquisa baseada em design (DBR) como fundamento para 

o construto do Ciclo Iterativo de Learning Design é proposta como opção para apoio a 
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projetos colaborativos em ambientes de ensino e aprendizagem que buscam inovação em 

educação. O CILD pode ajudar em iniciativas de formação de professores, na 

profissionalização de procedimentos de planejamento e implementação de práticas 

pedagógicas. Pode ajudar no manejo mais organizado dos artefatos produzidos no cotidiano 

dos cursos e disciplinas ministrados. E como é proposto a seguir, integra o desenvolvimento 

de um ambiente para o designing de práticas de ensino e aprendizagem. 

 

7.3 Desenvolvimento de um Protótipo de Ambiente de Learning Design para o 

Ensino Superior 

O modelo de desenvolvimento de protótipo de um Ambiente de Learning Design 

para o Ensino Superior sugerido nesta seção teve como inspiração alguns procedimentos 

observados no desenvolvimento do LDSE, que foi parcialmente acompanhado pela autora 

da tese, no IOE, como parte do estágio doutoral na University of London (Londres), no 

período 2009-2010, como já foi explicitado anteriormente. Esses procedimentos referem-se 

à integração de pesquisa teórica e de campo, que fundamentam o desenvolvimento de 

ferramenta de learning design, e também o tipo de profissionais envolvidos na pesquisa e 

desenvolvimento da ferramenta, como pesquisadores, designers, consultores e professores. 

Os resultados do Estudo Exploratório e da Pesquisa Empírica indicam a necessidade de 

inclusão de elementos no desenvolvimento desse tipo de ferramenta, além de cuidados a 

serem tomados. Isso pode ser visto nos capítulos Cinco e Seis.  

O protótipo a ser desenvolvido propõe testar a validade de uma ferramenta que apoie 

o professor no processo de planejamento pedagógico, sendo que ao adotar certos 

procedimentos neste processo, o professor teria condições de compartilhar suas práticas 

pedagógicas. E este compartilhamento pode ser apoiado por descrições sistematizadas das 

práticas pedagógicas, facilitando a produção colaborativa e possibilitando a realização de 

modificações em learning design dessas práticas para recontextualização em outras 

situações de ensino e aprendizagem no futuro. 

A proposta de desenvolvimento do protótipo engloba pesquisa teórica e empírica, 

envolvendo uma equipe multidisciplinar, composta de pesquisadores em educação, 

especialistas em construção de ambientes colaborativos de aprendizagem, professores e 

alunos de Ensino Superior. Esta proposta integra pesquisa teórica e prática, desenvolvimento 
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de ferramenta para fins educacionais, com base em ambientes de ensino e aprendizagem 

autênticos. A fundamentação teórica da proposta será a mesma desta tese, com destaque para 

o estudo e discussão do CILD (Ciclo Iterativo de Learning Design) e da DBR (Design-

Based Research), podendo outras leituras serem agregadas a futuramente.  

A proposta é descrita nas etapas Design, Implementação, Análise e Redesign, 

conforme preconiza a DBR, e dentro da etapa de Implementação ocorre a construção do 

protótipo da ferramenta. Desta forma, dentro da Implementação haverá uma repetição das 

etapas da DBR. O desenvolvimento deste protótipo poderá propiciar um espaço para 

pesquisa acadêmica para pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado, e 

especialização, proporcionando também oportunidades de formação de educadores 

interessados em profissionalizar o planejamento pedagógico na prática respaldada pela 

pesquisa e discussão teórica. 

Objetivos e Escopo 

O objetivo principal da proposta é desenvolver um protótipo de uma ferramenta de 

learning design para uso em Ensino Superior, com os seguintes objetivos específicos: 

1. Testar a aplicação do Ciclo Iterativo de Learning Design (CILD), com a participação 

de um grupo de professores de Ensino Superior. 

2. Aplicar a metodologia DBR em contexto que integra ensino, pesquisa, 

desenvolvimento de artefato tecnológico em ambiente educacional. 

3. Produzir teoria a partir de pesquisa empírica na área de educação com a metodologia 

de pesquisa DBR, incluindo princípios de learning design (processo de designing for 

learning, ou construção de learning design). 

4. Contribuir para a pesquisa acadêmica fundamentada em contextos educacionais na 

área de learning design, para o Ensino Superior, compreendendo o planejamento 

pedagógico e sua implementação no ambiente de ensino e aprendizagem. 

O protótipo de uma ferramenta de Learning Design para o Ensino Superior incorpora o 

desenvolvimento de ferramenta para planejamento pedagógico, usando os princípios da 

DBR, conforme descritos anteriormente. Este trabalho será realizado no contexto de 

pesquisa acadêmica, ligado a centro de pesquisa em tecnologias aplicadas à educação, com 

apoio de órgão de fomento à pesquisa. Terá como participantes pesquisadores, educadores, 
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profissionais especialistas em desenvolvimento de ferramentas de ambiente colaborativo 

para aprendizagem, alunos de cursos de Educação (professores em formação), e 

conselheiros, conforme previsto na etapa Implementação. 

O protótipo será executado em quatro etapas (Design, Implementação, Análise e 

Redesign, conforme requer a DBR), e construirá um ambiente computacional contendo 

recursos para desenvolvimento e teste de: 1) funções de nível de granularidade do 

planejamento pedagógico, como, por exemplo, atividade, aula, módulo, curso; 2) processo 

decisório para escolha de métodos, técnicas e recursos didáticos, e conceituação dessas 

entidades baseadas na Ontologia; 3) interface gráfica, navegabilidade e recursos de interação 

e colaboração. 

O projeto deverá gerar como resultado uma Ontologia, uma ferramenta de learning 

design em protótipo, uma composição de modelos de práticas pedagógicas resultantes de 

pesquisa de campo, resultados de pesquisa empírica de avaliação da ferramenta, teoria, e 

relatórios de avaliação. 

 A fundamentação teórica para o desenvolvimento da metodologia segue a orientação 

da DBR, destacando-se a importância da pesquisa baseada em contexto autêntico de 

aprendizagem e focando no desenvolvimento de artefato tecnológico para apoio à formação 

de educadores, inspirada nos nove princípios para a implementação de DBR para os TELE, 

conforme abordagem de Wang e Hannafin (2005), e a adequação desta abordagem ao 

modelo de Ciclo Iterativo de Learning Design proposto pela autora desta tese.   

 

7.3.1 Design 

O desenvolvimento do protótipo está contido dentro de um projeto maior que contém 

as definições sobre fundamentação teórica e metodológica, e procedimentos essenciais para 

o desenvolvimento do protótipo, além de tratar da definição das ações e produtos que serão 

gerados durante o desenvolvimento do protótipo.   

O Design do Projeto inicia com uma análise de ferramentas de learning design 

disponíveis, para o grupo de pesquisa discutir quais recursos deveriam ser incluídos na 

ferramenta a ser desenvolvida no projeto. Sugere-se analisar o LDSE e o LAMS por terem 

sido utilizados no estudo exploratório e na pesquisa empírica e mostrarem potencial para o 
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entendimento do que seria uma ferramenta de learning design, como discutido neste 

capítulo. Além destes, outras ferramentas poderão ser escolhidas de acordo com interesse do 

grupo envolvido na pesquisa. Após analisar as ferramentas, um relatório de seus recursos 

que poderiam estar presentes na ferramenta a ser desenvolvida no projeto é analisado pela 

equipe do projeto. Esse relatório passa a ser usado pela equipe de desenvolvimento da 

ferramenta para iniciar a construção do protótipo.  

Paralelamente à análise de ferramentas, inicia-se a composição da fundamentação 

teórica, de uma Ontologia que será criada para orientar e respaldar as escolhas das 

funcionalidades da ferramenta e da metodologia de pesquisa. Para esta etapa o pesquisador 

designer do projeto contará com toda a equipe (exceto os conselheiros), sendo que cada um 

colabora com questões relacionadas à sua área de especialidade. Porém, o designer do 

projeto estimula discussões das quais participa toda a equipe, não importando sua 

especialidade, e todos podendo expressar suas opiniões. 

Elabora-se, então, um modelo (ou “maquete”) do protótipo da ferramenta a ser 

desenvolvida. A linguagem deste modelo será definida nesta etapa, podendo ser um tutorial 

mostrando como seriam as funcionalidades e a interface da ferramenta. Após ser discutido e 

aprovado pela equipe, o modelo da ferramenta deve gerar documentos que servirão de guia 

para as equipes trabalharem nas etapas seguintes. 

 

7.3.2 Implementação 

A Implementação do Projeto compreende o design e desenvolvimento do protótipo 

da ferramenta, uma composição de modelos de práticas, a criação da Ontologia, e a pesquisa 

de campo para testes de versões da ferramenta e as discussões periódicas do grupo de 

participantes. 

A pesquisa teórica é feita pelo estudo e discussão de publicações na área de learning 

design, o que já foi feito nesta tese. Essas leituras serão sugeridas à equipe para discussão e 

servirão como base para a criação de um formulário para a captura de modelos de práticas 

na pesquisa de campo.  

Haverá um levantamento de modelos de práticas por meio de pesquisa de campo, 

investigando como professores fazem learning design, como foi desenvolvido por Derntl et 
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al. (2009), que esboçou uma nova representação de boas práticas de ensino, baseada em 

formatos existentes (DERNTL et al., 2009). Um projeto piloto deverá entrevistar professores 

que apresentariam seus modelos de planos de ensino e descreveriam seus métodos de 

trabalho, que então serão preenchidos no formulário previamente definido pela equipe de 

design e desenvolvimento do projeto. Após este levantamento, a equipe faria uma síntese 

dos elementos que são comuns entre as práticas e elaboraria um modelo que seria 

posteriormente analisado e discutido pelo mesmo grupo de professores. Assim, nesta 

discussão deverão sugerir quais elementos são essenciais para o design de práticas 

pedagógicas, e a equipe de desenvolvimento do projeto elaboraria um formulário final que 

servirá de base para contrastar com a Ontologia e também para a composição das 

funcionalidades da ferramenta a ser desenvolvida. 

 A pesquisa de campo, com testes de versões da ferramenta, iria provendo feedback à 

equipe do projeto, que definirá sobre modificações que devam ser realizadas na Ontologia, 

no desenvolvimento da ferramenta, nos métodos de pesquisa e nos procedimentos de 

trabalho da equipe, visando o atendimento de objetivos parciais do projeto.  

O desenvolvimento do protótipo será feito em três micro-etapas que resultam em 

versões da ferramenta que são testadas e avaliadas.  

As três micro etapas serão realizadas com a participação de professores em formação 

(que testarão a ferramenta em construção). Cada micro-etapa contém as etapas Design, 

Implementação, Análise e Redesign, sendo cada uma delas definidas como segue. 

 Design: concepção de partes do protótipo; 

 Implementação: desenvolvimento de partes do protótipo e o teste de seu 

funcionamento em pesquisa de campo; 

 Análise: testes e avaliações do protótipo realizados na pesquisa de campo 

geram relatórios apontando problemas com o protótipo e sugestões de 

reformulações.  

 Redesign: reformulações de escopo do protótipo de acordo com sugestões 

levantadas durante a Análise. 

A seguir, descrição sucinta das três micro-etapas de desenvolvimento do protótipo. 
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Microetapa 1. Desenvolvimento e teste de funções de granularidade do planejamento 

pedagógico, como, por exemplo, atividade, aula, módulo, curso. Os professores participarão 

dos testes trabalhando em planejamento de práticas pedagógicas, usando as funções da 

ferramenta. 

Microetapa 2. Desenvolvimento e teste de funções de escolha dos métodos, técnicas e 

recursos, e conceituação dessas entidades baseadas na Ontologia; 

Microetapa 3. Desenvolvimento e teste de funções de interface gráfica, navegabilidade 

e recursos de interação e colaboração. 

Após terminadas as três microetapas, com suas versões e testes da ferramenta, esta 

será testada em um projeto piloto, que será utilizado, mais especificamente, para análise da 

funcionalidade da ferramenta, e também como parte da avaliação do projeto como um todo. 

O trabalho de programação computacional da ferramenta e a construção da Ontologia 

serão acompanhados pela equipe toda em reuniões periódicas. 

 

7.3.3 Análise 

 

Esta etapa inclui discussões da equipe do projeto sobre as questões relativas ao 

desenvolvimento da ferramenta, em momentos pontuais e as análises das pesquisas de 

campo sobre os testes das versões da ferramenta. A pesquisa de campo seria feita por 

pesquisadores de mestrado e doutorado que testariam com os professores as versões da 

ferramenta, coletando dados sobre recursos, ontologia, usabilidade etc... Os resultados 

dessas pesquisas seriam apresentados e discutidos nas reuniões periódicas da equipe do 

projeto e servirão para subsidiar o desenvolvimento da ferramenta e as revisões necessárias 

no projeto como um todo. 

Outra forma de análise é feita nas reuniões com os Conselheiros, nas quais estes, 

após explorarem versões das ferramentas e analisarem o andamento da elaboração da 

Ontologia, fazem críticas e discutem com a equipe do projeto, aconselhando-os sobre 

refinamentos necessários na ferramenta e no projeto como um todo. 

Uma terceira forma de análise é a realização de uma implantação piloto do protótipo.  
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7.3.4 Redesign 

O Redesign acontece nas três micro-etapas mencionadas na Implementação do 

projeto, em pequena escala, em ciclos de refinamento que compreendem: i) o 

desenvolvimento de versões da ferramenta; ii) a testagem de versões da ferramenta no 

campo; iii) a análise e discussão dos resultados da testagem; iv) definição de modificações a 

serem feitas na ferramenta, na ontologia, nos métodos de pesquisa e nos procedimentos de 

trabalho da equipe (como previsto na Implementação);  v) implantação das modificações. 

Além dessas, um Redesign do protótipo como um todo poderá ser feito após a 

realização e avaliação de um piloto, caso a ferramenta tenha uma proposta de implantação 

definitiva. Este novo Redesign terá como objetivo o atendimento das necessidades da 

instituição interessada na sua implementação. 

 

7.3.5 Equipe e Gestão do Projeto 

A equipe deve ser composta de pesquisadores, professores universitários e 

profissionais especialistas em desenvolvimento de ferramentas de ambiente colaborativo 

para aprendizagem. Deverão ser envolvidos também alunos de cursos de Educação que 

tenham professores trabalhando na pesquisa de campo. Os alunos participariam de 

atividades realizadas pelos professores nas quais testariam versões da ferramenta, como 

parte da pesquisa de campo.  Além destes, periodicamente haverá a participação de 

conselheiros (pesquisadores ou autores renomados na área de learning design). A equipe 

deverá reunir as competências: design e desenvolvimento de projeto; programação de 

ambientes colaborativos; design de interfaces gráficas; pesquisa em Educação, Tecnologia e 

Psicologia. 

Todos os processos e procedimentos de todas as etapas da construção do protótipo 

devem ser liderados pelo designer, facilitando a interação entre os participantes, fazendo a 

mediação com conselheiros, centro de pesquisa e órgãos de fomento; também se 

responsabilizando pela elaboração e envio de relatórios a esses órgãos. O designer orientará 

a pesquisa de campo e incentivará a publicação de resultados. As equipes deverão trabalhar 

de maneira autônoma, porém orientados quando necessário e apoiadas pelo designer ou por 

orientadores do centro de pesquisa.  
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7.3.6 Resultados esperados 

Os resultados diretos de um projeto como este seriam a concepção, desenvolvimento, 

implementação e avaliação de um protótipo da ferramenta de learning design, uma 

composição de modelos de práticas pedagógicas resultantes de pesquisa de campo, e os 

resultados da pesquisa empírica sobre os testes realizados com os professores sobre suas 

opiniões sobre o potencial da ferramenta para atividades de learning design.  

O trabalho desenvolvido proporcionaria também a geração de teoria e disseminação 

de novas ideias, que poderiam ser apresentadas e debatidas em eventos científicos, com 

possibilidade também de publicação em periódicos. No campo da capacitação profissional o 

projeto serviria para colaborar na formação de professores, que estariam participando de 

iniciativas de inovação na sala de aula e colaborando na pesquisa de campo. 

Além desses benefícios, o projeto poderia produzir relatórios e outros documentos 

oficiais, que serviriam como subsídios para políticas públicas na área das TIC aplicadas à 

educação e na formação de educadores. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

 

Esta tese parte de uma concepção transformadora de educação, na qual se considera 

como ponto essencial a relação entre professores e alunos e o contexto no qual esta relação 

ocorre, considerando-se aí as características e necessidades pessoais, condições e restrições 

do ambiente. Com a concepção baseada em Dewey (1938) de que a educação se dá pela 

experiência vivida, cabe ao professor organizar o ambiente de ensino de maneira a facilitar a 

aprendizagem. Ao organizar o ambiente, conta com métodos, técnicas e recursos que serão 

mediadores desta relação ensino-aprendizagem e professor-aluno. As tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TIC) entram nesta relação como método, técnica ou recurso, 

influenciando esta relação modificando o currículo, pois é estruturado pelas TIC (ver 

ALMEIDA, 2010a). Consequentemente, as tecnologias têm um papel importante no ensino 

e na aprendizagem.   

As TIC estão presentes nas vidas de professores e alunos e no meio educacional. Nas 

universidades elas têm marcado sua presença principalmente com o uso de software para 

coordenação de atividades pedagógicas e interação aluno-professor. Porém, como consta da 

literatura e de falas de sujeitos das pesquisas de campo realizadas para a tese, os professores 

encontram dificuldades com a integração das TIC às práticas pedagógicas. Por que os 

professores não usam as TIC conforme se espera deles? Tomando-se por base os achados do 

estudo exploratório e da pesquisa empírica desta tese, os professores universitários são 

muito atarefados para dispensarem tempo para lidar com novas tecnologias e criar novas 

formas de ensinar. A literatura refere que há resistência dos professores à tecnologia 

(CUBAN, 1986, 1993; PAPERT, 2008; SELWYN, 2000; WELLINGTON, 2005) que eles 

têm dificuldades em acompanhar o surgimento de novas opções tecnológicas (CONOLE et 

al., 2007) e subutilizam as tecnologias disponíveis como os ambientes virtuais de 

aprendizagem (Professor entrevistado P9). Entretanto, segundo Laurillard (2008c) as 

tecnologias em geral não são criadas para o ensino e os professores precisam de apoio para o 

processo de designing de práticas pedagógicas integrando tecnologias (AGOSTINHO, 

2009). 

Entretanto, Almeida (2010a) vai além desta ideia de uso das tecnologias para o 

ensino e a aprendizagem. Para esta autora, é necessário que os professores se apropriem das 

tecnologias digitais de informação e comunicação para fazer uso inovador destas, porém isto 
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[...] não se limita ao uso de tecnologia ou mídias no processo de ensino e 

aprendizagem e não se encerra com a descoberta de novos contextos de sua 
utilização. Envolve, nesse processo, a consciência do papel dos agentes como 

leitores críticos do mundo das tecnologias do mundo digital, sua inserção neste 

mundo e, ainda, a recontextualização de sua prática pedagógica e sua integração ao 

currículo (ALMEIDA; SILVA, 2010, p. 2). 

 

E ainda, trata-se de integrar estas tecnologias ao currículo e “sua apropriação e uso 

inovador pelos professores.” (p. 3). 

Não há dúvida de que a integração das TIC ao currículo é desafiadora. Por outro 

lado, essas tecnologias facilitam a representação, o compartilhamento, e a modificação 

rápida de ideias (CAVALLO, 2004), o que pode ser útil quando se trata de trazer inovação 

para o trabalho de designing de práticas pedagógicas.  

Com o intuito de verificar se um sistema que apoie o professor neste processo de 

designing seria algo que interessasse a eles, as questões do estudo exploratório e da pesquisa 

empírica buscaram saber quais os procedimentos adotados por professores quanto ao 

planejamento de atividades e o uso de tecnologias e se há compartilhamento nesses 

processos. 

Os objetivos da tese foram delineados a partir da justificativa de que professores 

atuantes no Ensino Superior enfrentam desafios para incorporar as TIC ao ambiente de 

ensino e aprendizagem. Esta justificativa gerou o argumento de que estes desafios podem ser 

vencidos com a colaboração entre professores na tarefa de designing da aprendizagem 

(designing for learning), através de documentação e registro de suas práticas pedagógicas de 

maneira tal que possam ser facilmente recuperadas e reusadas por outros professores, e estes 

procedimentos são otimizados com o apoio de ferramentas de learning design.  

O objetivo da tese foi definido como desenvolver uma fundamentação teórico-prática 

para o argumento de que ferramentas de learning design podem facilitar o processo de 

designing para a aprendizagem (designing for learning) no Ensino Superior. Para a defesa 

do argumento foram criadas duas estratégias de coleta de dados com objetivos específicos 

semelhantes, sendo: um estudo exploratório e uma pesquisa empírica.  

Para ter uma forma tangível de mostrar aos sujeitos como a construção e o 

compartilhamento de learning design poderiam ser feitos por meio de sistemas 

computacionais, foi utilizado o LDSE (Learning Design Support Environment) para o grupo 
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do estudo exploratório realizado em Londres e o LAMS (Learning Activity Management 

System) para a pesquisa empírica realizada no Brasil.  

Ao fazer pesquisa social, deve-se estar atento a algumas questões, pois estamos 

lidando com pessoas. A pesquisa deve ser cuidadosamente planejada de forma que sejam 

consideradas as condições que afetam a amostra, e emprega métodos adequados ao tempo, 

características das pessoas envolvidas, seu contexto de trabalho e os recursos disponíveis. 

Além disto, os métodos de coleta de dados e análise, e questões éticas, devem ser 

combinados numa abordagem coerente (BRYMAN, 2008).  

A metodologia usada nesta tese foi qualitativa, com uma abordagem de Grounded 

Theory, pois o objetivo era obter uma compreensão da realidade pela “perspectiva do 

conhecedor” (CORBIN; STRAUSS, 2008). Tanto o Estudo Exploratório como a Pesquisa 

Empírica tiveram um número pequeno de participantes, isto, entretanto, não diminui o valor 

dos achados, tendo em vista que a investigação focou no levantamento de ideias e conceitos, 

e o foco era encontrar respostas para as questões da tese (GLASER; STRAUSS, 1967). 

Modificações e refinamentos nas técnicas foram feitas na medida em que os dados eram 

coletados. Por se tratar de método de pesquisa qualitativa, a interpretação dos achados 

também teve um caráter subjetivo, porém, esta é uma característica da Grounded Theory, 

metodologia na qual o papel do pesquisador é altamente significante, pois sua forma de 

entrar no campo, seus métodos de coleta e interpretação dos dados e a construção de 

hipóteses são direcionados pelo que emerge da sua pesquisa (GLASER, 1978). 

 Uma análise sobre as limitações dos métodos usados para coleta, análise e 

interpretação e discussão dos dados deveria ser feita. As características essenciais do Estudo 

Exploratório foram o design da pesquisa, a seleção dos participantes, e o método de coleta 

dos dados, os quais tiveram um impacto na estratégia de análise e interpretação dos achados. 

Métodos qualitativos podem trazer benefícios à pesquisa social, embora possam ser 

considerados subjetivos, e não aplicáveis quando a generalização dos resultados é necessária 

(BRYMAN, 2008; SCHWANDT, 1994). Sobre os participantes, decidiu-se entrevistar 

profissionais com fácil acesso à pesquisadora, adotando-se o conceito de amostra 

conveniente, que traz como vantagem tornar o projeto de pesquisa viável, a despeito das 

dificuldades relativas a tempo e recursos (BRYMAN, 2008; COHEN; MANION; 

MORRISON, 2007).  
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Os métodos de pesquisa aplicados ajudaram a encontrar respostas para as indagações 

da pesquisa e os achados são compatíveis com a literatura. Sob esta perspectiva pode-se, 

então, afirmar que a escolha da abordagem metodológica foi apropriada ao tipo de 

investigação conduzida. 

Achados do estudo exploratório e da pesquisa empírica mostram que os sujeitos 

participantes usam as TIC em suas práticas pedagógicas, sendo que a maioria usa ambientes 

virtuais de aprendizagem. O planejamento das práticas não é usualmente documentado de 

forma sistemática. Em geral há uma predisposição para o partilhamento de partes de práticas 

pedagógicas com colegas, que é feito formal e informalmente, em reuniões de trabalho ou 

encontros esporádicos, usando-se por vezes meios de comunicação como e-mail ou Skype. 

Nas duas pesquisas a maioria dos participantes se mostram predispostos a usarem 

ferramentas de learning design, entretanto há algumas condições como ter tempo para fazê-

lo. Há também preocupações com a forma de gestão da ferramenta, se haverá sensibilização 

e treinamento para o uso, e, especificamente no caso da pesquisa no Brasil, poderia haver 

dificuldade na adoção da ferramenta se ela estiver em inglês e se os professores não tiverem 

familiaridade com informática e interfaces gráficas. Ambas as ferramentas LDSE e LAMS 

tiveram uma avaliação favorável dos dois grupos de sujeitos, destacando-se os aspectos de 

visualização e recursos disponíveis para planejamento de atividades. 

   Esta breve menção aos resultados das pesquisas mostra alguns comportamentos do 

grupo de participantes, que podem ser comuns entre professores que atuam no Ensino 

Superior no Brasil. Se os professores planejam pouco e de maneira empírica e assistemática 

isto pode ser explicado por uma cultura prevalente no contexto educacional, em suas 

experiências próprias e devido a formas de orientação, acompanhamento e avaliação 

praticadas no universo acadêmico. A questão do tempo escasso não foi aprofundada, 

entretanto, isto pode ser devido a uma percepção dos professores que eles têm um número 

grande de aulas e outras atribuições.  

No entanto, já existe uma tendência à colaboração e ao uso de tecnologias integradas 

às práticas pedagógicas. Se esforços fossem coordenados no sentido de formalizar a 

documentação de práticas pedagógicas, estas poderiam ser reaproveitadas para uso futuro 

dos próprios professores ou de colegas, e este processo de reuso poderia ser também de 

refinamento.  Os designs das práticas pedagógicas devem ser analisados e sua adequação a 

um novo contexto deve ser avaliada criticamente, dentro de processos que visam trazer 

inovação. 
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A organização das práticas também significa formalizá-las em linguagem que seja 

fácil de ser entendida por outros. Este argumento é defendido por pesquisadores que vêm 

estudando o uso de ferramentas de apoio ao learning design (AGOSTINHO, 2009; 

DERNTL et al. 2009; MCANDREW; GOODYEAR, 2007). Essas ferramentas podem ser a 

descrição notacional em texto narrativo, inspiradas em modelos de práticas, denominadas 

“inspiracionais”, ou podem ser sistemas computacionais “de design executável” 

(FALCONER; LITTLEJOHN, 2009). O foco dessas ferramentas é facilitar a autoria de 

learning design, possibilitando modificações e reuso.  

Dentro das ferramentas computacionais, o IMS-LD é uma linguagem de computador 

formal usado para Design Instrucional, (AGOSTINHO, 2009), que tem como objetivo 

tornar-se o standard para proporcionar o compartilhamento e reuso de cursos online. Mas 

devido à sua complexidade técnica, este sistema não tem obtido êxito com professores por 

requerer habilidades técnica e consumir muito tempo (MCANDREW; GOODYEAR, 2007). 

Já o LAMS (Learning Activity Management System), é uma ferramenta teacher-friendly, de 

autoria com interface gráfica, onde um learning design é representado como “uma sequência 

de atividades visualmente ilustrada na forma de fluxogramas” (AGOSTINHO, 2009, p. 7). 

A interface arrastar-colar para criar atividades é simples e o ambiente de autoria facilita ao 

professor a edição de uma sequência de atividades. Esta interface gráfica torna fácil a 

interpretação do learning design tanto em linguagem de máquina quanto para a interação 

humana. Estes aspectos do LAMS podem explicar porque tem sido largamente usado no 

Ensino Superior.   

Os aspectos positivos mencionados pelos participantes sobre o LAMS mostram uma 

proximidade com o modo de trabalhar do professor na composição de seus learning designs, 

e a metáfora da mesa de trabalho promovida pelos recursos de arrastar-colar pode explicar, 

em parte, a aceitação desta ferramenta. Entretanto, ainda assim, o planejamento e 

implementação do learning design podem estar sendo feitos empiricamente no LAMS: o 

professor está escolhendo atividades e juntando-as em uma sequência. Isto pode ter 

significado se já há um planejamento anterior fundamentado em concepções teóricas sobre 

aprendizagem, considerando as características do contexto e as necessidades dos alunos, ou 

não. Arrastar e colar atividades numa sequência pode ser como escolher atividades didáticas 

sem nenhum critério. O professor pode ter anotado em um plano de ensino os objetivos, a 

metodologia, as técnicas, os recursos, a dinâmica de desenvolvimento das atividades, 

apropriados para o seu grupo de alunos, as características do ambiente de ensino, e 
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obviamente, adequados ao conteúdo a ser trabalhado, entretanto, tudo isso precede o uso do 

LAMS.  

Portanto, este tipo de ferramenta de learning design oferece recursos para se 

“desenhar” uma estrutura que mostra a sequência de atividades para a aprendizagem, mas 

learning design deve ser mais que isto; learning design deve ser um processo decisório que 

envolve a escolha de métodos, técnicas e recursos, orientada por uma teoria de 

aprendizagem bem fundamentada. Este é o foco do LDSE, usado no estudo exploratório. 

Esta ferramenta não está disponível para uso, ela está em fase de pesquisa e 

desenvolvimento, porém, pode ser uma opção para apoio ao processo de designing for 

learning.  

A contribuição desta tese vai além das pesquisas exploratória e empírica e constrói 

uma proposta de concepção, desenvolvimento, implementação e avaliação de um protótipo 

de ferramenta de learning design para o Ensino Superior, usando o LDSE e o LAMS como 

exemplares das capacidades que um sistema como este pode ter. O desenvolvimento de 

ferramentas de learning design com características apropriadas às necessidades dos 

professores universitários poderá ajudá-los a tornar seu trabalho mais produtivo com a 

otimização de seu tempo e de recursos pedagógicos. 

Os professores devem ser encorajados a mudar comportamentos referentes ao seu 

modo de planejar e implementar suas práticas pedagógicas, a colaborar de forma mais 

sistematizada e ferramentas de learning design podem ajudar nisto. A pesquisa e 

desenvolvimento de uma ferramenta para learning design será uma oportunidade para testar 

os argumentos da tese sobre a inovação que pode se conseguir no ambiente de ensino e 

aprendizagem se houver refinamento de learning designs baseados em iniciativas de 

colaboração entre professores. Mas para isto, os professores devem ser encorajados a 

participar de projetos de pesquisa e desenvolvimento dessas ferramentas ajudando na 

construção de artefatos que realmente atendam a suas reais necessidades. 

A fundamentação de pesquisa para o protótipo é ancorada na pesquisa baseada em 

design (DBRC, 2003) e no Ciclo Iterativo de Learning Design (CILD). A DBR é uma 

metodologia de pesquisa que integra teoria e pesquisa fundamentadas na prática educacional 

e inclui o design e redesign de artefatos tecnológicos para ensino e aprendizagem por meio 

de refinamentos em ciclos contínuos. O CILD é um construto – criado nesta tese – que  

propõe procedimentos para orientar e apoiar processos de designing de práticas pedagógicas 
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e a criação de padrões de learning design para serem reusados de maneira inovadora através 

de colaboração entre professores. 

Argumenta-se que a inovação ocorre em ambientes colaborativos (JOHNSON, 2010; 

HARGROVE, 1998), argumentos que respaldam os procedimentos metodológicos da DBR 

e os processos do CILD. A colaboração ajudará a trazer inovação para o ambiente 

educacional, e os educadores poderão contar com instrumentos para a organização do 

ambiente de aprendizagem com condições que sejam estimuladoras de experiências que 

levem ao crescimento (DEWEY, 1938), por meio de uma pedagogia que tem como elemento 

crucial a inovação (MORANDI, 2008).  

O tema que instigou o trabalho desta tese foi, sem dúvida, buscar formas de apoiar o 

professor universitário a inovar nas suas práticas pedagógicas partilhando-as com colegas e 

refinando-as para uso futuro. Esta busca me fez viajar para participar de um estágio doutoral 

no Reino Unido, onde tive a oportunidade de realizar o estudo exploratório no London 

Knowledge Lab do Institute of Education. Este estágio significou um diferencial na pesquisa 

por proporcionar contato com outros pesquisadores da área de TIC aplicadas à educação e 

suas práticas pedagógicas, em especial com as reflexões sobre learning design, elaboração 

com pares no planejamento e integração de tecnologias aos processos de ensino e 

aprendizagem. O período de estágio doutoral também proporcionou acesso a uma rica 

literatura no campo de pesquisa da tese. Após esse período houve também contribuições do 

trabalho no Brasil, que incluíram relatos de trabalhos realizados recentemente e literatura 

brasileira dedicada aos temas TIC em Educação, formação de professores com mediação 

online e design didático/pedagógico. 

A oportunidade e o desafio de estudar um tema novo foram instigantes, motivando-

me a buscar novas teorias e possibilidades de integrá-las às reflexões sobre os dados 

emergentes do estudo exploratório realizado no Reino Unido e da pesquisa empírica 

realizada no Brasil. A revisão da literatura ajudou-me a decidir sobre a metodologia mais 

adequada para este tipo de pesquisa e para analisar os dados emergentes. A experiência 

vivida, juntamente com o conhecimento adquirido neste processo, foi de grande valor para 

minha vida acadêmica.  

Espero que esta tese seja útil para a pesquisa futura na área de learning design 

apoiados por ambientes computacionais colaborativos, especificamente designados para o 

Ensino Superior. Espero que os resultados desta pesquisa tragam contribuições para a 
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pesquisa aplicada ao campo da educação, especialmente à formação de educadores do 

Ensino Superior que se interessam pela integração das TIC às suas práticas pedagógicas. 

Espero também que o desenvolvimento pessoal e profissional que tive com esta experiência 

seja fator facilitador de novas oportunidades de trabalho em pesquisa e educação. 
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APÊNDICE I 

 

Roteiro para entrevista 

 

Como você planeja suas práticas pedagógicas? (Por exemplo, plano de aula, de disciplinas e cursos, 

workshops, seminários, palestras) 

Você usa algum tipo de método ou sequência para planejar? 

Usa algum tipo de formulário? Você pode me mostrar/enviar algum destes documentos? 

Usa algum software para planejar (ex. Word, PowerPoint), ou software específico para 

planejamento pedagógico? 

 

Gostaria que descrevesse os passos seguidos no planejamento. Como tudo começa, por exemplo, se o 

conteúdo a ser tratado e o tempo são fatores determinantes do tipo de atividade, como escolhe os 

métodos, técnicas e recursos que vai usar.  

Gostaria que relatasse uma atividade ou um conjunto de atividades que tenha realizado, que 

caracterize e exemplifique seu modo de planejar as práticas pedagógicas. 

 

Você conhece algum (ou mais de um) software de planejamento pedagógico? Qual/quais? 

Se sim, já o/s utilizou?   Como foi a experiência? 

 

Você compartilha suas práticas pedagógicas com seus colegas:  

Seus planos de ensino? 

Os métodos e técnicas? 

Os recursos didáticos? 

Os resultados obtidos? 

De que forma você compartilha as suas práticas pedagógicas: 

Em reuniões? Por e-mail? Outras formas? 

Poderia relatar uma ou mais experiências deste compartilhamento? 
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Você gostaria e estaria disposto a compartilhar suas práticas pedagógicas usando uma ferramenta de 

planejamento pedagógico? 

Sim? Não? Por que? 
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APÊNDICE II 

 

Memorial reflexivo – Avaliação da experiência com o LAMS 

 

Participante:  

 

• Você teve dificuldades para usar o LAMS? Quais foram? Que estratégias usou para superá-

las? 

• Quais são os aspectos positivos do uso do LAMS? E os negativos? 

• Você usaria uma ferramenta de planejamento pedagógico como o LAMS para elaborar/criar 

suas práticas pedagógicas? 

• Que tipo de recurso você considera importante estar presente em uma ferramenta de 

planejamento pedagógico? 

• Você acredita que este tipo de ferramenta pode ajudar no trabalho do professor universitário? 

• O que diria a um colega que lhe revelasse a intenção de usar o LAMS ou outra ferramenta 

com finalidade semelhante?  
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APÊNDICE III 

Resultados do Workshop 

 

Questões P1 P2 Resumo 

1) Como faz o 

planejamento? 

Roteiro básico:  

1. Identificação 

2. Apresentação 

3. Objetivos 

4. Conteúdos 

5. Metodologia  

6. Metodologia de avaliação 

7. Referências 

Plano de ensino 

convencional: caracterização 

da realidade, objetivos, 

procedimentos, recursos e 

avaliação do ensino e da 

aprendizagem 

As duas professoras adotam 

um percurso convencional de 

“roteiro” e “plano de 

ensino”. Ambas são 

pedagogas. 

 

 

 

2) Conhece software de 

planejamento? 

Não Não Nenhuma das duas conhece 

software de planejamento 

pedagógico. 

3) Já usou ferramenta de 

planejamento 

pedagógico? 

Word Word Ambas usam editor de texto 

para planejar. 

4) Compartilha suas 

práticas pedagógicas? 

De que forma? 

Sim Sim. 

Em reuniões? Raramente 

Por e-mail?   Raramente. 

Outras formas? Esse 

compartilhamento é feito de 

modo informal e 

assistemático. Às vezes, com 

a coordenadora do curso, 

principalmente se há 

problemas, ou quando tenho 

que dar uma aula sobre um 

tema que seja mais familiar 

de um amigo/colega, pode 

haver compartilhamento. Às 

vezes sou procurada por 

colegas para que troquemos 

idéias. 

Ambas compartilham as 

práticas pedagógicas, sendo 

que uma delas (P2) relata 

que esse compartilhamento é 

feito “de modo informal e 

assistemático”. 

5)Dificuldades com o 

LAMS 

Não respondido Senti que as explicações 

sobre cada item são 

insuficientes, forçando o 

usuário a seguir em tentativa 

e erro, o que pode 

desanimar. 

Senti que as explicações 

sobre cada item são 

insuficientes, forçando o 

usuário a seguir em tentativa 

e erro, o que pode 

desanimar. 

6)Aspectos positivos do 

LAMS 

Ambiente agradável, visual 

dinâmico, trabalho 

colaborativo; poder trabalhar 

de onde você está; interagir 

enquanto elabora um plano; 

visualizar antes de passar para 

É muito atraente 

visualmente, o resultado é 

visto de imediato, fácil de 

editar e re-editar. 

Ambiente agradável, visual 

dinâmico, trabalho 

colaborativo; poder trabalhar 

de onde você está; interagir 

enquanto elabora um plano; 

visualizar antes de passar 

para o aluno é interessante. 
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o aluno é interessante.  (P1) 

É muito atraente 

visualmente, o resultado é 

visto de imediato, fácil de 

editar e re-editar. (P2) 

7)Aspectos negativos do 

LAMS 

A dificuldade para a 

construção do mapa que é 

muito horizontal talvez pelo 

pouco tempo para explorar; 

limita o aluno, não permite que 

faça o próprio percurso. 

Não me sinto habilitada a 

falar de nenhuma 

desvantagem, não consegui 

chegar num nível de fazer a 

crítica. 

A dificuldade para a 

construção do mapa que é 

muito horizontal talvez pelo 

pouco tempo para explorar; 

limita o aluno, não permite 

que faça o próprio percurso. 

Não me sinto habilitada a 

falar de nenhuma 

desvantagem, não consegui 

chegar num nível de fazer a 

crítica. 

Ambas referem o pouco 

tempo para explorar a 

ferramenta. 

8) Você gostaria e 

estaria disposto a 

compartilhar suas 

práticas 

pedagógicas usando 

uma ferramenta de 

planejamento 

pedagógico?  

Sim Creio que sim, mas 

precisaria de mais 

treinamento. 

 

Ambas estariam dispostas, 

porém, uma delas argumenta 

que “precisaria de mais 

treinamento”. 

 

9)Que tipo de recursos 

são importantes em 

ferramentas de 

planejamento 

pedagógico? 

Não respondido Senti falta do espaço para a 

construção do plano 

convencional, onde possa 

redigir os objetivos, por 

exemplo. Mas imagino que 

deva haver isso, eu é que não 

aprendi onde fica ainda. 

Uma delas não respondeu. 

P2 argumenta que sentiu 

falta do “plano 

convencional, onde possa 

redigir os objetivos, por 

exemplo”. Interessante 

observar que esta professora 

é pedagoga, talvez o fato de 

estar habituada a trabalhar 

com plano de ensino 

convencional (como sua 

resposta à pergunta 1) 

explique esta sua resposta. 

10) Este tipo de 

ferramenta pode ajudar 

no trabalho do professor 

universitário? 

Não respondido Acredito que sim, embora o 

contexto onde eu atuo seja 

marcado por professores 

muito tradicionais e que não 

adeririam de imediato a uma 

ferramenta como esta. 

Embora esta professora 

acredite que a ferramenta 

poderia ajudar no trabalho 

do professor universitário, 

ela trabalha com professores 

que atuam no ensino de 

medicina e, segundo ela, são 

muito tradicionais e “não 

adeririam de imediato a uma 

ferramenta como esta”. 

11) O que diria a um 

colega que tivesse a 

intenção de usar o 

Não respondido Com certeza o estimularia e 

me ofereceria para contribuir 

e aprender junto. Mostraria 

... estimularia e me 

ofereceria para contribuir e 

aprender junto.  
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LAMS? as vantagens, principalmente 

da possibilidade de 

compartilhamento dos 

trabalhos.  

Mostraria as vantagens, 

principalmente da 

possibilidade de 

compartilhamento dos 

trabalhos.  
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APÊNDICE IV 

Entrevistas por e-mail sem a exploração do LAMS 

 

Questões P3 P4 P5 P6 P7 Resumo 

1) Como faz 

o 

planejament

o? 

Geralmente 

pontuo 

aspectos 

relevantes do 

tema da 

prática, em 

seguida 

verifico 

referenciais 

teóricos do 

tema e sugiro 

atividades 

... tento seguir 

um roteiro com 

objetivos, 

desenvolviment

o, materiais e 

avaliação. 

Está sendo 

criando 

conforme o 

curso está 

andando. 

... o modo que 

tenho de 

planejar as 

aulas é mais 

artístico, 

anárquico... 

Muito 

dificilmente 

sigo o plano 

de curso 

traçado no 

início do 

curso, ele vai 

sendo 

recheado, 

redimensiona

do, 

redirecionado 

durante as 

aulas. 

Pelo roteiro 

de 

ementário 

da 

instituição. 

... tenho 

toda uma 

organizaçã

o lógica na 

minha 

cabeça e 

que vai 

reconstruin

do no 

processo. 

P6 segue o 

roteiro da 

instituição. P5 

dificilmente 

segue o plano 

traçado no 

início, P3 tenta 

seguir “um” 

roteiro. P7 

segue uma 

“lógica de 

minha cabeça”. 

P4 está criando 

“conforme o 

curso está 

andando”.    

2) Conhece 

software de 

planejament

o? 

Não Não Não Não Não Nenhuma das 

professoras 

conhece 

software de 

planejamento. 

3) 

Compartilha 

suas 

práticas 

pedagógicas

? 

Sim, durante as 

reuniões 

pedagógicas 

Sim (esta 

professora 

escreveu 

um livro-

texto de 

conteúdo 

de EAD) 

Seus planos 

de ensino? 

Sim, os 

professores da 

disciplina 

fazem juntos 

o plano da 

disciplina.  

Os métodos e 

técnicas? 

Sim, trocamos 

muitas idéias 

... 

Os recursos 

Sim, nas 

reuniões de 

início de 

ano 

Ah, isso 

tem 

bastante, 

isto é super 

tranqüilo, 

eu passo 

para a 

pessoa, a 

pessoa usa, 

reconstrói, 

eu também 

faço, essa 

troca é 

muito boa, 

essa 

negociação 

é muito 

Todas 

compartilham 

suas práticas 

pedagógicas, 

sendo que três 

relatam que 

isto ocorre nas 

reuniões 

pedagógicas 

(P3, P5 e P6). 

P5 diz que isto 

ocorre também 

informalmente, 

sendo que uma 

relata 

professores da 

disciplina 
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didáticos? 

Sim, 

fornecemos 

recursos uns 

para outros: 

textos, vídeos, 

sites... 

Os resultados 

obtidos? 

Sim, 

sobretudo, o 

que deu certo 

e falamos 

também sobre 

o que não deu 

resultado. 

De que forma 

você 

compartilha 

as suas 

práticas 

pedagógicas: 

Em reuniões? 

Só existem no 

início do 

semestre. 

Por e-mail? 

Às vezes, o 

duro é o 

tempo. 

Outras 

formas? 

Na sala dos 

professores ... 

boa. 

No meio do 

percurso 

que é o 

melhor, é 

mais 

informal. 

 

fazem juntos o 

plano da 

disciplina.  

Resumo: há 

compartilhame

nto em 

momentos 

formais e 

informais. 

**4) Já usou 

ferramenta 

de 

planejament

o 

pedagógico? 

Redige o plano 

no Word 

Word Editor de 

texto e 

Moodle 

Editor de 

texto e 

Moodle 

WebCT, 

Blackboard

, Moodle, 

Teleduc, 

aquele da 

Microsoft, 

e-Proinfo. 

Estou 

usando o 

Tidia 

Todas redigem 

o plano em 

editores de 

textos e três 

relatam que 

usam o 

Moodle. 
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agora. 

5) 

Dificuldade

s com o 

LAMS 

A interface é 

intuitiva, os 

botões de 

criação/produç

ão sugerem o 

que pretende 

fazer. Utilizei o 

LAMS Help 

para especificar 

as funções das 

ferramentas 

Não  Não 

respondido 

Não o único 

defeito é 

que está em 

inglês 

Apenas uma 

das professoras 

colocou a 

dificuldade: o 

LAMS “está 

em inglês”. 

Por outro lado, 

este aspecto 

aparece como 

ponto negativo. 

6) Aspectos 

positivos do 

LAMS 

... criar 

livremente a 

sequência de 

atividades sem 

seguir uma 

estrutura 

hierárquica 

lógica. 

Autonomia 

para escolha de 

ferramentas 

que vai utilizar; 

Preserva a 

autoria; 

Possibilita o 

compartilhame

nto de 

atividades; O 

sistema de 

avaliação é 

bastante rico, 

registro dos 

passos do aluno 

é organizado 

conforme o 

desenvolviment

o da atividade; 

oferece 

inúmeras 

ferramentas, 

inclusive de 

conferencia, 

produção de 

vídeos, etc.  

A lógica do 

planejamen

to é linear 

Visualização 

gráfica e não 

estruturada 

 

 

 

Recursos 

interessante

s 

Eu gostei 

desta parte 

da 

visualizaçã

o, para ter 

uma visão 

do todo. 

Gostei de 

ter essa 

visualizaçã

o gráfica aí 

eu acho que 

é bacana. E 

tem essa 

flexibilidad

e de você 

escrever e 

aí você 

esclarece o 

que você 

quer, então 

acho que 

isto é 

bacana. Eu 

acho 

interessante

. Alguma 

coisa que 

você queira 

dar um tom 

um pouco 

diferente 

 

 

Duas 

professoras se 

referiram à 

visualização 

gráfica como 

um aspecto 

positivo. 

Outros aspectos 

positivos são: 

autonomia para 

a escolha das 

ferramentas, o 

LAMS 

preserva a 

autoria, 

possibilita o 

compartilhame

nto de 

atividades, 

possui um 

sistema de 

avaliação 

bastante rico, 

“oferece 

inúmeras 

ferramentas, 

inclusive de 

conferencia, 

produção de 

vídeo, etc.” 
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7) Aspectos 

negativos 

do LAMS 

Ter 

conhecimentos 

prévios de 

informática e 

interfaces 

gráficas de 

autoria.  Talvez 

o idioma 

poderia 

dificultar. Na 

formação do 

grupo de 

alunos foi 

difícil definir a 

quantidade de 

participantes 

por grupo. Não 

foi possível 

identificar se o 

professor 

cadastra os 

alunos para 

desenvolver a 

atividade ou se 

cada aluno faz 

o cadastro e 

após o ele é 

alocado. 

A lógica do 

planejamen

to é linear 

(é mais 

positivo 

que 

negativo 

para o 

aluno de 

EAD) 

Não 

respondido 

Professores 

que não têm 

familiaridad

e com 

tecnologia; 

e o idioma 

... a língua e 

para as 

pessoas que 

precisam de 

treinamento 

e 

sensibilizaç

ão para a 

importância 

do uso, sem 

sensibilizaç

ão as 

pessoas não 

acatam. 

Legal! É 

bacana, 

sim. Pena 

que está em 

inglês 

... mesmo 

que tenha 

essa 

camisa-de-

força da 

avaliação 

Eu senti 

falta de ter 

um lugar 

para por as 

referências, 

as fontes, a 

biblioteca. 

Duas 

professoras 

referiram como 

aspecto 

negativo o 

software estar 

em inglês. Uma 

referiu que 

professores que 

não tem 

familiaridade 

com tecnologia 

poderiam ter 

dificuldades. 

Na mesma 

linha, outra 

refere que há 

necessidade de 

conhecimento 

prévio de 

informática e 

interfaces 

gráficas. Uma 

delas referiu 

que a lógica do 

planejamento é 

linear, embora 

ela mesma 

afirme que para 

o aluno de 

EAD isto seria 

mais positivo. 

8) Você 

gostaria e 

estaria 

disposto a 

compartilha

r suas 

práticas 

pedagógicas 

usando uma 

ferramenta 

de 

planejament

o 

pedagógico?  

 

Sim, gostaria 

de 

compartilhar, 

mas 

preservando a 

autoria  

 

Sim Sim Sim Usaria, 

sim. 

 

Todas as 

entrevistadas 

estariam 

dispostas a 

compartilhar 

suas práticas 

pedagógicas 

usando uma 

ferramenta de 

planejamento 

pedagógico, 

sendo que uma 

enfatiza desde 

que 

“preservando a 

autoria”. 



210 

 

9) Quais 

recursos são 

importantes 

para 

ferramentas 

de 

planejament

o 

pedagógico? 

Ferramenta de 

registro e 

avaliação, 

ferramentas de 

produção tanto 

do professor, 

mas também 

por parte dos 

alunos 

Eu 

precisaria 

conhecer 

melhor a 

ferramenta 

Não 

respondido 

Chat e 

fórum. O 

que tem que 

estar 

presente em 

todo o 

processo de 

planejament

o é esta 

abertura ao 

diálogo. 

Eu senti 

falta de ter 

um lugar 

para por as 

referências, 

as fontes, a 

biblioteca. 

Ferramenta de 

registro, 

avaliação, 

produção do 

professor e do 

aluno, chat, 

fórum, e “um 

lugar para por 

as referências, 

as fontes, a 

biblioteca”. 

10)  

Ferramentas 

de 

planejament

o 

pedagógico 

podem 

ajudar? 

Sim, o 

professor 

poderá articular 

as atividades 

presenciais 

com as virtuais. 

O 

planejamento 

poderá ser 

facilitado pelas 

ferramentas 

oferecidas pelo 

LAMS. Poderá 

enriquecer o 

plano 

pedagógico 

com 

ferramentas 

inovadoras. 

Acho que 

isto 

resolveria 

algumas 

questões. 

Não 

respondido 

Sim Para o 

universo da 

EAD eu 

acho que 

tudo bem. 

Quatro 

professoras 

responderam 

que sim. Uma 

enfatizou a 

articulação das 

atividades 

presenciais 

com as virtuais 

e que “poderia 

enriquecer o 

plano 

pedagógico 

com 

ferramentas 

inovadoras. 

Outra reforçou 

que “para o 

universo da 

EAD ... tudo 

bem”. Uma não 

respondeu esta 

questão. 

11) O que 

diria a 

colegas 

sobre o 

LAMS? 

... que é uma 

ferramenta 

muito rica e 

inovadora, que 

possibilitará 

agregar vários 

recursos 

tecnológicos 

como fórum, 

vídeo, 

conferencia 

dentre outras. 

Além da 

possibilidade 

de compartilhar 

as atividades 

Vamos 

fazer, acho 

que é 

interessant

e, vamos 

fazer, eu te 

respondo 

depois que 

experiment

ar lá no 

Tocantins 

Não 

respondido 

Eu apoiaria 

muito 

positivamen

te. 

 

Acho que 

tem mais é 

que usar e 

descobrir o 

potencial 

que tem, o 

quanto 

aquilo pode 

te ajudar na 

tua prática 

com seus 

alunos 

“ferramenta 

muito rica e 

inovadora, que 

possibilitará 

agregar vários 

recursos 

tecnológicos”; 

“possibilidade 

de compartilhar 

as atividades 

com colegas”; 

incetivo a 

colegas para 

usar: “vamos 

fazer”; “Eu 

apoiaria muito 
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com colegas. positivamente”; 

“... tem que 

usar e descobrir 

o potencial que 

tem, o quanto 

aquilo pode te 

ajudar na tua 

prática com 

seus alunos”. 

Observações 

*A entrevista com a P3 teve dois problemas técnicos que atrapalharam a coleta e registro dos dados, pois o 

procedimento para login no LAMS não funcionou, e desta forma a exploração foi feita sobre um teste 

previamente feito pela pesquisadora. Além disto, esta sessão não foi gravada, e como P3 não escreveu seu 

Memorial, este conjunto de fatores restringiram a qualidade do registro dos dados coletados com esta 

professora.  

**Para a questão 4, embora não relatassem conhecimento de software de planejamento, os professores citavam 

outros softwares que usam como apoio ao planejamento. 

 

 



212 

 

APÊNDICE V 

Entrevistas ao vivo com exploração do LAMS 

 

Questões P10 P11 P12 Resumo 

1) Como faz o 

planejamento? 

Faço o 

planejamento a 

partir das 

atividades que 

pretendo 

desenvolver com os 

alunos. 

Faço quadros no 

Word. 

 

Pesquiso o 

conteúdo, seleciono 

os principais pontos 

a serem abordados, 

elaboro a forma de 

apresentação, 

levando em conta 

tempo, recursos 

disponíveis 

(material e 

humano) 

o planejamento em 

Word 

 

Sou quase nada 

“organizado” 

quanto a isso. 

(planejamento) 

Deixo-me muito 

levar pelo livre 

pensar, deixo que a 

imaginação flua, na 

perspectiva de me 

apontar qual a aula 

que eu gostaria de 

assistir. 

Eventualmente faço 

anotações, em texto 

corrido, sobre o que 
abordar, que 

recursos utilizar, 

como assegurar a 

aprendizagem. 

Muitas vezes é 

apenas um 

cronograma de um 

plano de intenções. 

Às vezes, o editor 

de textos. 

P10 parte das 

atividades que 

pretende 

desenvolver com os 

alunos, porém, não 

entra em detalhes. 

P11 segue um 

percurso pesquisa 

do conteúdo, 

seleção dos 

principais pontos, 
elaboração de 

forma de 

apresentação, 

tempo e recursos. 

P12 

“Eventualmente” 

faz anotações “em 

texto corrido” sobre 

“o que abordar”, 

recursos e “como 

assegurar a 

aprendizagem” “... 
um cronograma de 

um plano de 

intenções.” 

Todos usam Editor 
de textos 

2) Conhece 

software de 

planejamento? 

Não Não Não Não 

3) Compartilha suas 

práticas 
pedagógicas? 

Sim 

Tenho reuniões 

formais e também 

compartilho 

informalmente com 

meus colegas. 

 

Sim, compartilho 

todos os momentos 

do processo. 

Se a pessoa estiver 

presente em reunião 
se estiver distante 

vale e-mail, 

telefone, MSN, 

utilizo o melhor 

recurso para a 

comunicação na 

situação dada. 

 

Sim. Na PG, 

converso com o 
professor que é meu 

colega na linha de 

pesquisa. Na 

graduação, como 

meu tema é único e 

a quase totalidade 

dos professores me 

parece distante da 

realidade do uso do 

computador na 

educação [esse é o 
conteúdo da minha 

disciplina], falo 

comigo mesmo. Em 

reuniões de 

planejamento de 

semestre na 

P10 compartilha em 

reuniões formais e 
de modo informal 

com os colegas. 

P11 compartilha 

nas reuniões e “se 

estiver distante vale 

e-mail, telefone, 

MSN”. Quanto a 

P12, na pós-

graduação converso 

com o professor 

que é meu colega 
na linha de 

pesquisa. E na 

graduação, por 

tratar-se de uma 

disciplina em que é 

o único professor, 
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graduação ás vezes 

trago a experiência 

acumulada na 
disciplina. 

“falo comigo 

mesmo”.   

4) Já usou 

ferramenta de 

planejamento 

pedagógico? 

Não Não Não Não 

8) Você gostaria e 

estaria disposto a 

compartilhar suas 

práticas 

pedagógicas usando 

uma ferramenta de 

planejamento 

pedagógico?  

 

Sim No meu cotidiano 

utilizo pouco, a 

minha atuação está 

relacionada 

diretamente a 

gestão de pessoas e 

negócios, sou 

gestora de 

instituição 
profissional e não 

sei se teria como 

contribuir nesse 

sentido.  

 

Claro que o faria se 

o tempo permitir. 

Meu maior 

problema como 

professor é a falta 

de tempo. 

P10 diz que 

gostaria de 

compartilhar, já 

P11 afirma que 

devido atualmente 

ser gestora não sabe 

se “teria como 

contribuir nesse 

sentido”. Quanto a 
P12, diz que “claro 

que o faria”, porém, 

alega que seu 

“maior problema 

como professor é a 

falta de tempo”.    
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APÊNDICE VI 

Resumo dos achados do workshop e entrevistas realizadas ao vivo e por e-mail 

 

Questões Resumo Workshop Resumo Estratégia híbrida Resumo Entrevistas por 

e-mail 

1) Como faz o 

planejamento? 

P1 e P2 adotam um 

percurso convencional de 

“roteiro” e “plano de 

ensino”. Ambas são 

pedagogas. 

 

 

 

P6 segue o roteiro da 

instituição. P5 dificilmente 

segue o plano traçado no 

início, P3 tenta seguir “um” 

roteiro. P7 segue uma “lógica 

de minha cabeça”. P4 está 

criando “conforme o curso 

está andando”.    

P10 parte das atividades 

que pretende desenvolver 

com os alunos, porém, não 

entra em detalhes. P11 

segue um percurso 

pesquisa do conteúdo, 

seleção dos principais 

pontos, elaboração de 

forma de apresentação, 

tempo e recursos.  

P12 “Eventualmente” faz 

anotações “em texto 

corrido” sobre “o que 

abordar”, recursos e “como 

assegurar a aprendizagem” 

“... um cronograma de um 

plano de intenções.” 

Todos usam Editor de 

textos 

2) Conhece 

software de 

planejamento? 

Nenhuma das duas 

conhece software de 

planejamento pedagógico. 

Nenhuma das professoras 

conhece software de 

planejamento. 

Nenhuma das duas 

conhece software de 

planejamento pedagógico. 

3) Já usou 

ferramenta de 

planejamento 

pedagógico? 

Ambas usam editor de 

texto para planejar. 

Não conhece, porém, todas 

redigem o plano em editores 

de textos e três relatam que 

usam o Moodle. 

Não 

4) Compartilha 

suas práticas 

pedagógicas? De 

que forma? 

Ambas compartilham as 

práticas pedagógicas, 

sendo que uma delas (P2) 

relata que esse 

compartilhamento é feito 

“de modo informal e 

assistemático”. 

Todas compartilham suas 

práticas pedagógicas, sendo 

que três relatam que isto 

ocorre nas reuniões de início 

de ano letivo. Duas relatam 

que isto ocorre também 

informalmente, sendo que 

uma relata professores da 

disciplina fazem juntos o 

plano da disciplina.  

Resumo: há 

P10 compartilha em 

reuniões formais e de 

modo informal com os 

colegas. P11 compartilha 

nas reuniões e “se estiver 

distante vale e-mail, 

telefone, MSN”. Quanto a 

P12, na pós-graduação 

converso com o professor 

que é meu colega na linha 

de pesquisa. E na 

graduação, por tratar-se de 
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compartilhamento em 

momentos formais e 

informais. 

 

uma disciplina em que é o 

único professor, “falo 

comigo mesmo”.   

5)Dificuldades 

com o LAMS 

Senti que as explicações 

sobre cada item são 

insuficientes, forçando o 

usuário a seguir em 

tentativa e erro, o que pode 

desanimar. (P2) 

Apenas uma das professoras 

colocou a dificuldade: o 

LAMS “está em inglês”. 

(esta é uma dificuldade desta 

professora, e nenhum dos 

outros sujeitos teve 

dificuldade com o idioma). 

Por outro lado, este aspecto 

aparece como ponto 

negativo. 

Não se aplica 

6)Aspectos 

positivos do 

LAMS 

Ambiente agradável, visual 

dinâmico, trabalho 

colaborativo; poder 

trabalhar de onde você 

está; interagir enquanto 

elabora um plano; 

visualizar antes de passar 

para o aluno é interessante. 

É muito atraente 

visualmente, o resultado é 

visto de imediato, fácil de 

editar e re-editar. (P1) 

 

Ambiente agradável, visual 

dinâmico, trabalho 

colaborativo; poder 

trabalhar de onde você 

está; interagir enquanto 

elabora um plano; 

visualizar antes de passar 

para o aluno é interessante. 

(P2) 

Duas professoras se referiram 

à visualização gráfica como 

um aspecto positivo. Outros 

aspectos positivos são: 

autonomia para a escolha das 

ferramentas, o LAMS 

preserva a autoria, possibilita 

o compartilhamento de 

atividades, possui um sistema 

de avaliação bastante rico, 

“oferece inúmeras 

ferramentas, inclusive de 

conferência, produção de 

vídeo, etc.” 

Não se aplica 

7)Aspectos 

negativos do 

LAMS 

A dificuldade para a 

construção do mapa que é 

muito horizontal talvez 

pelo pouco tempo para 

explorar; limita o aluno, 

não permite que faça o 

próprio percurso. (P1) 

Não me sinto habilitada a 

falar de nenhuma 

desvantagem, não consegui 

chegar num nível de fazer 

Três professoras referiram 

como aspecto negativo o 

software estar em inglês. (P4, 

P6 e P7). Uma referiu que 

professores que não tem 

familiaridade com tecnologia 

poderiam ter dificuldades 

(P6). Na mesma linha, outra 

refere que há necessidade de 

conhecimento prévio de 

informática e interfaces 

gráficas (P4). Uma delas 

Não se aplica 



216 

 

a crítica. (P2) 

Ambas referem o pouco 

tempo para explorar a 

ferramenta. 

referiu que a lógica do 

planejamento é linear, 

embora ela mesma afirme 

que para o aluno de EAD isto 

seria mais positivo. 

8) Você gostaria e 

estaria disposto a 

compartilhar suas 

práticas 

pedagógicas 

usando uma 

ferramenta de 

planejamento 

pedagógico?  

Ambas estariam dispostas, 

porém, uma delas 

argumenta que “precisaria 

de mais treinamento”. 

 

Todas as entrevistadas 

estariam dispostas a 

compartilhar suas práticas 

pedagógicas usando uma 

ferramenta de planejamento 

pedagógico, sendo que uma 

enfatiza desde que 

“preservando a autoria”. 

P10 diz que gostaria de 

compartilhar, já P11 afirma 

que devido atualmente ser 

gestora não sabe se “teria 

como contribuir nesse 

sentido”. Quanto a P12, diz 

que “claro que o faria”, 

porém, alega que seu 

“maior problema como 

professor é a falta de 

tempo”.    

9)Que tipo de 

recursos são 

importantes em 

ferramentas de 

planejamento 

pedagógico? 

Uma delas não respondeu. 

P2 argumenta que sentiu 

falta do “plano 

convencional, onde possa 

redigir os objetivos, por 

exemplo”. Interessante 

observar que esta 

professora é pedagoga, 

talvez o fato de estar 

habituada a trabalhar com 

plano de ensino 

convencional (como sua 

resposta à pergunta 1) 

explique esta sua resposta. 

Ferramenta de registro, 

avaliação, produção do 

professor e do aluno, chat, 

fórum, e “um lugar para por 

as referências, as fontes, a 

biblioteca”. (P7) 

Não se aplica 

10) Este tipo de 

ferramenta pode 

ajudar no trabalho 

do professor 

universitário? 

Embora P2 acredite que a 

ferramenta poderia ajudar 

no trabalho do professor 

universitário, ela trabalha 

com professores que atuam 

no ensino de medicina e, 

segundo ela, são muito 

tradicionais e “não 

adeririam de imediato a 

uma ferramenta como 

esta”. 

Quatro professoras 

responderam que sim. Uma 

enfatizou a articulação das 

atividades presenciais com as 

virtuais e que “poderia 

enriquecer o plano 

pedagógico com ferramentas 

inovadoras. Outra reforçou 

que “para o universo da EAD 

... tudo bem”. Uma não 

respondeu esta questão. 

Não se aplica 

11) O que diria a 

um colega que 

tivesse a intenção 

de usar o LAMS? 

P2 ... estimularia e me 

ofereceria para contribuir e 

aprender junto.  

Mostraria as vantagens, 

principalmente da 

possibilidade de 

compartilhamento dos 

trabalhos.  

“ferramenta muito rica e 

inovadora, que possibilitará 

agregar vários recursos 

tecnológicos”; “possibilidade 

de compartilhar as atividades 

com colegas”; incentivo a 

colegas para usar: “vamos 

fazer”; “Eu apoiaria muito 

Não se aplica 
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positivamente”; “... tem que 

usar e descobrir o potencial 

que tem, o quanto aquilo 

pode te ajudar na tua prática 

com seus alunos”. 
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ANEXO I 

Ilustração de páginas do LAMS  
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ANEXO II 

Ilustração de páginas do LDSE  
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ANEXO III 
Protocolo do Comitê de Ética da PUC-SP 
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ANEXO IV 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TLCE) 

(MODELO) 

Eu, ___________________________________, declaro que fui devidamente informado(a) sobre a 

pesquisa intitulada Learning Design em Ensino Superior – Uso de ferramentas para 

planejamento pedagógico, realizada por Maria Paulina de Assis, aluna regularmente matriculada no 

Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

Declaro, também, ter aceito participar deste trabalho concedendo entrevista (respondendo às 

questões formuladas pela pesquisadora, estando ciente que a mesma será gravada, ficando o material 

em poder da pesquisadora), ou participando de workshop, (no qual será feita a exploração de 

ferramenta de planejamento pedagógico, respondendo por escrito a questões formuladas pela 

pesquisadora, estando ciente que as atividades realizadas serão gravadas, ficando o material em 

poder da pesquisadora), tendo em vista a realização do referido estudo. 

Tenho ciência que minha participação é livre e espontânea, podendo interrompê-la a qualquer 

momento que desejar e que as informações obtidas não serão identificadas nominalmente, 

destinando-se exclusivamente, à realização deste estudo. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

______________________________  Data _____/________/__________ 

Assinatura do(a) Entrevistado(a) 

______________________________  Data _____/________/__________ 

Testemunha 

______________________________ Data _____/________/__________ 

Testemunha 

 

Contato da Pesquisadora: _______________________________________ 
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ANEXO V  

ETHICS REVIEW FORM 
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