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IDÁTICA é a reflexão sistemática e a busca de alternativas 
para os problemas da prática pedagógica (Candau, 2007).  
Em síntese, busca efetivar na prática as propostas do 
projeto pedagógico, tendo como objeto de estudo o 
processo de ensino-aprendizagem. Por isso, toda proposta 
didática está implícita ou explicitamente impregnada de 
uma concepção do processo de ensino-aprendizagem. 
 
A Didática se caracteriza como “mediadora entre as bases 
técnico-científicas da educação e a prática docente, 
operando como uma ponte entre o “quê” e o “como” do 
processo pedagógico, desde que articulada ao “para que 
fazer” e ao “por que fazer”.” (Coutinho, 2003:20). 
 
Atualmente, preconiza-se que para se possa 
adequadamente compreender o processo de ensino-
aprendizagem, este deve ser analisado de forma a articular 
consistentemente suas três dimensões: humana, técnica e 
político-social. 



 
Didática: Definições e Revisão Conceitual 

 

 
Dimensões Humanista Técnica Político - Social 

Ênfase Relações Interpessoais Tecnologia Educacional Condições sócio-políticas- econômicas. 

Perspectiva do processo de 
ensino-aprendizagem 

Subjetiva, individualista e afetiva; 
desejos e afetos dos alunos são 
valorizados. 

Processo como ação intencional e 
sistemática para organizar as condições 
que melhor propiciem a aprendizagem 

Processo ocorre numa cultura específica, 
com pessoas imersas em situação 
político-social em situação de classe 

Centro do processo Aquisição de atitudes: calor, empatia, 
consideração positiva incondicional. 

Objetivos instrucionais, seleção do 
conteúdo, estratégias de ensino, 
avaliação. 

Dimensão político-social que impregna 
toda a prática pedagógica. 

Ponto Negativo Ignora condições sócio-econômicas e 
políticas. 

Tecnicismo.  “Fazer” é dissociado de 
“por que fazer” e “para que fazer”. 

Desconsidera aspectos técnicos e 
humanistas. 

Ponto Positivo  Explicita o componente afetivo do 
processo de ensino-aprendizagem. 

Aspecto objetivo e racional do processo 
de aprendizagem. 

Trabalha variáveis contextuais junto com 
as processuais. 

Época de predomínio Final dos anos 1950, início dos 1960. 
Escola Nova. 

1964 a 1968. Forte no início dos anos 
1970 

Meados dos anos 1970 até meados dos 
1980. 

Exemplos construção de linha do tempo; "rodinha" prova; tabuada; questionário projeto de trabalho 

 
Um problema recorrente nas fases humanista e técnica foi uma visão dissociada da situação real dos professores 
em sala de aula, com sua problemática de condições de trabalho e situação sócio-econômica dos alunos. 
Acreditava-se que quando os professores dominassem os novos conceitos e técnicas isso automaticamente levaria 
a uma renovação na educação. Por isso, na primeira fase se estudavam escolas “inovadoras” e de “exceção”, e na 
segunda fase “métodos e tecnologias”, mas não a situação padrão real em sala. Isso levou a propostas teóricas com 
pouca adesão por parte dos professores que as consideravam utópicas, idealistas e pouco viáveis em sala. 
Na fase político-social houve quase uma inversão, desconsiderando-se a importância da qualificação técnica dos 
docentes e as possibilidades dos novos recursos tecnológicos. 
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DA DIDÁTICA INSTRUMENTAL À DIDÁTICA FUNDAMENTAL 
Segundo Vera Candau: 

 
Competência técnica e competência política não são aspectos contrapostos. A prática pedagógica, exatamente por ser 
política, exige a competência técnica. As dimensões política, técnica e humana da prática pedagógica se exigem 

reciprocamente. Mas esta mútua implicação não se dá automática e espontaneamente. É necessário que seja 
conscientemente trabalhada. Daí a necessidade de uma didática fundamental. 
A perspectiva fundamental da Didática assume multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem e coloca a 

articulação das três dimensões, técnica, humana e política, no centro configurador de sua temática. 
Procura partir da análise da prática pedagógica concreta e de seus determinantes. 
Contextualiza a prática pedagógica e procura repensar as dimensões técnica e humana, sempre “situando-as”. 

Analisa as diferentes metodologias explicitando seus pressupostos, o contexto em que foram geradas, a visão de ser 
humano, de sociedade, de conhecimento e de educação que veiculam. 
Elabora a reflexão didática a partir da análise e reflexão sobre experiências concretas, procurando trabalhar continuamente  

a relação teoria-prática. 
Nesta perspectiva, a reflexão didática parte do compromisso com a transformação social, com a busca de práticas 
pedagógicas que tornem o ensino de fato eficiente (não se deve ter medo da palavra) para a maioria da população. 

(Candau, 2007:23) 
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 A didática se fundamenta em uma teoria de aprendizagem e seu modelo educacional para orientar a atividade 
docente e, por conseguinte, a elaboração e uso de materiais didáticos. Os dois principais modelos pedagógicos 
vigentes no Brasil atualmente são o tradicional e o pós-positivista 
 

MODELO PEDAGÓGICO CLÁSSICO – TRADICIONAL 

 
Tem como núcleo central o professor, possuidor de um conhecimento a ser transferido para os alunos, reduzidos a 
uma total passividade e a um processo mecânico de memorização e de reprodução desses conhecimentos. 
Segundo Najmanivich (2001:109), é a pedagogia do “magister dixi” que se estabeleceu na modernidade para 
atender à visão positivista. 
 
Modelos epistemológicos positivistas: supunham o conhecimento como uma coleção de verdades eternas, 
divididas em disciplinas a serem ensinadas umas independentes das outras. Esse sistema começou a mostrar 
saturação no final do Século XX, e estabeleceu-se a pedagogia que tem por objetivo motivar e incentivar o aluno. 
Contudo, o estilo centrado na passividade do aluno não se modificou por completo, houve somente uma 
maquiagem. 
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MODELO PEDAGÓGICO PÓS-POSITIVISTA 

 
Conhecimento visto como um “produto da interação humana com o mundo através de sistemas simbólicos, meios 
técnicos, estilos relacionais e cognitivos que se dão sempre em um contexto multidimensional que inclui tanto a 
estética como a ética e os afetos” (Najmanivich, 2001:111). 
 
Como afirma Morin (2002:59, apud Coutinho, 2003), em relação a essa mudança de paradigma, “conhecer não é 
mais chegar a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza. O ensino passa, então, a ter como 
missão transmitir uma cultura que ajude a viver e que favoreça um modo de pensar aberto e livre e não um mero 
saber”. 
 
A UNESCO, na Reunião Internacional sobre Educação para o Século XXI, apresentou as quatro grandes 
necessidades de aprendizagem dos cidadãos do próximo milênio: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a conviver e aprender a ser” (Ramos, 2002:131; apud Coutinho, 2003). 
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PEDAGOGIA POR COMPETÊNCIAS 

O modelo pedagógico pós-positivista baseado no conceito de competências está centrado mais na aprendizagem do 
que no ensino e na formação de pessoas mais aptas a assimilarem mudanças. Privilegia a construção do 
conhecimento, como também a participação e a valorização do aluno a partir da sua experiência. 
 
No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394, de 
20 de dezembro de 1996) trouxe, tanto para a educação básica quanto para a 
profissional, essa noção de competência. Segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais/PCN, a definição das competências e habilidades é o 
guia para a avaliação da Educação em nível nacional, além de facilitar o 
trabalho interdisciplinar.  
 
As reformas curriculares propõem uma mudança de orientação: passa-se de 
uma prática pedagógica baseada na transmissão de conteúdos em disciplinas 
isoladas, para outra, voltada para a construção de competências em áreas de 
conhecimento, cujos objetos de estudo mais facilmente se comunicam. Como 
exemplo, o currículo do Ensino Médio é estabelecido em três áreas – 
linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza, matemática e 
suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias – e os objetivos são 
agrupados por competências e habilidades, apresentadas da seguinte forma: 
representação e comunicação; investigação e compreensão; contextualização 
sócio-cultural (PCNa, 1999, apud Coutinho, 2003). 

HABILIDADES 
Em geral, as HABILIDADES são 

consideradas como algo menos amplo 
do que as competências. Para Moretto 
(2002:21, apud Coutinho, 2003), “a 

habilidade está associada ao saber 
fazer, a ação física ou mental que 
indica a capacidade adquirida”. Assim, 

uma competência seria constituída por 
várias habilidades. Entretanto, uma 
habilidade não pertence a uma 

determinada competência, uma vez 
que uma mesma habilidade pode 
contribuir para competências diferentes 
(Mello, 2003, apud Coutinho, 2003). 
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DEFINIÇÕES DE COMPETÊNCIA 
 
Autor/es Definição de Competência 

Parecer nº. 16, de 1999, 
elaborados pelo Conselho 
Nacional de Educação 

“A competência não se limita ao conhecer, mas vai além porque envolve o agir numa situação determinada. O agir 
competente inclui decidir e agir em situações imprevistas, mobilizar conhecimentos, informações e hábitos, para aplicá-los, 
com capacidade de julgamento, em situações reais e concretas, individualmente e com sua equipe de trabalho". 

Perrenoud (2000, apud Coutinho, 
2003) “competência é a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar situações” 

Fleury. et all (2001, apud 
Coutinho, 2003) 

“um saber agir responsável e reconhecido que implica em mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos, 
habilidades”. 

Hernández (1998, apud 
Coutinho, 2003) 

Competência “é concebida como o conjunto de saberes e capacidades incorporadas por meio da formação e da experiência, 
somados à capacidade de integrá-los, utilizá-los e transferi-los em diferentes situações” 

Zariffan (2001, apud Coutinho, 
2003) “o tomar iniciativa e o assumir responsabilidade diante de situações com as quais se depara” 

Despresbiteres (2003, apud 
Coutinho, 2003 

“um conjunto identificável de conhecimentos (saberes), práticas (saber-fazer) e atitudes (saber-ser) que mobilizados podem 
levar a um desempenho satisfatório”. 

Lins (2002, apud Coutinho, 2003) 
“competências são capacidades intelectuais, afetivas, sociais e morais que possibilitam o agir de um sujeito, dando-lhe as 
condições necessárias para a sua realização e servindo como subsídios para esse agir, o qual deverá se manifestar por meio 
das habilidades”. 

Moretto (2002, apud Coutinho, 
2003) 

“A primeira é entender competência como a capacidade do sujeito, ou seja, o ser capaz de; a segunda está ligada ao verbo 
mobilizar, que significa movimentar com força interior, diferentemente de deslocar que seria transferir de um lado para o outro; 
a terceira está acoplada à palavra recursos, que são os conhecimentos em geral, entre eles, os intelectuais e emocionais”. 

 
Se fizermos um exame dos textos supracitados, verificamos que seus autores traduzem competência com as 
seguintes palavras-chave: mobilizar; aplicar recursos; solucionar situações. Em síntese, COMPETÊNCIA é a 
capacidade do sujeito de mobilizar e aplicar recursos, para resolver uma série de situações. 
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EXEMPLOS DE COMPETÊNCIAS 
 
Fonte Exemplos de Competências 

Matriz ENEM Dominar linguagens; compreender fenômenos; enfrentar situações-problema; construir argumentações; elaborar 
propostas. 

Perrenoud - autonomia (apud Coutinho, 
2003 

“Saber: identificar, avaliar e valorizar possibilidades, direitos, limites e necessidades; formar e conduzir projetos e 
desenvolver estratégias, individualmente ou em grupo; analisar situações, relações e campos de força de forma 
sistêmica; cooperar, agir em sinergia, participar de uma atividade coletiva e partilhar liderança; estimular organizações 
e sistemas de ação coletiva do tipo democrático; gerenciar e superar conflitos; conviver com regras, servir-se delas e 
elaborá-las; construir normas negociadas de convivência que superem diferenças culturais.” 

Toro – produzir no século XXI (apud 
Coutinho, 2003) 

As habilidades de: ler e escrever; fazer cálculos e resolver problemas; analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e 
situações; compreender e atuar em seu entorno social; receber criticamente os meios de comunicação; localizar, 
acessar e usar melhor a informação acumulada; planejar, trabalhar e decidir em grupo. 

Moretto (2002, apud Coutinho, 2003) identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, 
correlacionar e manipular”. 

Ramos (2002, apud Coutinho, 2003) as habilidades de “observação, comunicação, classificação, organização da informação, tomada de decisão, 
comparação, síntese e avaliação”. 

 
CRÍTICAS À PEDAGOGIA DAS COMPETÊNCIAS 

⇒ Perspectiva muito generalista, cuja abordagem pedagógica pode fazer um recorte restrito do que deve ser 
ensinado, com o empobrecimento da formação; 

⇒ Quando se parte do contexto de vivência do aluno, pressupõe-se ter de enfrentar as concepções prévias 
trazidas por ele. Estas, consideradas como conhecimentos populares, podem estar no plano do senso comum, 
constituídas de representações errôneas ou equivocadas. Se não analisada essa questão, corre-se o risco de 
pensar que a simples sistematização do conhecimento é suficiente para que o aluno estabeleça as relações 
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entre idéias, fatos, fenômenos e que seja estabelecida equivalência entre o conhecimento cotidiano e o 
conhecimento científico. 

 
RESPOSTAS 
 
No entanto, no modelo pedagógico das competências, os conhecimentos produzidos ao longo da história não são 
colocados em um segundo plano; pelo contrário, são encarados como um acervo valioso, embora não absoluto, e 
vistos como ferramenta para produzir conhecimentos novos – o que está em questão, portanto, não são os 
conteúdos.  
 
A título de ilustração da urgência de mudança de foco, Padilha (2003:23) relata o que uma aluna de Ensino Médio ao 
sair da prova de Química, comentou: 

– Acho que gabaritei! Comentou a aluna.  
Perguntada sobre o assunto da prova, retrucou: 
– Falava dos elementos químicos que estão nos alimentos.  
Uma nova indagação: – Então me diga... quais são os que nos fazem mal?  
A resposta espantou: – Ah, isso a gente não estudou. 

 
Padilha prossegue suas observações questionando para que se estudam os componentes químicos acrescidos aos 
nossos alimentos se não para ajudar-nos a sermos criteriosos em nossas compras e assim fazermos pressão contra 
os abusos de que somos vítimas pela ganância irresponsável de certas indústrias alimentícias? 
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PRINCÍPIOS DA PEDAGOGIA POR COMPETÊNCIAS 
 
Burnier (2001) apresenta seis princípios básicos da pedagogia por competências: 

⇒ a formação humana deve ser integral e sólida, para que as pessoas sejam capazes de atender às demandas 
da vida moderna, que exige, entre outras coisas, habilidades como: comunicação e expressão; análise crítica 
das informações; pesquisa; e estudo autônomo; 

⇒ o conceito de ensino como sendo simplesmente a transmissão de um conteúdo deve mudar. O aluno deve 
estar envolvido no processo de aprendizagem de modo a sentir a necessidade do mesmo, pois esta 
necessidade é que motiva a construção do conhecimento;  

⇒ a aprendizagem deve ser entendida como fruto do relacionamento entre os novos saberes e os conhecimentos 
anteriores, que são desestabilizados e reconstruídos;  

⇒ o professor deve programar atividades de acordo com o tipo de competência ou habilidade a desenvolver, 
com, por exemplo, capacidade de síntese, de análise, de planejamento, entre outras;  

⇒ o trabalho cooperativo deve ser estimulado, a fim de desenvolver no aluno habilidades sociais e ética; 
⇒ a pesquisa deve estar integrada ao processo ensino-aprendizagem.  

 
Enquanto a Educação discute a mudança, esta já se impõe com a presença das novas tecnologias. O acesso à 
informação on-line, onde qualquer conteúdo é encontrado, muda o paradigma e as ciências passam a ser renovadas 
todo dia, em ritmo acelerado. As habilidades cognitivas ficam distantes da memória enciclopédica, sendo preciso 
desenvolver novas competências, como: “buscar a informação, selecioná-la, distinguir relevâncias, desenvolver a 
análise de alternativas, dominar as ferramentas de compreensão textual em diferentes meios, produzir informes 
multimídias” (NAJMANIVICH, 2001:113). 
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Outra habilidade essencial a ser desenvolvida, diante deste novo contexto, é a cooperação, pois parte do trabalho 
deixa de ser realizado individualmente, para ser feita em grupo (CUNHA, 2003). As novas tecnologias ajudam e 
aceleram este processo, o trabalho cooperativo é potencializado com o computador em rede, na medida em que não 
é preciso estar junto todo o tempo e no mesmo lugar. Transformar, portanto, o ensino num espaço de “aprender a 
aprender” passou a ser tão importante quanto os conteúdos a serem adquiridos pelo aluno 
 

TEORIAS DE APRENDIZAGEM 

A pedagogia e a psicologia têm pesquisado o processo de aprendizagem por muitas décadas formulando diferentes 
teorias a partir dos pressupostos dos modelos pedagógicos vigentes. Atualmente podemos destacar dois grandes 
grupos teóricos: comportamentalismo e construtivismo. 
 
O comportamentalismo está alinhado com os pressupostos teóricos do positivismo, surge a partir do trabalho do 
psicólogo estadunidense Watson (1878-1958) e tem entre seus principais desenvolvedores Skinner (1904-1990). 
Esta teoria defende que as pessoas respondem através de reflexos gerados por estímulos do ambiente. No 
comportamentalismo a ênfase recai sobre os comportamentos modificados do sujeito em vez de suas características 
interiores. A inteligência do sujeito é considerada uma caixa preta que não pode ser investigada concretamente por 
isso o foco no que considera que pode ser observado diretamente: o comportamento humano. 
 
Skinner propõe dois tipos de aprendizagem: condicionamento respondente; condicionamento operante. 
O condicionamento respondente corresponde ao tipo de aprendizado no qual uma resposta anterior é evocada 
quando um novo estímulo ocorre. O condicionamento operante diz respeito a como as pessoas se comportam de 
modo a refletir seu comportamento passado. 
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Um elemento importante da teoria comportamentalista é o reforço que pode ser positivo (elogio, sentimento de 
satisfação) ou negativo (repreensão, punição). O reforço positivo aumenta a probabilidade de repetição do 
comportamento desejado, enquanto o negativo tende a evitar certas respostas. 
 
É importante observar que a psicologia de Skinner reconhece a existência de eventos internos e a possibilidade de 
relacioná-los com o comportamento externo, mas não explica o que ocorre dentro da mente do indivíduo. 
Segundo os comportamentalistas a aprendizagem equivale a uma mudança observável no comportamento 
do indivíduo. Ou seja, se o aluno apresentar o comportamento esperado assume-se que ele aprendeu. O 
comportamentalismo é eficaz para o propósito de memorização de fatos, porém, para o desenvolvimento de níveis 
mais elaborados de pensamento ele se mostra ineficaz. (McMANUS, apud COUTINHO, 2003). 
 
Um professor que transmite a informação oralmente e/ou pelo livro-texto para os alunos que depois deve resolver 
exercícios de fixação com uma única resposta correta é um exemplo típico da orientação comportamentalista de 
aprendizagem. As chamadas “nota alta” e “nota baixa” são reforços positivos e negativos para o aprendizado. A 
transposição desse procedimento para o ambiente virtual seria uma em que a informação é apresentada e em 
seguida fazem-se exercícios de fixação com feedback instantâneo com a resposta e elogios ou não de acordo com o 
resultado alcançado. 
 
Construtivismo é um termo usado para representar uma coleção de teorias que tem em comum a idéia-base de 
que as pessoas constroem seu conhecimento com o intuito de resolver problemas, geralmente com a 
colaboração de outros. (CAMPOS apud COUTINHO, 2003). Dois autores com grande influência nesse 
pensamento são Piaget (1896-1980) e Vygotsky (1896-1934), ambos preocupados com a construção do 
conhecimento pelo sujeito. 
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Piaget não se preocupou propriamente em elaborar uma teoria de aprendizagem, mas se dedicou a investigar como 
o conhecimento é desenvolvido formulando a “epistemologia genética” culminando na obra “nascimento da 
inteligência” (Piaget, 1978) na qual propõe a ideia do conhecimento como a interação entre o sujeito e a realidade se 
opondo às ideias positivistas. 
 
Segundo a teoria de Piaget o modelo de desenvolvimento da inteligência é similar ao da aprendizagem que se 
realiza pela interação do sujeito com o meio. Este desenvolvimento/aprendizagem surge por meio do processo 
equilibração – assimilação – acomodação. O estado momentâneo é chamado de equilibração, quando uma 
necessidade o altera a assimilação incorpora elementos externos, a acomodação transforma internamente o 
equilíbrio viabilizando a assimilação. É por meio dessa dinâmica de reequilibração que a aprendizagem se torna 
possível, ou seja, é nesse momento que a aquisição de um novo conhecimento se torna possível. 
 
O sujeito se vale da assimilação para poder explorar o ambiente, tomar parte dele, transformá-lo e incorporá-lo a si. 
Para que isso seja possível a mente possui “esquemas de assimilação”: ações previamente realizadas, conceitos 
previamente aprendidos, que são configurados como esquemas mentais que permitem a assimilação de novos 
conceitos. Esses esquemas se desenvolvem pela estimulação que o ambiente exerce sobre o sujeito. A 
acomodação, por sua vez, transforma a própria estrutura do sujeito para que este possa se adequar à natureza dos 
objetos que serão apreendidos. 
 
É importante perceber que para Piaget os conhecimentos não são empilhados se acumulando um sobre os outros. 
Os conhecimentos novos passam de um estado de desequilibração, em que os conhecimentos anteriores são 
questionados, para uma nova fase de equilibração que corresponde a uma reorganização dos conhecimentos por 
meio de um processo chamado de “equilibração majorante”. Por isso um conhecimento jamais é considerado como 
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acabamento absoluto e novos objetivos surgem sempre de um equilíbrio alcançado, seja esse estável ou instável. 
Cada estado é, portanto, ponto de chegada, mas também ponto de partida para novas aberturas. 
 
Vygotsky vem trazer um terceiro pólo ao processo de aprendizagem: o outro, o grupo, o social. Esta é a corrente 
sócio-interacionista que aponta para a importância das relações sociais no desenvolvimento das atividades 
mentais, teorizando sobre os mecanismos psicológicos e o controle consciente do comportamento humano. 
 
Vygotsky tem como um de seus conceitos centrais a mediação – o processo de interação de um elemento 
intermediário em uma relação. Para ele a relação do ser humano com o ambiente não é direta, mas sim mediada por 
um elemento mediador que pode ser de dois tipos: instrumentos; signos. 
 
Tanto os instrumentos quanto os signos são resultantes da interação humana. Os instrumentos operam sobre o 
ambiente e os sistemas simbólicos, principalmente a linguagem, desempenham papel fundamental no 
estabelecimento de significados compartilhados entre as pessoas que permitem as interpretações de objetos, 
eventos e situações do mundo real.  
 
Por exemplo, um martelo usado por uma pessoa em sua casa para tarefas cotidianas, como pregar um quadro na 
parede, tem um componente simbólico relativamente baixo. Já a figura “o martelo do papai” em uma família tem um 
componente simbólico maior. O “martelo de Thor” parte do mesmo instrumento, mas tem um componente simbólico 
muito maior, seja o contexto de uso religioso ou teatral. 
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Vygotsky estabeleceu dois níveis de desenvolvimento: 
• Real: refere-se a atividades que a pessoa consegue realizar sozinha; 
• Potencial: refere-se a atividades que a pessoa consegue realizar com ajuda 

A distância entre o nível potencial e o real corresponde à zona proximal: potencial – real = proximal. Essa 
perspectiva permite fazer um planejamento prospectivo, ou seja, a partir do que o aluno em breve poderá fazer por 
si mesmo, em vez de partir do que ela já alcançou e por isso faz sozinha, o que seria um enfoque retrospectivo. 
 
Vygotsky explica a conexão entre desenvolvimento e aprendizagem por meio da zona de desenvolvimento proximal 
que seria um espaço dinâmico entre os níveis potencial e real. O construtivismo sócio-interacionista tem como base 
um sujeito que interage elaborando seus conhecimentos sobre os objetos e o ambiente em um processo mediado 
pelo outro. O conhecimento nasce nas relações sociais, é produzido na intersubjetividade e marcado por condições 
culturais, sociais e históricas, tendo a linguagem um papel fundamental no seu desenvolvimento. Deve-se ressaltar 
que Vygotsky cria sua teoria na União Soviética, portanto em um contexto social cujo paradigma dominante é o 
marxismo que certamente influenciou suas bases teóricas. 
 
David Ausubel (1918-2008) é um educador construtivista de particular interesse para nós por tratar tanto do ensino 
quanto da aprendizagem no processo educativo. Ausubel nos traz o conceito de aprendizagem significativa 
relacionando ensino e aprendizagem. 
A aprendizagem significativa ocorre quando o aprendiz relaciona o conhecimento novo com os que ele já possui 
de forma significativa, ou seja, sem a arbitrariedade da simples memorização, e substancial, ou seja, entendendo o 
novo conhecimento em sua essência. Essa aprendizagem decorre de uma situação didática criada pelo professor 
em que ele busca estabelecer “pontes” entre o conhecimento que o aprendiz já possui e o novo que está 
construindo. 
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“Ensinar sem levar em conta o que a criança já sabe, segundo Ausubel, é um esforço vão, pois o novo conhecimento 
não tem onde se ancorar", afirma a professora Rosália Aragão. Além disso, é preciso engajar o aprendiz no 
processo de aprendizagem, motivá-lo a querer aprender. 
Para Ausubel quando a aprendizagem é arbitrária ela se resume a uma memorização, o que ele chama de 
aprendizagem mecânica, a qual pode ser útil em certos casos. Contudo, o aluno tende rapidamente a esquecer, 
pois não relacionou o que aprendeu com o que já sabia, daí a arbitrariedade, e também, por não ter aprendido o 
conceito em sua substância, só sabe reproduzi-lo da forma que memorizou. Ou seja, não é capaz de aplicar aquele 
saber em outros contextos. 
Vejamos um exemplo da diferença entre uma aprendizagem mecânica e uma significativa. 
Conceito a ser trabalhado: a noção de que quando um componente de um sistema é alterado, o sistema como um 
todo é afetado. 
Conhecimentos pré-existentes necessários: sistemas; sistemas são formados por componentes com relações entre 
eles. 
Aprendizagem mecânica 
Após aula expositiva sobre o tema em que foi usado como exemplo o pãozinho comum composto por farinha de 
trigo, leite, água e ovo, o estudante é questionado: 
- O que acontece com o preço do pãozinho se o preço da farinha de trigo subir? 
- O preço do pãozinho também sobe porque a farinha de trigo é um componente do pãozinho. 
- E o que acontece com o preço da passagem de ônibus se o preço da gasolina subir? 
- Bom, aí não sei. A gente não estudou isso. 
Veja que nesse caso o estudante não aprendeu de forma substancial, pois não consegue transferir o conceito 
(alteração em um componente altera o sistema) para outra situação. O problema pode ser maior, pois, nesse 
exemplo, se o conhecimento de que um sistema é formado por componentes que se relacionam não foi bem 
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construído, o estudante não tem no que ancorar o conhecimento novo. Usando de outro exemplo, se os estudantes 
não aprenderam bem Aritmética eles apenas decoram as fórmulas de Álgebra, mas não conseguem raciocinar 
matematicamente. 
A teoria de Ausubel foi pensada para o contexto da escola, para situações didáticas de interação entre estudantes e 
docentes, por isso ela leva em conta a história do sujeito e ressalta o papel dos docentes na proposição de situações 
que favoreçam a aprendizagem. De acordo com Ausubel há duas condições para que a aprendizagem significativa 
ocorra: o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente revelador e o estudante precisa estar disposto a 
relacionar o material de maneira consistente e não arbitrária. Segundo o professor Marco Antonio Moreira, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), "essas condições são ignoradas na escola". 
 
Para que haja uma aprendizagem significativa, a qual permite a apropriação de fato do saber para que o aprendiz 
possa aplicá-lo em diferentes contextos e inovar a partir do que aprendeu, o professor deve planejar a sua ação 
didática, a qual irá se configurar em uma situação didática. O professor deve determinar os objetivos de 
aprendizagem da situação didática, o que ele deseja que os aprendizes aprendam, e então fazer uma análise 
conceitual sobre o conteúdo disponibilizado: conceitos; procedimentos. 
Em seguida deve buscar relacionar esse conteúdo com a estrutura cognitiva dos aprendizes, buscando verificar o 
que eles já sabem que tenha conexão com o conteúdo a ser apresentado. Esse passo é fundamental, pois não 
adianta o material ter um bom conteúdo se os aprendizes não puderem se identificar com ele. A noção de 
contextualização é vital para a configuração da situação didática. Ausubel afirma na abertura do livro Psicologia 
Educacional: "O fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece". A 
aprendizagem surge nessa dinâmica em que o aprendiz relaciona o conhecimento novo com o que já possui.  
O professor portanto precisa planejar as “pontes” entre o conhecimento anterior e o novo, daí a importância de um 
diagnóstico para saber o que os alunos já sabem, qual o seu repertório cultural, afinidades de linguagem e afetos. 
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Em seguida deve criar situações didáticas que favoreçam essa ponte e motivem os estudantes para a 
aprendizagem. 
 
O processo ideal ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios do indivíduo. Motivado por 
uma situação que faça sentido, proposta pelo professor, o aprendiz amplia, avalia, atualiza e reconfigura a 
informação anterior, transformando-a em nova. 
 
O construtivismo tem o pensamento como a base na qual se assenta a aprendizagem a qual é centrada na pessoa 
que a realiza. Com isso o foco está no processo de aprendizagem e não nos resultados obtidos, como no 
comportamentalismo. 
 
A aprendizagem é vista como um processo de produção, ao invés de reprodução do conhecimento. Na perspectiva 
construtivista não se aprende de forma fragmentada, é preciso compreender o todo, tão pouco se apresentam 
conhecimentos prontos para serem memorizados pelos alunos. Entende-se que cada pessoa concebe o mundo 
externo a sua maneira, com base em suas experiências e crenças pessoais, por isso cada aluno deve assumir o 
papel de sujeito no seu processo de aprendizagem uma vez que também deve construir uma representação interna 
do conhecimento novo a partir de seus conhecimentos anteriores. Representação esta que está sujeita à mudanças 
de forma que suas estruturas e associações formam a base para que novos conhecimentos sejam incorporados. Os 
problemas apresentados aos alunos devem estar, tanto quanto possível, inseridos no contexto de suas vidas para 
que sejam significativos para eles. O docente deve encorajar os alunos a explorarem possibilidades, investigarem 
soluções alternativas, cooperar com os colegas, testarem hipóteses e apresentarem a melhor solução encontrada.  
Lins (1996) destaca as principais contribuições do construtivismo para a aprendizagem: o aluno aprende por sua 
interação com o meio; cada aluno tem o seu próprio ritmo de construção; a estrutura do aluno num determinado 
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período é que determina qual o conteúdo e como deve ser elaborado; muito mais do que o produto final de 
aprendizagem, o que importa é o processo de construção da aprendizagem realizado pelo aluno; o processo de 
equilibração ganha em importância, valorizado pelas buscas feitas pelo próprio aluno; a aprendizagem é algo 
motivado intrinsecamente por uma necessidade constatada pelo indivíduo, e não apresentada exteriormente; a 
interação é o ponto central do processo de aprendizagem e ocorre exatamente pela preservação da experiência 
individual inserida num contexto social; a socialização é uma condição fundamental, pois a troca é indispensável 
para a construção da aprendizagem. 
 
Dentre as propostas de ação didática com base no construtivismo destacamos os estudos de casos e os projetos. 
 
Um estudo de caso consiste em apresentar de forma sucinta uma situação real ou fictícia para ser discutida em 
grupo. Essa apresentação pode ser feita de diferentes formas: narração; descrição; vídeo; fotografias etc. 
Existem dois tipos básicos de estudos de caso: caso-análise; caso-problema ou situação-problema. 
 
Caso-análise: voltado para o desenvolvimento da habilidade de análise, observação, inferência e julgamento de 
valor; favorece a percepção de relações entre variáveis de causalidade, associação, oposição, independência etc. A 
discussão das situações não implica necessariamente em soluções uma vez que as alternativas são várias diante 
dos dados fornecidos pelo caso. 
 
Caso-problema ou situação problema: buscam a obtenção de uma solução que seja a melhor para aquela 
situação. Objetivam, portanto, desenvolver a habilidade de tomar decisão e encontrar os caminhos mais adequados. 
Ao tentar resolver o problema o aluno vai organizar os conhecimentos teóricos necessários para isso e perceberá a 
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necessidade de novos conhecimentos e habilidades e o professor deve auxiliá-lo a obtê-las sem dar conteúdos 
prontos, mas sim propiciando que os alunos construam soluções originais. 
 
Os estudos de casos devem: 

• Considerar desafios que levem em conta vivências e interesses dos alunos; 
• Permitir que o aluno exerça a sua criatividade; 
• Favorecer que o aluno se sinta o autor da construção de seu conhecimento enquanto o professor desempenha 

o papel de catalisador para que as descobertas dos alunos aconteçam.  
 
Astolfi (1992 Apud PERRENOUD, 2000) lista outras características para uma situação-problema: 

• o estudo organiza-se a partir de uma situação concreta que permita ao aluno formular hipóteses; 
• o problema, mesmo que proposto pelo professor, torna-se questão dos alunos; 
• a necessidade de resolver o problema leva o aluno a elaborar ou a se apropriar dos recursos cognitivos 

necessários à construção de uma solução; 
• a situação oferece resistência suficiente, conduzindo o aluno a nela investir conhecimentos anteriores, visando 

a elaboração de novas idéias;  
• a solução não deve ser percebida como fora do alcance; 
• a antecipação dos resultados precede a busca da solução; 
• o trabalho com a situação-problema funciona como um debate científico realizado pelo grupo; 
• a validação das soluções não é dada pelo professor, mas resulta do modo de estruturação da própria situação; 
• o exame do caminho 
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O trabalho com projeto pode se basear no “Projeto de Trabalho” defendido por Hernández, ou a “Aprendizagem por 
Projetos”.  
 
O método do “Projeto de Trabalho” tem princípios similares ao estudo de casos e, segundo Hernández, tem como 
função favorecer a criação de estratégias de organização em relação ao tratamento da informação em torno de 
problemas ou hipóteses que facilitem à construção e transformação dos diferentes saberes disciplinares em 
conhecimento próprio. Suas principais características, ainda segundo Hernández são: 

• o processo de pesquisa inicia-se com a escolha do tema, levando em conta o que os alunos sabem; 
• o desenvolvimento do trabalho é feito de forma cooperativa; 
• a coleta, análise e tratamento das informações correspondem ao conteúdo do projeto; 
• a avaliação é feita observando o percurso percorrido.  

 
A "Aprendizagem por Projetos” tem como objeto do aprendizado o desenvolvimento de competências. Fagundes et 
al  apud Coutinho justificam a adoção da “Aprendizagem por Projetos”,desse modelo de aprendizagem explicando: 
 

A atividade de fazer projetos é natural do ser humano. Por meio dela, o homem busca a solução de problemas e desenvolve um 
processo de construção de conhecimento. Pesquisas em psicologia genética sobre o desenvolvimento da inteligência e sobre o 

processo de aprendizagem, evidenciam que pode haver ensino sem haver aprendizagem; que aprendizagem, lato sensu se 
confunde com desenvolvimento; e desenvolvimento resulta em atividade operatória do sujeito que constrói conhecimento quando 
está em interação com o meio, com os outros sujeitos e com os objetos de conhecimento de que ele deseje apropriar-se. Para 

que um novo conhecimento possa ser construído, ou para que o conhecimento anterior seja melhorado, expandido, aprofundado, 
é preciso que um processo de regulação comece a compensar as diferenças, ou as insuficiências do sistema assimilador. Ora, se 
o sistema assimilador está perturbado é porque a certeza balançou, houve desequilíbrio. O processo de regulação se destina a 
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restaurar o equilíbrio, mas não o anterior trata-se de um novo equilíbrio, pois o conhecimento aumentou e melhorou. Buscar a 
informação em si, não basta, é apenas parte do processo, é preciso estabelecer relações entre as informações e gerar 

conhecimento.  
Registrar se o aluno reteve ou não a informação não demonstra se ele construiu um conhecimento que não possuía. O que 
interessa são as operações que o aprendiz possa realizar com essas informações: coordenações, inferências, argumentos, 

demonstrações. O conhecimento novo é produto de atividade intencional, interatividade cognitiva, interação entre os parceiros 
pensantes, trocas afetivas, investimento de interesses e valores. A prioridade não é aprender o conteúdo em si, formal e 
descontextualizado. É aprender conteúdos por meio de procedimentos que desenvolva a própria capacidade de continuar 

aprendendo, num processo simultâneo de questionar-se, encontrar certezas e reconstruí-las. Isto quer dizer, de formular 
problemas e encontrar soluções que suportem a formulação de novos problemas. 

 
Coutinho (2003) destaca que a aprendizagem por projetos opõe-se ao modelo de ensino instrucionista que privilegia 
a cultura de aquisição, independência e competição, centrando-se na exposição do conteúdo pelo professor e tendo 
como objetivo à mudança de comportamento do aluno pelo que ele consegue reter. Enquanto que o modelo 
construtivista valoriza a investigação, integração, cooperação e visa ao desenvolvimento das competências e das 
habilidades. Ela sintetiza essas diferenças no quadro reproduzido a seguir. 
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Ensino Instrucionista x Aprendizagem por Projetos 
 ENSINO INSTRUCIONISTA APRENDIZAGEM POR PROJETOS 

Quem escolhe o tema? Professores, coordenação pedagógica. Alunos e professores individualmente e, ao 

mesmo tempo, em cooperação. 

Contextos Arbitrados por critérios externos e formais. Realidade da vida do aluno. 

A quem satisfaz? Arbítrio da seqüência do Currículo. Curiosidade, desejo, vontade do aprendiz. 

Decisões Hierárquicas. Heterárquicas. 

Definições de regras, direções e atividades Impostas pelo sistema, cumpre determinações sem 

optar. 

Elaboradas pelo grupo, consenso de alunos e 

professores. 

Paradigma Transmissão do conhecimento. Construção do conhecimento. 

Papel do professor Agente. Estimulador/orientador. 

Papel do aluno Receptivo. Agente. 

 
Atualmente o construtivismo tem crescido cada vez mais em importância. A UNESCO, na Reunião Internacional 
sobre Educação para o Século XXI, apresentou as quatro grandes necessidades de aprendizagem dos cidadãos do 
próximo milênio: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser” 
Essas aprendizagens se inserem em um novo paradigma em que o conhecimento não é mais apenas a 
memorização de conceitos ou a aquisição de habilidades, mas é algo que vai além desses aspectos. Como afirma 
Morin (2002:59), em relação a essa mudança de paradigma, “conhecer não é mais chegar a uma verdade 
absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza. O ensino passa, então, a ter como missão transmitir uma cultura 
que ajude a viver e que favoreça um modo de pensar aberto e livre e não um mero saber”. 
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O DESIGN NA EDUCAÇÃO 

 
A polissemia encontrada em termos como “didática”, “objetos de aprendizagem”, “objetos educacionais”, dentre 
outros, demanda que se estabeleça desde já aqui o seu significado para se evitar ruídos na comunicação. As 
definições são breves para estimular o debate e a construção do conhecimento. 
 
Didática: reflexão sistemática e busca de alternativas para os problemas da prática pedagógica. Em síntese, busca 
efetivar na prática as propostas do projeto pedagógico, tendo como objeto de estudo o processo de ensino-
aprendizagem. 
 
Design é um termo igualmente polissêmico, tendo diferentes acepções nos EUA, Europa e Brasil. Design é, na sua 
origem etimológica, o termo inglês para Projeto. Nos países de língua inglesa, o verbo to design significa o mesmo 
que para nós significa o verbo projetar. No Brasil, o campo do Design é entendido como o da "configuração de 
objetos", o qual compreende tanto o processo (configurar) como seu resultado (a figura) e ambos pertencem à 
relação que se estabelece entre sujeito e objeto, relação que ocorre dentro de um ambiente que envolve o objeto, o 
sujeito, a própria prática do designer. O objeto então é visto como qualquer artefato que resulte da aplicação da 
vontade do sujeito, por meio de método projetual, para uma ou mais finalidades. 
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Ou seja, podemos dizer que a definição de Design depende de para que se vai projetar algo: qual o objetivo 
ou finalidade do projeto.  
 
As professoras Laura Coutinho, Giana Roque e Gilda Campos propõem o termo design didático como significando 
“o processo de análise de requisitos, planejamento e especificação no que diz respeito a elaboração de cursos a 
distância baseados na Web” (Coutinho et AL 2005). Andréa Filatro utiliza o termo Design Instrucional 
Contextualizado, que, segundo Filatro, seria “a ação intencional de planejar, desenvolver e aplicar situações 
didáticas específicas que incorpore, tanto na fase de concepção como durante a implementação, mecanismos que 
favoreçam a contextualização e a flexibilização” (Filatro, 2003). 
 
Em 2009, o Ministério do Trabalho e Emprego regulamentou a profissão incluindo a na Classificação Brasileira de 
Ocupação (CBO), com o código 2394 - 35 e sob a nomenclatura principal de “designer educacional” (BRASIL, 
2012). O termo “designer instrucional” aparece como sinônimo. Veja a seguir a sua descrição sumária: 

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de 

ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam 
em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as necessidades dos aprendizes, 
acompanhando e avaliando os processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de 

participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as 
associações a ela vinculadas.(BRASIL, 2012, p.on-line) 

Adriano Teles, um dos participantes responsáveis pela descrição na CBO, explica assim a preferência pelo termo 
“educacional”:  

Após algumas considerações, concluímos que o termo Designer Educacional se enquadrou melhor dentro da realidade brasileira, 
não só por dar a correta medida do trabalho educacional realizado, mas também por tirar aquela “impressão” que o termo 
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instrucional tem junto aos profissionais de educação no Brasil. Os Designers Instrucionais também são profissionais de educação 
e podem, a partir deste importante passo que foi dado, firmar uma sólida posição no mercado de trabalho brasileiro.(TELES, 

2012, p.on-line). 
A “impressão” referida por Teles é a de que os materiais didáticos criados pelos designers, particularmente na sua 
versão online com os AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) estariam necessariamente ligados à corrente 
pedagógica instrucionista. Esse entendimento gerou, em alguns casos, uma aversão das propostas construtivistas 
para com esses profissionais. Por isso, preferimos o termo “design educacional” por propor uma visão mais ampla de 
atuação para essa atuação profissional, seja na elaboração de cursos como na modelagem de material didático. 
 
A partir dos postulados apresentados podemos chegar a uma definição para o termo “design didático”. 
 
Se o objetivo ou finalidade do objeto configurado diz respeito a efetivação prática de propostas de um 
projeto pedagógico, podemos dizer que estamos diante de um projeto de design didático. 
 
Para nós, o termo Design Didático é entendido como tendo um campo mais amplo do que o dos cursos a distância: 
significa a área onde o know-how do Design é colocado a serviço da educação, buscando-se projetar os objetos 
educacionais ou didáticos de modo a atender os objetivos das situações didáticas mais adequadas aos meios e 
contextos dos educadores.  
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SITUAÇÃO DIDÁTICA 

 
 
A ação didática se exerce em uma situação de ensino/aprendizagem 
normalmente caracterizada por uma relação triádica entre educador, 
aprendiz e o material didático. 
Essa situação se mantém triádica mesmo que seja distância e sem 
uma interação direta entre o aprendiz e o educador, pois este a 
projetou e sua ação se faz sentir, ou deve se fazer sentir, no projeto.  
Uma situação que tenha sido projetada com fins de gerar uma 
aprendizagem é uma situação didática. O conceito de situação 
didática emergiu da educação matemática tendo como sua principal 
referência o educador francês Guy Brousseau. Segundo o autor  
 

Uma “situação” é um modelo de interação de um sujeito com um meio determinado. O recurso de que esse sujeito dispõe 

para alcançar ou conservar um estado favorável nesse meio é um leque de decisões que dependendo emprego de um 
conhecimento preciso. Consideramos o meio como subsistema autônomo, antagônico ao sujeito. Assim, ao tomarmos 
como objeto de estudo as circunstâncias que regem a difusão e a aquisição de conhecimentos vamos nos interessar pelas 

situações. (Brousseau, 2008:21) 
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Brousseau também define as situações didáticas como sendo o “conjunto de relações estabelecidas explícita ou 
implicitamente entre um aluno ou grupo de aprendizes e o professor para que estes adquiram um saber constituído 
ou em constituição” (Brousseau, 1996 apud Coutinho 2004). Ele estabelece que as situações devem estimular os 
aprendizes a mobilizarem o conhecimento correspondente para responder ao desafio por elas estipulado. Um jogo, 
por exemplo, pode levar o estudante a usar o que já sabe para criar uma estratégia adequada.  
 
Uma situação didática deve ser configurada conforme os objetivos de aprendizagem estabelecidos pelo 
educador. 
 
Um material didático, seja ele um livro-texto ou um vídeo ou uma página HTML, pode ser um objeto educacional ou 
ser composto por um ou mais objetos educacionais. Um objeto educacional, por sua vez, pode ser um objeto de 
conteúdo ou didático, conforme veremos mais adiante. 
A aprendizagem depende da motivação do aprendiz para seu sucesso e como obter essa motivação é uma das 
questões importantes do design didático (design educacional, design instrucional, são muitos os termos) gerando o 
que nos EUA se chamou de motivational design. A motivação pode ser intrínseca, fazemos pelo prazer que a 
atividade nos traz, ou extrínseca, fazemos para receber recompensas. Em ambos os casos, a pessoa deve ter uma 
boa expectativa de que vai alcançar seus objetivos para se manter motivada. 
Entre as propostas para gerar motivação está a inclusão de efeitos midiáticos como vídeos e animações para tornar 
a situação didática mais agradável, jogos para torná-las mais divertida, dentre outros. Outro objetivo do uso desses 
recursos é facilitar a compreensão dos conceitos e/ou aquisição de habilidades. Conseguir se comunicar com os 
estudantes, entender a linguagem deles, como colocado por diferentes educadores, torna-se uma questão 
importante. Isso inclui tornar o material didático mais compreensível e, usando um termo da informática, mais 
“amigável” para os aprendizes.  
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Um caminho para trabalhar essas questões é considerar o material didático como sendo um objeto de mídia e a 
situação didática um concerto de mídias. Segundo Marshall McLuhan e a Media Ecology, 

1. qualquer OBJETO pode vir a constituir ou representar um meio de comunicação; 
2. o AMBIENTE onde se dão as relações humanas deve ser observado como o espaço de um CONCERTO 

DE MÍDIAS; 
3. a mídia será estudada, desta maneira, pelo IMPACTO que alguns de seus elementos constituintes gera. 

 
No contexto da Teoria da Comunicação, um meio de comunicação dispõe de linguagem ou sistema simbólico 
(códigos e repertórios), tecnologia (veículo, canal e suporte material) e modos de recepção (condições de fruição). 
Qualquer mudança em um destes três elementos é suficiente para diferenciar um meio de comunicação de outro, em 
razão das diferenças identificadas no impacto no meio social.  
 
Para atender os desafios educacionais atualmente demandados é preciso que o educador configure situações 
didáticas para que as relações dos aprendizes com o material didático, o professor, e entre si mobilizem o 
desenvolvimento de competências gerando uma aprendizagem significativa. Esse é um grande desafio enfrentado 
atualmente pelos designers educacionais. Um desafio para cuja solução os professores de Artes podem trazer uma 
importante contribuição. 
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Qualquer que seja o caso, uma situação didática está voltada para o processo de aprendizagem, dentro de um 
sistema educacional, tendo determinados pressupostos teóricos por base. Sendo assim, uma situação didática 
elaborada dentro de fundamentos construtivistas deve: 

⇒ trazer autonomia para os aprendizes, tornando-os responsáveis por se organizarem e tomar decisões para 
resolver o problema proposto; 

⇒ estimular a organização e trabalho de equipe demandando que os aprendizes organizem suas atividades para 
obter um resultado que foi explicitado previamente ou que eles mesmos possam identificar; 

⇒ ter flexibilidade para estimular a criatividade e inovação de forma que os estudantes possam recorrer a 
diferentes estratégias para resolver o problema que foi formulado; 

⇒ permitir que os aprendizes estabeleçam diferentes relações sociais – trocas de informações, debates, 
negociações – com outros estudantes ou o/a professor/a. 

 
Também é importante que a situação didática preveja o uso das competências em situações adidáticas, ou seja, 
na vida cotidiana, de modo que sua prática se consolide e se institucionalize. 
Em síntese: os aprendizes serão os agentes da situação didática que usará um ou mais objetos didáticos em sua 
configuração e dinâmica. Durante a situação didática os aprendizes mobilizarão competências e conhecimentos para 
responder a seus desafios, construindo outros conhecimentos e competências. A produção deles será usufruída 
pelos usuários dela, que podem ser os próprios agentes. Em seguida, os conhecimentos e competências 
construídos devem ser consolidados ao serem aplicados em situações adidáticas. Se a experiência for bem 
sucedida, ela pode ser registrada no acervo da instituição educacional sendo institucionalizada para outros usos. 
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OBJETO EDUCACIONAL: OBJETO DE CONTEÚDO /OBJETO DIDÁTICO 

 
O primeiro passo na direção de sistematizar a estruturação de cursos consiste em separar, explicitamente, material 
voltado puramente para a transmissão de conteúdo de indicações sobre o uso didático. Os materiais didáticos 
serão considerados como sendo compostos por objetos educacionais (OE), recursos para facilitar a aprendizagem, 
qualquer que seja o suporte, os quais podem ser objetos de conteúdo ou objetos didáticos.  
 
Um objeto de conteúdo (OC) contém apenas um atributo, “Conteúdo”, que pode ser qualquer dos tipos usuais para 
representar conteúdo, do texto escrito até outras mídias como vídeos ou animações. Basicamente, um conteúdo é 
apresentado, seja um conceito ou uma série de procedimentos.  
 
Um objeto didático (OD) possui um ou mais atributos de didática, que capturam indicações didáticas para os 
aprendizes em um dado estilo de atividade. Basicamente apresenta como trabalhar didaticamente o conteúdo como 
debate em sala sobre o material apresentado, responder um questionário, fazer um projeto a partir do conteúdo etc. 
 
Dependendo da forma com que o professor encapsula o objeto de conteúdo na situação didática ele estará 
trabalhando uma diferente série de competências e poderá gerar uma aprendizagem significativa.  
 
Vejamos um exemplo. 
 
O Quadro 1 apresenta, à esquerda, o objeto didático “Exposição de Conteúdo” e, à direita, o objeto de conteúdo 
“Texto 1”.  
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O objeto “Exposição de conteúdo” possui dois atributos de didática, “Objetivo” e “Descrição”, com significado 
imediato, e captura uma situação genérica em que informações são apresentadas ao aprendiz através de uma mídia 
– texto, vídeo, páginas em HTML. Já o objeto “Texto 1” possui um atributo de metadado, “Autor”, e um texto como 
valor do atributo “Conteúdo” que também será apresentado por meio de uma mídia. 
 
Quadro 1: Objeto Didático “Exposição de Conteúdo” e Objeto de Conteúdo “Texto 1” 
Objeto Didático Objeto de Conteúdo 
 
Exposição de Conteúdo 
Objetivo Compreender a informação 

contida no documento 
Descrição Ler o documento 

 
 

 
Texto 1 
Autor Manuel Bandeira 
Conteúdo Vi ontem um bicho 

Na imundice do pátio 
Catando comida entre os detritos.  

 
Em sua configuração da situação didática em que vai usar os objetos didáticos e de conteúdo, compondo o objeto de 
aprendizagem, o professor deve ter claro quais são os seus objetivos de aprendizagem pretendidos e em qual 
contexto se inserem: instrucionista ou construtivista. 
Por exemplo, enquanto o objetivo de uma proposta instrucionista é o conteúdo e a meta, a memorização de grande 
quantidade de informação, uma proposta construtivista apresenta a ação do aluno, o estímulo à cooperação e o 
desenvolvimento de habilidades como características básicas. Nessa proposta, o professor não é mais o fornecedor 
de um corpo fixo de informações e, sim, um orientador da aprendizagem.  
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Uma situação didática instrucionista/comportamentalista poderia ter o seguinte formato: 
A agregação do objeto didático (OD) “Exposição de Conteúdo” com o objeto de conteúdo (OC) “Texto 1”, mostrados 
no Quadro 1, compõe uma situação didática a que chamaremos de “Exposição do Texto 1”. O Quadro 2 ilustra essa 
agregação de duas formas. Intuitivamente, o objeto didático “Exposição de Conteúdo” define uma atividade de leitura 
e compreensão do poema “O Bicho”, contido no objeto de conteúdo “Texto 1”. Obviamente, cada objeto do Quadro 2 
poderá ser reutilizado para compor outras situações didáticas. 
 
Quadro 2: Situação Didática “Exposição do Texto 1 

OC Texto 1 Exposição do Texto 1 
OD Exposição de Conteúdo 

 
Esta situação didática instrucionista pode ser desenvolvida, por exemplo, para uma mais complexa que envolva dois 
textos (OC) e três atividades (OD), mas ainda dentro dessa perspectiva de aprendizagem: 
 
Quadro 3: Situação Didática “Exposição de 2 textos” 

OD Pré-Teste 
OC Exposição do Texto 1 
OC Exposição do Texto 2 
OD Fixação de Conteúdo 

 
Exposição de dois Textos 

OD Avaliação 
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Primeiro é feito um pré-teste para levantar os conhecimentos prévios dos aprendizes sobre os textos, em seguida os 
conteúdos são expostos e é feita uma atividade para sua fixação, por fim uma avaliação verifica se esses 
conteúdos foram fixados pelos aprendizes e o sucesso da situação didática ao comparar esse resultado com o 
obtido no pré-teste. Esse modelo pode ser seguido qualquer que seja a forma de exposição de conteúdo (texto, 
vídeo, animação etc), sendo que normalmente as atividades de pré-teste são questionários, a atividade de fixação 
são exercícios e a avaliação se constitui de uma prova. 
 
A configuração de uma situação didática construtivista é mais complexa, pois, não somente boa parte do 
ferramental teórico construtivista é vago sobre como efetivar suas propostas em sala de aula, como o próprio 
sistema de organização e funcionamento das escolas dificulta essa efetivação. Como aponta Moreira “É difícil ser 
construtivista na sala de aula.” (Moreira, 2013:17) 
Como vimos o construtivismo é centrado no processo de aprendizagem, na construção de competências, é preciso 
desenvolver um raciocínio crítico e capacidade de inovação. Transformar o ensino num espaço de “aprender a 
aprender” passou a ser tão importante quanto os conteúdos a serem adquiridos pelo aluno. Vejamos como poderia 
ser a configuração de uma situação didática centrada no método de Aprendizagem por Projetos. 
 
Este método é definido como um percurso iniciado por um tema (ou uma situação-problema) – proposto pelo 
aluno ou pelo professor – que favoreça a análise, a interpretação e a crítica. No caso, o importante é que o tema 
desencadeante contenha uma questão valiosa a ser explorada, ou um caminho que busque estabelecer conexões 
entre os fenômenos, questionando a ideia de uma versão única da realidade.  
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Suas principais características são: o desenvolvimento do trabalho se processa de forma cooperativa; a coleta, a 
análise e o tratamento das informações correspondem ao conteúdo do projeto; a avaliação é feita observando o 
caminho percorrido. 
 
As situações didáticas extraídas desse modelo compõem-se, quase sempre de objetos didáticos, apoiados na teoria 
construtivista. Tais objetos visam à aprendizagem, criando oportunidades para que o aluno desenvolva certas 
habilidades. Os quadros 4, 5, 6, e 7 mostram respectivamente quatro situações didáticas: planejamento, pesquisa, 
produção, avaliação. 
 
Quadro 4: Situação Didática “Planejamento” 

Conhecer o tema 
Levantar conhecimentos anteriores 
Levantar dúvidas sobre o assunto 
Preparar mapa conceitual 

 
Planejamento 

Preparar o 1º índice e apresentar ao grupo 
Essa é uma situação com objetos didáticos em que os aprendizes estão se preparando para pesquisar o conteúdo. 
Em um projeto corresponde à fase de Conceituação. Vamos detalhar essa etapa apenas para deixar o raciocínio 
mais claro. 
O objeto didático “Conhecer a Situação-problema ou Tema do Projeto” significa a apresentação de um assunto que 
pertence a uma ementa, podendo originar-se de uma experiência comum, de um fato da atualidade, surgir como um 
problema proposto pelo professor, por um aluno, pelo grupo ou emergir de uma questão que ficou pendente em 
outro projeto. Os objetos didáticos “Levantar Conhecimentos Anteriores” e “Levantar Dúvidas sobre o Tema” onde 
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são formuladas duas principais perguntas – quais as dúvidas, quais as certezas que o aluno tem sobre o tema? – 
que, no decorrer das atividades, serão ora validadas, ora respondidas. O OD “Preparar Mapa Conceitual” solicita a 
confecção de um mapa conceitual, que especifica os conceitos relacionados ao tema. O OD apresenta o objeto 
didático “Preparar o 1º Índice e Apresentar para o Grupo” que trata de organizar a ordem em que os tópicos serão 
desenvolvidos ajuda o aluno a planejar o tempo e a assumir o sentido de globalidade das atividades. 
Vejamos agora os demais objetos didáticos de uma situação didática de aprendizagem por projetos. 
 
Quadro 5: Situação Didática “Pesquisa” 

Pesquisa em documentos 
Visita 
Entrevista 

Coletar informações sobre o tema 

Experiência em laboratório, ateliê, oficina 

 
Pesquisa 

Analisar informações 
Selecionar informações 

Esta situação didática corresponde à etapa de Levantamento em um projeto. 
 
Quadro 6: Situação Didática “Produção” 

Discutir sobre as informações coletadas 
Resumir as informações abordadas 
Organizar as fontes utilizadas 

Apresentação 

 
Produção 
 

Divulgar conteúdo levantado 
Relatório 
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Esta situação didática corresponde a fase de Concepção em um projeto. 
 
Quadro 7: Situação Didática “Avaliação” 

Avaliação Elaborar o dossiê (relatório final) do caminho percorrido 
Esta situação didática corresponde a fase de Justificativa em um projeto. 
 
Vemos que nessa configuração de situações didáticas por meio de objetos didáticos que levam os aprendizes a 
buscar e trabalhar o conteúdo diversas competências são mobilizadas e/ou construídas: pesquisa; análise; 
cooperação; exposição de pontos de vista; redação; socialização; organização; síntese; dentre outras. 
 
Burnier propõe que na pedagogia por competências a aprendizagem deve ser entendida como fruto do 
relacionamento entre os novos saberes e os conhecimentos anteriores, que são desestabilizados e 
reconstruídos. Portanto, o planejamento deve ser feito a partir dos aprendizes, seus conhecimentos e afetos, para 
que a situação didática tenha sucesso em mobilizar e construir as competências desejadas. Relembrando, é a forma 
como o professor combinará o objeto de conteúdo com os objetos didáticos que determinará o sucesso da situação 
didática. 
 
A intencionalidade do professor e o conhecimento dos perfis dos aprendizes são os aspectos fundamentais 
para o sucesso da situação didática: se o professor deseja que os aprendizes memorizem a informação, ele vai usar 
o objeto de conteúdo de uma forma, se ele deseja que seus aprendizes tenham uma visão crítica da informação 
apresentada, ele vai encapsular o objeto de outra forma, se deseja que a atividade estimule a cooperação e a 
criatividade a partir do conteúdo apresentado, ele o encapsulará de uma terceira forma, e assim por diante. 
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A QUESTÃO ESTÉTICA 

 
Uma situação didática é bem sucedida quando consegue gerar uma aprendizagem no educando, seja pela 
mobilização de uma competência para fixação conteúdo, ou, melhor ainda, para a construção de conhecimento e 
competências. Ou seja, sempre é preciso que haja uma resposta por parte do educando. Moreira aponta que 
Ausubel, ao propor a aprendizagem significativa, afirmava que para aprender de maneira significativa o aprendiz 
deve querer relacionar o novo conteúdo de maneira não-literal e não-arbitrária ao seu conhecimento prévio. 
Novak, que trabalhou com Ausubel vai mais além e propõe que uma teoria de educação deve considerar que 
pessoas têm um lado racional e outro emocional, que elas pensam, sentem e agem. Uma situação educacional 
para Novak corresponde a uma ação para troca de significados (pensar) e sentimentos entre aprendiz e professor. 
Nessa visão humanista a aprendizagem significativa subjaz à integração construtiva entre pensamento, sentimento e 
ação conduzindo a um empoderamento humano. Portanto, se a análise conceitual aponta para os conceitos e 
procedimentos do conteúdo, ao se voltar para a turma o professor deve considerar não apenas o que eles já 
sabem, mas também o que eles sentem, quais são os afetos que eles trazem e propor uma relação entre esses 
aspectos. Para que o objeto didático possa disparar uma aprendizagem ele deve gerar uma emoção por parte dos 
aprendizes, deve ter um efeito estético. 
 
Bourriaud, pesquisador de arte, propõe que a estética é o que nos distingue dos animais, uma intuição 
fundamental que nos permite ver a vida como forma, a qual por sua vez é uma unidade estrutural que imita um 
mundo. (Bourriaud, 2009ª). O Conselho Nacional de Educação afirma a importância dos aspectos estéticos para 
uma educação de qualidade enfatizando sua ligação com os valores que devem fazer parte de uma proposta 
educacional: “Afirmar os valores estéticos que devem inspirar a organização pedagógica e curricular da educação 
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profissional é afirmar aqueles valores que aqui devem impregnar com maior força todas as situações práticas e 
ambientes de aprendizagem” (CNE/CEB Parecer nº. 16/99, PCNb, 1999, p.18). 
 
Roman Ingarden apresenta na fenomenologia estética o conceito de objeto estético como distinto do objeto físico, 
mesmo podendo ser gerado a partir dele (Chatman, 1978:26-27):  
O objeto físico em uma pintura se compõe de tela, pigmentos e pinceladas; em uma música, as vibrações sonoras 
produzidas por um dado instrumento; em um livro, papel e tinta; em um site, a emissão luminosa do monitor e os 
efeitos alcançados ao clique e assim por diante. Enfim, a linguagem e a tecnologia nas quais o meio se configura e 
materializa. 
O objeto estético se forma na pessoa, no modo como o receptor entra em contato com a obra, primeiramente pelos 
seus sentidos, depois pelo seu intelecto. É assim que ocorre a experiência estética. Se não houver essa experiência, 
a obra não passa de um objeto físico para a pessoa, nada lhe dizendo simbolicamente. Ou seja, a linguagem não é 
fruída. O objeto estético pode se formar no receptor independentemente da existência do objeto físico, relembrando-
o ou apenas imaginando-o. Requer, portanto, um investimento de tempo e esforço mental, bem como certo 
repertório da parte do receptor. Para considerarmos o efeito estético que um objeto educacional possa ter sobre um 
grupo de aprendizes, vamos retomar a proposta de considerá-lo como um objeto de mídia pela visão de Marshall 
McLuhan e a Media Ecology para seguir com a questão de configuração de uma situação didática. 
 
Moreira aponta a teoria de Ausubel como possível fonte de diretrizes para resolver esse problema, visto ela também 
ser uma teoria de ensino. As diretrizes são basicamente as já mencionadas de se fazer uma análise conceitual do 
material a ser trabalhado, verificar se os aprendizes possuem os conhecimentos que são pré-requisitos para que 
possam fazer as relações necessárias entre o que sabem e o conhecimento novo para que o aprendizado ocorra e 
estudar a possibilidade de construir pontes provisórias para facilitar que os aprendizes façam essa relação. 
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Porém, e a questão estética? Como trabalhá-la? Como incorporar o aspecto estético em um OE? A questão vai além 
do simples embelezamento e espetacularização pela simples inclusão de aspectos midiáticos se o objetivo é propor 
uma ação construtivista que mobilize competências em uma aprendizagem significativa que se reflita em uma 
criação a partir de e não apenas sobre o conteúdo apresentado. Uma estética potente que gere uma poética por 
parte do aluno, uma criação inovadora na qual ele se reconheça como autor. 
 
Uma situação didática poética demanda mais esforço do usuário, aplicação e possivelmente ampliação de 
repertório, o que vai requerer uma mobilização afetiva advinda da resposta estética que a configuração do objeto 
dispara neste usuário. Além disso, a proposta humanista de Novak pede que o aluno tenha uma visão totalizante do 
saber a ser recebido (conceitos e sentimentos) em uma troca relacional de significados e afetos. Como atender a 
todas essas questões? Podemos seguir algumas diretrizes para buscar atender a essa problemática. 
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DIRETRIZES PARA A CONFIGURAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DIDÁTICA 

 
Vamos aqui propor algumas diretrizes para a configuração de uma situação didática construtivista em três etapas: 
prefiguração (pesquisa para criar os OEs e SD); configuração (criação dos OEs); refiguração (contato dos 
aprendizes com OEs durante a SD e seus resultados) 
 
Prefiguração:  

⇒ Definir os objetivos de aprendizagem da situação didática; 
⇒ Fazer uma análise conceitual e estética dos materiais didáticos disponíveis mediante os objetivos de 

aprendizagem definidos: que conceitos e procedimentos eles trabalham? Que sensações eles causam? 
⇒ Fazer um levantamento conceitual e estético dos aprendizes: o que eles já sabem que possa se relacionar 

com os conhecimentos a serem adquiridos? Qual é o seu contexto? Quais afetos e fantasias pré-existentes 
eles possuem que possam ser relacionados com o material didático a ser usado. 

⇒ Estudar possibilidades de utilização de diferentes OE, de conteúdos e didáticos, além de outros objetos 
culturais para configurar a situação didática. Afinal, o que torna um objeto didático é seu efeito e o que torna 
uma situação didática é a intenção com que ela é projetada. 

 
Dentre as três estratégias construtivistas mais conhecidas, estudo de caso, projeto de trabalho, simulação, 
considerar qual dela, ou quais delas, usar em um diálogo com os processos artísticos de estética relacional e pós-
produção 
 
Configuração: realizar a situação didática de forma atenta às reações da turma, ajustando-a conforme for o caso. 
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Refiguração: avaliar os resultados da situação didática para posterior reconfiguração. 
 
Diante disso, devemos ter em mente que, se um objeto educacional pode ser um meio de comunicação 
com finalidade pedagógica, tal objeto não está necessariamente restrito à tecnologia digital. 
 
Objetos educacionais então podem ser materializados em qualquer tecnologia e configurados em qualquer 
linguagem, dependendo da proposta e do contexto em questão, das competências e conhecimentos que se almeja 
que sejam construídas com os aprendizes, ou seja, das situações didáticas. 
 
Um objeto educacional contempla um objeto de conteúdo e um objeto didático. Os objetos didáticos são projetados 
para trabalhar determinadas competências que podem ser associadas a diferentes conteúdos. Por exemplo, um 
quebra-cabeça trabalha a relação entra as partes e o todo estimulando raciocínio, visão holística, trabalho em 
equipe (se for feito em grupo) etc. O objeto didático quebra-cabeça pode ser combinado com o conteúdo “estados 
que compõem o Brasil” por meio de um quebra-cabeça com cada peça sendo um estado. Ao montá-lo tem-se o 
mapa do Brasil percebendo-se o tamanho de cada estado, onde este fica na federação etc. O mesmo objeto 
didático pode ser usado em um quebra-cabeça sobre o sistema circulatório humano, envolvendo um conteúdo bem 
diferente em uma situação didática que pode ser igual ou não. Uma situação didática em que os grupos competem 
para ver quem monta o quebra-cabeça primeiro é diferente de uma em que se proponha um trabalho cooperativo. 
 
Uma situação didática pode contemplar objetos que não foram inicialmente concebidos como didáticos. Por 
exemplo, um calendário pode ser usado em uma aula sobre a passagem do tempo na nossa cultura, uma bússola 
em uma aula sobre Geografia, e assim por diante. Nesses casos a situação criada pelo docente e seus aprendizes 
é que torna o objeto didático. 
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Por outro lado, um material didático para o qual não se consiga perceber em qual situação didática ele seria usado 
ou mesmo quais seriam as competências trabalhadas, não se torna um objeto didático. Por exemplo, um jogo que 
seja divertido, mas que não se perceba bem qual é o seu propósito educacional. Da mesma forma, um material 
didático que não resulte em aprendizagem não conseguiu se realizar como objeto didático. 
Por tudo isso, deve-se estudar com cuidado as situações didáticas e objetos didáticos a serem usados, campo 
principal de atuação do Design Didático. 
 
Diante da utilização dos termos “reutilizar” e “reduzir” e do vislumbre de práticas em que diferentes objetos, como 
livros e notebooks, são adquiridos primeiro para se pensar em sua implementação depois, em uma atitude 
consumista que afeta a nossa sociedade como um todo, propomos trazer para a reflexão didática os 5 “R”s do 
consumo sustentável: 

⇒ REPENSAR hábitos de consumo de material didático; 
⇒ RECUSAR produtos que causem danos ao ambiente pedagógico e social da escola; 
⇒ REDUZIR a geração de lixo por meio de atividades que pouco contribuem para a proposta pedagógica da 

escola; 
⇒ REUTILIZAR, sempre que possível; 
⇒ RECICLAR, ou seja, transformar em novo produto mais adequado ao contexto. 

 
Ao receber um material didático o docente deve considerar os seus objetivos educacionais para com seus 
aprendizes e definir se deve recusá-lo, reconfigurá-lo adaptando-o às necessidades de seus aprendizes, verificando 
se não há outros objetos que poderia usar de outra forma em outra situação didática (reutilizar/reciclar) ou mesmo 
configurar um novo objetivo didático, possivelmente com a ajuda dos aprendizes. Dessa forma, podemos reduzir o 
custo com material e repensar nossa relação com os materiais didáticos. 
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Uma escola pode ter vários OEs, em diferentes suportes, a disposição dos educadores, permitindo o acesso a 
diferentes objetos de conteúdo e objetos didáticos. Porém, em uma situação didática construtivista esses recursos 
devem ser vistos justamente como recursos, peças a serem remanejadas, uma fonte de inspiração, pois 
simplesmente reproduzi-las sem fazer os devidos ajustes aos afetos e saberes da  turma de aprendizes seria trair os 
postulados construtivistas. Seria entrar no consumo acrítico em vez de usar a proposta bem mais potente de uso, de 
atividade proposta por Bourriaud. No fim, a responsabilidade pela forma com que os objetos educacionais são 
usados em sala de aula ou na web cabe em grande parte ao educador, pois é ele ou ela quem configura a situação 
didática de instrucionista ou construtivista, fixando conteúdos ou desenvolvendo competências, enfatizando 
memorização ou capacidade processual por parte dos aprendizes. Os licenciandos em arte podem contribuir não 
somente trabalhando de forma construtivista com seus aprendizes os processos artísticos, capacitando-os a usá-los 
em outros contextos, como também auxiliando seus colegas a criarem situações didáticas nesse sentido. 
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ORGANIZAÇÃO CONCEITUAL 

A modelagem de material didático envolve a criação dos objetos de conteúdo e didáticos que comporão os objetos 
educacionais do material em questão. Esse esforço necessariamente demanda uma adaptação do conteúdo 
disponível aos objetivos de aprendizagem pretendidos e ao perfil dos aprendizes. Nesta seção se propõe um método 
projetual para atender a esse desafio. 
 
A modelagem do conteúdo deve começar definindo exatamente o escopo do que virá a ser modelado e como esse 
material se relaciona com os objetivos de aprendizagem do curso. O conteúdo em questão pode ser o de todo um 
curso, o módulo de um curso, uma única aula etc. A ação de um professor em sala de aula ao longo das aulas 
obviamente corresponde a um curso e, de certa forma, o mesmo pode ser dito para um projeto que se estenda por 
algumas aulas porque há uma série de conceitos a serem transmitidos e competências a serem construídas em um 
determinado espaço de tempo. 
 
O termo ‘curso’ tipicamente suscita a lembrança de uma série de aulas expositivas, entrecortadas de exercícios e 
avaliações, onde o professor verifica o quanto dos conceitos o aluno apreendeu. Há variantes notórias como, por 
exemplo, cursos majoritariamente calcados em exercícios, ou estruturados como seqüências de análises de casos. 
Alguns deles têm sido convertidos em cursos na Web, adotando como modelo a exposição do conteúdo através de 
textos em páginas HTML.  
 
A ementa de um curso representa um corte conceitual em uma determinada área de conhecimento, ou seja, um 
conjunto de conceitos correlatos que formam o seu conteúdo.  
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A modelagem tradicional agrupa os conceitos linearmente, de forma que determinados conceitos são pré-
requisitos para outros, em um percurso único a ser feito pelo estudante. Em uma perspectiva construtivista deve 
se disponibilizar diferentes percursos para os estudantes, inclusive ajustando o conteúdo a ser trabalhados 
de acordo com o perfil dos aprendizes: seus interesses, conhecimentos prévios, afetos, dificuldades etc. 
Contudo, vimos que a aprendizagem surge na dinâmica em que o aprendiz relaciona o conhecimento novo com o 
que já possui. Isso deixa claro que há conhecimentos que necessariamente dependem de pré-requisitos, ou 
seja, de conhecimentos anteriores para serem devidamente aprendidos. Muitas vezes surgem problemas em uma 
situação de aprendizagem porque os aprendizes não aprenderam de fato os conhecimentos de pré-requisito, apenas 
os memorizaram para uma prova e depois esqueceram. Uma modelagem, portanto, deve apontar quais conceitos 
são pré-requisitos de outros, mesmo que diferentes percursos de aprendizado sejam considerados. A Tabela 1 
exemplifica um diagrama de um curso. 
 
  Tabela 1 - Exemplo Esquemático de uma Ementa (Conceitos) 
  
 
                Conceito (C)        
 
           É pré-requisito de 
 
Pelo esquema acima o aprendiz pode chegar do conceito um (C1) ao conceito quatro (C4) passando por C2 ou C3. 
Um exemplo pode ser o de um projeto de pesquisa em que o aluno após uma introdução sobre Arte Contemporânea 
(C1) tem de decidir se explora mais detalhadamente linguagem verbal (C2) ou visual (C3) para então fazer uma 

C1 
C2 

C3 

C4 C5 



 
Modelagem de Conteúdo: relacionando conteúdos, situações didáticas e premissas pedagógicas 

 

 3 

relação com a publicidade no Brasil (C4) para construir uma relação entre esses conceitos e a postura passiva 
diante de mensagens consumistas que tentam modelar os ideais de vida das pessoas (C5). 
Intuitivamente, um curso é um conjunto de Situações Didáticas (SD) atendendo a uma ementa, ou seja, explicitando 
que conceitos são abordados e quais habilidades são trabalhadas para atender aos objetivos da ementa. A Tabela 2 
mostra um esquema desse tipo. 
. 
  Tabela 2 - Exemplo Esquemático de uma Ementa (Conceitos) + SD 
 
 
 
           Conceito (C)        

 
           É pré-requisito de 
              
         Situação Didática (SD) 
             
            Atende 

Pelo esquema acima se percebe que o conceito C2 pode ser trabalhado pela SD2 ou por uma variação dela SD2a. 
O conceito C3 pode ser trabalhado tanto pela SD3 quanto pela SD4. O professor então possui diferentes opções de 
SDs que pode usar de acordo com o perfil da turma. 
 

C1 

C2 

C3 C4 

C5 

SD1 

SD3 

SD2

2 SD4 

SD2a 

SD5 
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É por meio dessa análise conceitual que os conceitos a serem trabalhados no curso podem ser organizados em 
Objetos de Conteúdo. A ela devem-se seguir uma análise dos recursos disponíveis (suportes, tempo, equipe) e 
uma análise do perfil dos aprendizes (conhecimento prévio, referências culturais, faixa etária, escolaridade etc.). 

MODELOS DE DESIGN EDUCACIONAL: A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE PRÉVIA 

O clássico modelo “ADDIE” de Design Instrucional tem como sua primeira etapa “Análise” na qual são levantadas 
informações sobre os futuros aprendizes, as tarefas a serem completadas e os objetivos do projeto. Essa informação 
é então analisada pelo designer instrucional para que a modelagem do objeto seja mais bem sucedida. Os passos 
seguintes são Design, Development, Implementation e Evaluation, correspondendo às fases de concepção e 
modelagem dos objetos educacionais, sua implantação operacional e posterior avaliação dos resultados obtidos 
(ADDIE usa o termo Design como “planejamento a partir da análise”). 
 
O mesmo conceito se repete em outros modelos como o “Dick and Carey Systems Approach Model” em que o 
processo de modelagem se inicia identificando os objetivos instrucionais (as habilidades, conhecimentos e 
atitudes que os aprendizes devem adquirir), a análise instrucional (o que os aprendizes devem ser capazes de 
relembrar e fazer para realizar uma tarefa) e a análise dos aprendizes e seus contextos (características gerais 
dos aprendizes e das tarefas a serem realizadas); o “Jerold Kemp instructional design method” que trabalha de 
forma dinâmica nove conceitos-chave, entre os quais estão “identificar os problemas de aprendizagem e especificar 
objetivos para o desenho de um programa educacional”, “examinar as características dos aprendizes que devem 
receber atenção durante o planejamento”, “identificar o conteúdo e analisar os componentes das tarefas 
relacionados aos objetivos definidos”. 
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Retomando a tríade professor, estudante, material didático, vamos ver as questões que precisam ser levantadas 
a partir de cada um desses vértices. É importante perceber que a relação entre esses três elementos é dinâmica e, 
em uma postura construtivista, não hierárquica com as decisões e ações em um dos vertentes e entre eles 
influenciando os demais. 

• Professor: quais são os objetivos de aprendizagem da situação didática a ser configurada? São objetivos 
instrucionistas ou construtivistas? Quais conhecimentos precisam ser adquiridos e quais competências 
precisam ser construídas? Qual será a participação do professor no curso: conteudista; docente; disponível 
para tirar dúvidas; dinamizador etc. 

• Estudantes: quais são suas referências culturais? Com quais linguagens estão mais familiarizados (visual; 
verbal; musical; audiovisual etc) e a quais se mostram mais receptivos? Qual a sua familiaridade com os 
suportes dos objetos educacionais? Quais são seus objetivos em relação ao curso? Quais são seus afetos e 
desejos? 

• Material didático: quais meios de comunicação (linguagens e suportes) serão usados? Quais são os 
recursos disponíveis (financeiro; tempo para produção; tempo de curso; equipe disponível)? 

 
Essas são questões que envolvem a modelagem do curso como um todo, ou seja, a modelagem de situações 
didáticas, as quais são compostas por objetos educacionais, os quais podem ser objetos didáticos ou de 
conteúdo. Ao modelar o conteúdo para um objeto de conteúdo é importante ter consciência do todo aonde 
ele vai se encaixar para facilitar seu diálogo com os demais componentes da situação didática e com o perfil 
dos estudantes. 
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HIERARQUIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Um conteúdo pode ser apresentado por meio de diferentes linguagens e segundo uma hierarquia de 
informações. Em uma análise conceitual podemos dividir o conteúdo em três níveis de importância: 

• Fundamental: o aprendiz tem de dominar esses conceitos ao final do curso; 
• Importante: um bom desempenho requer que o aprendiz também domine esses conceitos; 
• Complementar: conceitos que complementam o tema do curso. “Para saber mais” 

 
Essa classificação tem consequências no design do curso e na sua modelagem, incluindo os critérios de 
avaliação e o design de interface.  
 
A avaliação pode ser projetada pra dar uma nota de 0 a 10 de forma que para tirar nota 5 o estudante precisa 
demonstrar domínio dos conceitos fundamentais e para tirar 8 ele precise também dominar os conceitos importantes. 
Dependendo dos objetivos de aprendizagem, este aprendiz poderá ser aprovado no curso a partir de nota 5,0 (sabe 
o básico) ou 7,0 (sabe o básico e também boa parte do importante). 
 
No Design de Interface os conhecimentos fundamentais têm de ficar em destaque na página, impressa ou 
digital, para serem lidos rapidamente pelo estudante. Os conhecimentos importantes podem estar em BOXEs 
destacados na página impressa ou em POP-UPs ou hiperlinks na página digital, os conhecimentos 
complementares podem ser notas de rodapé ou de fim de capítulo, links externos etc. 
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LINGUAGENS E TECNOLOGIAS X PERFIS DOS APRENDIZES E RECURSOS DISPONÍVEIS 

Em termos de linguagem o conhecimento do perfil dos aprendizes e dos recursos disponíveis é vital para se 
escolher a composição de linguagens a serem usadas no curso (visual; verbal; musical), o repertório que 
possuem (referências culturais; educação formal etc.), o tom dessas linguagens (coloquial; formal; técnico), sua 
facilidade com tecnologia (nativo ou imigrante digital), acesso à tecnologia (tem banda larga em casa ou somente 
no pólo), dentre outros fatores. Se o curso tem aprendizes com perfis diferentes, isso deve ser considerado. 
Por exemplo, a maior parte dos jovens tem apresentado em pesquisa preferência por linguagem visual, tendo 
dificuldades com linguagem verbal. Um curso para esse segmento deve considerar o uso de imagens como 
ilustrações, diagramas para não somente trazer um dinamismo de leitura como também para facilitar a absorção de 
conceitos. Se o curso tem uma versão online o uso de animações deve ser equilibrado com a percepção de qual 
será a velocidade de conexão dos aprendizes. 
 
A linguagem deve levar em consideração a melhor forma de apresentar um determinado conceito. Por exemplo, 
em um curso sobre parafusos de aviões optou-se por usar ilustrações para representar as diferenças entre os tipos 
de parafusos em vez de fotos, pois ela permitia apresentar detalhes de ranhuras e formatos de cabeça com maior 
facilidade. 
 
O designer gráfico Rafael Quick da revista Superinteressante, em palestra na Universidade Estácio de Sá em Juiz de 
Fora no primeiro semestre de 2013, ao falar sobre os infográficos dessa revista, um de seus pontos altos, colocou 
que eles são usados para ilustrar processos ou sistemas com maior rapidez e clareza. Imagens seriam 
melhores para descrever locais e eventos do que parágrafos em texto.  
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Por outro lado, podemos considerar que os textos escritos podem ser mais adequados para explicar o porquê 
de determinados processos e para raciocínios abstratos. Por exemplo, o horror dos campos de concentração 
nazistas pode ser apreendido com muito mais potência por uma série de fotos do que por descrições textuais. Mas, 
entender como isso pode ter acontecido, porque aconteceu, requer explicações em texto. Como diz o adágio “uma 
foto diz mais que mil palavras. Tente dizer isso sem usar palavras”. 
 
Dentro da mesma linguagem também podem ser trabalhadas variações. Um texto escrito pode ser descritivo ou 
explicativo ao relacionar conceitos, como também pode usar de narratividade como forma de contextualizar. Roland 
Barthes aponta que a narrativa tem os poderes de mathesis, permite que diferentes saberes se entrecruzem sendo 
naturalmente interdisciplinar, e mimesis, trazendo uma representação do real que facilita a contextualização. 
 
O uso de diferentes formas de linguagem também permite o uso de redundâncias produtivas. Em alguns cursos a 
mesma informação é apresentada mais de uma vez para fixar o conteúdo, assim se o aluno não compreendeu bem 
aquele conceito da primeira vez poderá fazê-lo da segunda. Contudo, se a mesma informação é apresentada na 
mesma linguagem, por exemplo, texto escrito, duas vezes, ainda que em contexto diferente, isso pode não ser o 
suficiente para esclarecer uma dúvida. Essa seria uma redundância inerte ou improdutiva. Porém, se a 
informação é apresentada de outra forma, por exemplo, a evolução de uma variável ao longo de anos primeiro em 
uma tabela e depois em um gráfico, ou uma série de procedimentos primeiro por um elenco de tópicos e depois por 
um infográfico, isso facilita que o aluno que não aprendeu da 1ª forma aprenda da segunda, é uma redundância 
produtiva. Veja o exemplo a seguir: 
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Redundância Inerte 

Texto 1 Texto 2 

Um sistema é formado por componentes que tem relação entre si. Portanto, a 
alteração em um dos componentes afeta o resultado do sistema como um todo e 
pode afetar aos demais. Por exemplo, o pão comum é feito com farinha de trigo, 
água, ovo e leite. A mudança de preço em um desses componentes afetará o 
preço do pão como um todo. 

Todo sistema tem elementos que o compõe, os chamados componentes. Eles 
se relacionam entre si, por isso se um dos componentes for afetado, o sistema 
como um todo também o será. O pãozinho comum, por exemplo, é composto 
por farinha de trigo, água, leite e ovo. Logo, se o preço de um desses 
componentes aumentar, o preço do pão como um todo também aumentará. 

 
Redundância produtiva 

Texto 1 Texto 2 

Um sistema é formado por componentes que tem relação entre si. Portanto, a 
alteração em um dos componentes afeta o resultado do sistema como um todo e 
pode afetar aos demais. Por exemplo, o pão comum é feito com farinha de trigo, 
água, ovo e leite. A mudança de preço em um desses componentes afetará o 
preço do pão como um todo. 

Um sistema é formado por elementos 
chamados componentes que o compõe. Se 
um deles for afetado, o sistema como um todo 
também o será. Por exemplo, o preço da 
passagem de ônibus tem como componentes 
a gasolina, os salários dos funcionários, 
impostos etc. Se o preço de um componente 
como a gasolina subir, o preço da passagem 
subirá também, ainda que não na mesma 
proporção. 

 

 

Um dos desafios para o design educacional é muitas vezes ser deparado com uma demanda para que o objeto de 
conteúdo fique mais bonito ou atraente para o estudante. São pedidos para se colocar animações ou imagens dentro 
de uma perspectiva estética bem rala ou pouco trabalhada. Contudo, tais embelezamentos em geral se mostram 
pouco úteis para a aprendizagem. Não se deve usar um recurso de linguagem somente por estar na moda ou por 
gosto pessoal. 
 

      Passagem 

G
asolina 

S
alários 
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Para que o uso de diferentes linguagens seja potente para a aprendizagem é preciso que elas sejam usadas 
em diálogo com os objetivos de aprendizagem e com o perfil dos estudantes de forma coerente, harmônica e 
seguindo um propósito, uma intenção clara, pois ó assim conseguiremos configurar uma situação de 
aprendizagem. Principalmente se estamos atuando em uma perspectiva construtivista em que se visa que os 
estudantes desenvolvam raciocínio crítico, relacionem o que estão aprendendo com suas realidades e 
conhecimentos anteriores, cooperam, debatam, produzam e inovem.  

UMA PROPOSTA DE MODELO CONCEITUAL 

No Design Educacional é importante que todas essas questões de modelagem sejam organizadas dentro de um 
modelo conceitual (conceptual framework) para que possam ser trabalhadas de forma sistêmica e iterativa. Nos 
EUA uma base comum é o já mencionado modelo ADDIE, ponto de partida para diversos outros modelos de design 
instrucional. Esses modelos tendem a se centrar nos aspectos educacionais propriamente ditos, podendo ter pouca 
afinidade com questões afetivas, motivo pelo qual John Keller propõe sua complementação com o design 
motivacional. A emergência do chamado “design thinking” como recurso metodológico para outras áreas aponta para 
a importância dessas questões subjetivas para que um efeito estético possa motivar uma ação poética pelos 
aprendizes - aqui entendida como uma ação crítica e transformadora, conforme será explicado mais adiante.  
 
Procuramos então dentro do processo artístico sobre o qual tenho mais domínio, a elaboração de histórias, uma 
estrutura poética que pudesse aplicar ao design educacional. Paul Ricoeur propõe a estruturação da poética 
narrativa por meio de um processo mimético em três etapas a partir de sua análise da Poética de Aristóteles. 
Consideramos que essa estrutura mimética pode trazer reflexões bem interessantes e se provar um possível modelo 
conceitual para o design educacional. 
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Em seu estudo sobre a "Poética" de Aristóteles Paul Ricoeur define alguns conceitos: 
Poética: arte de compor tramas ou enredos. 
Mythos: disposição dos feitos em sistema para assinalar o caráter operante de todos os conceitos da poética, é a 
construção da trama ou enredo. 
Mimese: processo ativo de imitar ou representar a ação de forma diegética ou dramática. Em Aristóteles não tem o 
sentido de cópia, mas sim de imitação criativa. 
Ação: correlato da atividade mimética regida pela disposição dos feitos em sistema. É o construído da construção 
em que consiste a atividade mimética. 
 
O par Mythos/Mimese é trabalhado por Ricoeur como operações dinâmicas e não como estruturas estáticas, o 
aspecto dinâmico da poética é enfatizado por todo o texto. As categorias de Aristóteles, onde a tragédia é a forma 
mais elevada de poética, são estudadas por Ricoeur que busca compreender para extrapolá-las e ultrapassá-las em 
outras formas de narrativa. Narrativa vista por ele em um sentido amplo em que a narração, dramática ou diegética, 
é o próprio objeto da mimética.  
 
A Mimese é vista como imitação criadora, representação como corte que abre o espaço da ficção. Porém, ela não 
tem somente uma função de corte, mas também de união que estabelece precisamente o estatuto de transposição 
metafórica do campo prático pelo mythos. Assim, é necessário manter na própria significação do termo mimese uma 
referência ao "antes" da composição poética, ao qual ele se refere como mimese I para distingui-la da mimese II 
(mimese criação) que segue sendo a função base. A mimese III ocorre depois da criação poética, sendo o efeito 
no expectador/leitor. Na Mimese I temos a prefiguração da ação, na Mimese II a configuração da ação e na 
Mimese III a refiguração da ação pelo sujeito. 
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A mimese proposta por Ricoeur como uma imitação criativa, ponto de corte e união ao mesmo tempo, proposta que 
se alinha bem com a visão contemporânea de uma poética que vai além da techné, do saber fazer, da poética 
de Aristóteles, para uma poética que traz também uma “intenção”, permitindo seu uso para as formas de 
expressão artísticas contemporâneas: a intenção de oferecer novas possibilidades de construção de significados 
pelos sujeitos fruidores, levando a uma refiguração destes sujeitos e de seus contextos. Uma poética então que 
aposta em uma relação de inovação dos aprendizes para com o real por eles vivido. Proposta que pode aposta 
no processo de configuração de objetos educacionais poéticos para se realizar. 
 
Em uma adaptação do modelo de Ricoeur podemos considerar também três fases na elaboração de um material 
didático. 
 
Prefiguração: antes da elaboração propriamente dita, antes de se colocar a mão na massa. Nessa fase busca-se 
compreender os objetivos de aprendizagem da ação, o perfil dos participantes (discentes e docentes), o ambiente da 
ação (escola, museu, faculdade etc.), os recursos disponíveis (equipamento, prazo), enfim, o contexto em que ação 
educacional será realizada. 
 
Configuração: idealização e esquematização do material didático e sua elaboração. Aqui se faz o layout do material 
impresso ou virtual, a planta do objeto físico etc. Em seguida o material é produzido. 
 
Refiguração: a ação educacional acontece e os aprendizes entram em contato com o material didático na situação 
didática planejada. A partir da reação estética dos aprendizes e da avaliação dos resultados obtidos diante dos 
objetivos de aprendizagem estipulados, obtêm-se elementos para alimentar uma nova prefiguração. O ponto de 
chegada torna-se novo ponto de partida. 
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O MODELO CPO 

A partir dos conceitos propostos por autores de design como Rodolfo Fuentes, e do estudo de modelos de design 
instrucional, podemos em um projeto de design educacional falar em três fases que se dividem em seis etapas:  

1. Contextualização: conceituação; levantamento. 
2. Produção: concepção; verificação. 
3. Oferta: ação; aplicação; justificativa. 

 
Relacionamos Contextualização com a Prefiguração e com a fase de Esboço de um projeto de design; Produção foi 
relacionada com a Configuração e o Layout; Oferta com a Refiguração e a fase de Protótipo. 
 
É importante observar que esse é um processo iterativo em que o desempenho em cada fase pode levar a uma 
revisão das fases anteriores. Assim, a fase de Levantamento pode levar a uma revisão da Conceituação. Eventos na 
implementação podem gerar um redesenho da concepção, a novas necessidades de Levantamento e a uma nova 
perspectiva de Conceituação. E assim por diante. Depois que o material foi concebido, produzido e aplicado com os 
estudantes, os resultados dessa aplicação são verificados e analisados, levando a um relatório em que se mantém 
ou revê o material gerado em um movimento de Refiguração que realimenta a Prefiguração. 
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Modelo de Design Educacional (CPO) 
 

CONCEITUAÇÃO CONTEXTUALIZAÇÃO 
LEVANTAMENTO 

ESBOÇO PREFIGURAÇÃO 

CONCEPÇÃO PRODUÇÃO 
VERIFICAÇÃO 

LAYOUT CONFIGURAÇÃO 

APLICAÇÃO 
AVALIAÇÃO 

OFERTA 

JUSTIFICATIVA 

 
PROTÓTIPO 

REFIGURAÇÃO 

 
Conceituação 
Esta é a primeira etapa do projeto de elaboração de situações didáticas e objetos educacionais, na qual se chega ao 
conceito do curso Aqui são apuradas as seguintes informações: 

• Perfil dos participantes: escolaridade; idade média; atuação profissional. Ou seja, quem são os futuros 
aprendizes do curso. 

• Objetivos de aprendizagem do curso: quais são as habilidades e competências a serem desenvolvidas e o 
conhecimento a ser transferido. Há cursos em que se trata simplesmente de apresentar um conteúdo e 
verificar se este foi assimilado pelo aluno. Em outros é preciso trabalhar questões comportamentais para se 
gerar a atitude desejada. Outros ainda demandam que os aprendizes desenvolvam competências como 
liderança, criatividade, habilidade de pesquisa etc. 
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• Conteúdo: os conhecimentos, objetivamente falando, que os aprendizes devem obter ao final do curso. 
Podem ser conceitos teóricos, regras e regulamentos, legislação, aplicações práticas etc. O conteúdo pode ser 
disponibilizado em bibliografia, webliografia, entrevistas etc. 

• Recursos disponíveis: trata-se de recursos humanos, tecnológicos e de tempo.  
• Verba: qual é o capital financeiro que a instituição contratante está disposta a investir no curso. Este dado é 

essencial para se verificar a viabilidade do projeto na etapa seguinte. 
 
Aqui deve ficar clara a perspectiva pedagógica do curso, a qual geralmente é construtivista, favorecendo, portanto, 
a autonomia do aluno em seu processo de aprendizagem, valorizando o desenvolvimento de competências de 
pesquisa e socialização em uma relação dialogal com o professor. O aluno deve fazer mais que memorizar o 
conteúdo, demonstrando sua compreensão e buscando aplicá-lo em situações práticas.  
 
Levantamento 
A partir da conceituação são definidas as informações que precisam ser 
levantadas para a elaboração do curso. Normalmente está se falando de 
conteúdo e recursos disponíveis, incluindo também uma pesquisa 
sobre os últimos recursos tecnológicos disponibilizados e um 
aprofundamento das informações levantadas na etapa anterior, com 
ênfase no perfil dos aprendizes. Quando o professor está criando o seu 
próprio material didático essas pesquisas são mais diretas do que se o 
está criando para um colega ou uma instituição de ensino. 
 
 

No caso de materiais criados para terceiros 
O conteúdo é levantado a partir de indicações 
do colega ou da instituição demandante que 
podem incluir bibliografia, webliografia, 
conteudistas (profissionais que dominam o 
tema), vídeos, palestras etc. A partir dessas 
indicações, a equipe pode investigar fontes 
complementares. O nível de pesquisa 
necessário pode ser pequeno, se o conteúdo 
estiver quase todo em uma única fonte, como 
no caso de cursos que já existem em formato 
presencial ou suporte impresso e serão 
traduzidos para web, ou bem extenso, se o 
curso for inteiramente novo. 
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Sempre que possível é indicado realizar entrevistas semi-estruturadas (parte das perguntas pré-definidas) com os 
conteudistas para obter o “tom” do curso e verificar se há aspectos comportamentais a serem trabalhados e 
quais são eles. Se o conteudista estiver acostumado a realizar palestras, cursos presenciais e/ou workshops sobre o 
tema é importante levantar quais são as dúvidas mais freqüentes dos aprendizes, casos que são apresentados, 
explicações transmitidas oralmente que não constam da bibliografia. No caso de material que ficará on-line devem-
se obter dados que permitam, tanto quanto possível, que a experiência online seja tão enriquecedora quanto o 
contato presencial com o conteudista. Por isso a entrevista deve contemplar a opção de realizar perguntas que 
surjam naturalmente durante o seu desenlace. 
 
Uma vez obtidos os elementos do conteúdo a partir de diferentes fontes, esses devem ser organizados em um texto 
coerente, harmônico e consistente. Este será o texto matriz em que é apresentado o conteúdo que será 
modelado para ser apresentado aos aprendizes. Nesse momento o designer educacional deve atentar para 
possíveis inconsistências e/ou diferenças de entendimento sobre conceitos-chave por parte das fontes de 
conteúdo. Essas questões podem ser derivadas de desatualização sobre o conteúdo ou mesmo diferenças 
conceituais ou ideológicas entre os conteudistas. Essas problemáticas podem ser significativas em cursos que 
envolvam questões das ciências humanas e sociais, questões comportamentais e psicológicas, e mesmo 
ideológicas. Particularmente se há vários conteudistas e principalmente se forem de instituições diferentes, como 
quando se recorre a consultores externos. Sempre que possível, deve-se chegar a um consenso. 
 
Quando o curso está sendo feito para colegas ou instituições, o texto matriz deve ser validado por eles. Este é o 
momento em que possíveis inconsistências conceituais e/ou de entendimento devem ser sanadas por quem de 
direito. Este passo é de fundamental importância, pois, como foi dito, este é o texto que será modelado para o curso, 
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portanto ele precisa ser definido pela instituição contratante. Feita esta definição, o texto matriz só poderá receber 
revisões gramaticais sob a pena de comprometer os prazos de entrega. 
 
Outro aspecto do levantamento se refere à tecnologia: quais recursos estão disponíveis nessa área; se há 
templates que podem ser usados; a familiaridade dos aprendizes com a tecnologia etc. 
 
Por fim, são levantados os orçamentos necessários para os recursos previstos para a elaboração do curso: equipe; 
software; vídeo; som; animação etc. Esses orçamentos são comparados com a verba disponível para adequação. 
 
É importante ressaltar que as pesquisas realizadas durante a etapa de levantamento (conteúdo, tecnologia, 
orçamento) são realizadas em paralelo e não sequencialmente. Por vezes, no processo de validação, descobre-
se que os aspectos comportamentais na verdade tem muito mais peso que os conceituais e isso pode implicar em 
um redesenho do curso. Portanto, mesmo que um tempo aparentemente grande seja despendido na validação, este 
é um investimento que evitará um retrabalho muito mais danoso nas etapas posteriores. 
 
Concepção 
A partir do texto matriz de conteúdo, dos objetivos de aprendizagem do curso, dos recursos tecnológicos 
aprovados, do número de horas alocado, dentro da perspectiva pedagógica definida e considerando o perfil 
dos participantes, o curso é modelado para que seus objetivos sejam atingidos de forma eficaz e agradável aos 
aprendizes. 
 
É chegado então o momento de partir para a elaboração dos objetos educacionais e situações didáticas do curso. 
Vejamos um exemplo: 
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Um curso online que trata do funcionamento do sistema respiratório do corpo humano que inclua texto, imagens 
estáticas e fórum assíncrono, pode usar os seguintes recursos: um texto sobre o sistema circulatório com os pontos 
essenciais e pop-ups para tratar de informações complementares; um infográfico demonstrando a troca entre 
oxigênio e gás carbônico nos pulmões e o sistema circulatório, visto esse recurso visual ser mais interessante para 
apresentar estruturas e dinâmicas de funcionamento; Fórum com questões para serem debatidas entre os 
aprendizes.  
 
Se outras mídias e recursos estiverem disponíveis, o tema acima pode contemplar uma animação para o infográfico, 
vídeo explicativo sobre o sistema pulmonar, o efeito sonoro de uma respiração, um teste para verificar se a pessoa 
está tendo uma vida saudável ou corre o risco de ter problemas respiratórios, a possibilidade de enviar recursos para 
especialistas etc. É importante que as mídias adicionais sejam usadas para auxiliar o atingimento dos objetivos do 
curso: facilitar a compreensão, uma vez que diferentes estudantes que respondem melhor a diferentes linguagens; 
tornar a atividade mais envolvente e agradável.  
 
Qualquer que seja o caso, o texto deverá ser adequado ao perfil dos aprendizes, tanto em termos de tom (formal, 
coloquial) quanto de complexidade. Podem ser usadas narrativas de histórias, casos, crônicas etc. O uso da 
linguagem visual, sonora, musical, animação, vídeo, deve seguir esse perfil se adequando ao modo de recepção 
preferido pelo aluno e suas disponibilidades de velocidade de conexão visto que certos recursos só funcionarão a 
contento se houver acesso à banda larga. A multimídia se subordina aos objetivos do projeto e não o contrário. 
 
A partir do texto matriz do conteúdo deve-se fazer, conforme explicado, uma hierarquização das informações que 
serão transmitidas aos discentes: fundamental; importante; complementar.  
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Em nosso exemplo de curso online sobre sistema respiratório, se o curso estiver voltado para a área de saúde, pode 
ser que uma informação fundamental seja o risco de problemas pulmonares por tabagismo. Se os riscos forem 
explicados em texto escrito em uma página e depois novamente por escrito em outra página, temos uma 
redundância pouco produtiva, pois o mesmo assunto foi abordado duas vezes da mesma forma. Se os riscos forem 
novamente informados em outra mídia, ilustrações, vídeos, a redundância tende a ser mais produtiva, contribuindo 
para o aprendizado.  

Esta é uma etapa em que pode haver redesenhos constantes da 
modelagem, e grande debate entre os membros da equipe, levando-se 
sempre em conta a perspectiva pedagógica que embasa o curso, os seus 
objetivos e o perfil dos estudantes.  
 
É fundamental que a identidade visual do curso seja aqui definida 
para que haja uma harmonia em todos os elementos usados: paleta 
de cores; cabeçalho; ícones; fontes; diagramação; ilustrações etc. Este 
trabalho de direção de arte deverá orientar os trabalhos de webdesign, 
diagramação, design gráfico, ilustração e mesmo vídeo e foto. 

Nos projetos feitos para outros, a modelagem é apresentada para validação por quem de direito para que se possa 
partir para as etapas de verificação e aplicação. É importante que o projeto se mostre bem embasado. Deve ficar 
claro porque aquela modelagem foi escolhida para aquele perfil de estudante para que os objetivos do material 
didático sejam alcançados dentro do tempo e recursos disponíveis e de forma tão agradável quanto possível.  
 
 
 

No caso de materiais criados para terceiros 

Nesta etapa a equipe de design 
educacional poderá trabalhar com 
profissionais de outras especialidades 
como designers gráficos, webdesigners, 
especialistas em vídeo, animação, som, 

informatas, programadores, para verificar a 
viabilidade da concepção proposta. 
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Uma modelagem preliminar dentro do modelo que foi escolhido, ou criado, é apresentada de forma que o professor 
possa ter uma boa visão do todo do curso, dos recursos empregados e das situações de didáticas que serão 
vivenciadas pelos aprendizes. Os princípios pedagógicos que embasam o projeto devem estar claros e presentes 
nos objetos educacionais criados. 
 
Esta validação pode ser demorada e gerar um redesenho parcial do curso. Ainda assim, este momento de validação 
é vital para que a aplicação possa ser feita no melhor prazo possível e sem a necessidade de retrabalho ou 
reduzindo-o ao mínimo. 
 
Verificação 
Concluída a concepção do material didático parte-se para a verificação da viabilidade da proposta em termos 
práticos. Este é o momento de materializar o material didático projetado para que ele possa ser usado. Em projetos 
com material criado pelo próprio professor esta é uma etapa mais direta, pois se presume que ele usa a poética e a 
tecnologia que ele domina. Em projetos mais elaborados, que 
envolvem uma equipe, essa etapa é mais complexa. 
 
A partir do layout é produzida uma primeira versão do material para 
teste entre colegas. O professor pode apresentar o material a 
colegas para críticas, pedir que alguém revise seu texto, se criou 
um jogo pode fazer uma partida com colegas etc. Essas ações 
correspondem a fase alfa de pré-testes para jogos e objetos 
multimídia. 
 

No caso de materiais criados para terceiros 
O texto é revisado gramaticalmente, a equipe de 
design gráfico trabalha a diagramação e demais 
recursos visuais, dependendo das mídias usadas 
no projeto entram em ação as equipes de 
webdesign, fotografia, vídeo, som e/ou animação. 
O trabalho dessas equipes deve ser monitorado 
constantemente pela equipe de design 
educacional para garantir a coerência e harmonia 
do projeto como um todo. Somente assim pode-se 
garantir uma alta probabilidade de que os objetivos 
do curso sejam atingidos para aquele perfil de 
aprendiz. 
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Por fim, é realizada a capacitação de professores e/ou tutores no uso do material didático para que o curso possa 
começar. Se as etapas acima descritas foram seguidas com prazos e recursos razoáveis, a implementação ocorrerá 
sem grandes complicações. 
 
Aplicação 
A situação didática acontece com os estudantes. Corresponde à refiguração. Nesse momento se o próprio 
professor foi quem modelou a SD ele deve ficar atento às reações dos estudantes, anotar suas observações e, se 
conveniente, entrevistar os estudantes sobre como se sentiram em relação à SD. Metodologias de pesquisa como 
observação participante, entrevistas semi-estruturadas, registro em vídeo podem ser usadas para gerar um material 
de registro que possa ser examinado posteriormente pelo próprio professor ou por outrem. No caso de filmagens é 
importante conseguir por escrito a anuência dos aprendizes e/ou seus responsáveis por escrito se o material for 
divulgado. 
 
O objetivo é tentar estabelecer uma relação entre a avaliação e o efeito da SD. 
 
Avaliação 
Neste momento o professor busca verificar se os objetivos de aprendizagem desejados com a modelagem foram 
alcançados. Podem ser usados diferentes tipos de avaliação como uma prova de múltipla escolha, a apresentação 
de relatório de projeto ou estudo de caso por parte dos estudantes, a elaboração de um mapa conceitual etc. 
 
Sobre a avaliação é importante que ela seja pensada de forma coerente com os pressupostos pedagógicos 
da SD. Uma atividade construtivista, dinâmica, que seja aferida unicamente por uma avaliação na forma de uma 
prova tradicional em que se verifica a memorização de conteúdos é inconsistente com o trabalho realizado. Os 
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estudantes tendem a se preparar para as avaliações que serão realizadas. Logo, uma avaliação instrucionista, mina 
o processo construtivista feito. Além disso, esse tipo de avaliação não mede o que se visou construir. 
 
Esta fase é vital pra demonstrar a eficácia da estratégia adotada na elaboração da SD e dos OEs, caso contrário 
podemos ter intuições, mas nada que de fato comprove se o projeto elaborado atingiu ou não seus objetivos. 
 
Justificativa 
Nesta etapa o professor deve analisar o material criado e os registros que fez da aplicação e da avaliação para fazer 
uma análise crítica dos resultados obtidos. Se os resultados foram positivos, isso deve ser apresentado, bem como 
reflexões sobre possíveis aprimoramentos. Se os resultados foram negativos, deve-se buscar averiguar o porquê 
disso (inadequação do material em relação ao perfil da turma por erros no levantamento; falha na tecnologia; 
variáveis externas ao processo) para que se possa elaborar um projeto melhor no futuro. 
 
Um relatório bem feito é fundamental para que outras pessoas possam compreender como o projeto foi elaborado e 
executado e definir se desejam replicá-lo e/ou adaptá-lo às suas necessidades. 
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EXEMPLOS DE MODELAGEM DE OE PARA PROFESSORES EM SALA DE AULA USANDO O MÉTODO 
PROJETUAL 

Projeto ZOO 
Local de realização: INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos) – Rio de Janeiro 
Data: 2002/2003 
Objetivos: auxiliar crianças surdas do na aquisição de linguagem: LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais); português 
escrito; português oral. 
Estudantes: crianças de 5 a 7 anos em aulas individuais e em grupo. 
OE criado: história interativa no formato de aventura-solo em suporte digital, via um site HTML em intranet, e em 
suporte plástico, por meio de um flanelógrafo. 
Referencial teórico: Teoria da aprendizagem de Vygotsky e Bilinguismo (a partir do Plano Político Pedagógico do 
INES); relação entre interatividade e narrativa pode ser entendida fazendo-se uma analogia com os três níveis de 
abertura da obra de arte propostos por Júlio Plaza em seu artigo "Arte e Interatividade: Autor-Obra-Recepção". 
(elaboração de Aventura-Solo com fins didáticos). 
 
Aventura-Solo: narrativa onde o leitor pode escolher dentre alternativas propostas para a trama, porém, já pré-
definidas pelo autor. Conforme lê a história, o leitor-jogador simultaneamente a joga, escolhendo opções para o 
desenrolar da mesma, mas sem poder criar opções. Normalmente, as passagens são numeradas. Por exemplo: 

22 

Você está fugindo dos bandidos quando chega a uma pinguela que não lhe parece muito confiável, dezenas 
de metros abaixo há um rio caudaloso. O penhasco é rochoso, ao redor há um mato alto. Você ouve os 
bandidos se aproximando. 
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Se quiser tentar atravessar a pinguela, vá para 45 

Se quiser enfrentar os bandidos, vá para 7 

 
Como vemos, o leitor jogador pode escolher opções diferentes para o desenrolar da história, mas não poderia criar 
opções, como, por exemplo, tentar se esconder dos bandidos no mato. 
 
Essa estrutura pode ser usada de forma potente para fins educacionais. No projeto com o INES uma história foi 
usada para ensinar LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), português escrito, datilologia e estimular a oralidade em 
crianças surdas. Na versão digital foram usadas programação em HTML e animações simples fornecidas pelo 
Instituto Nacional de Estudos de Surdez (INES). O projeto pode ser visto em: 
http://www.historias.interativas.nom.br/zoo/index.html  
 
RPG – Capitães da Areia Colégio Estadual Vicente Januzzi 
Local de realização: INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos) – Rio de Janeiro 
Data: 2004/2008 
Objetivos: desenvolver habilidades de escrita e, por extensão, de leitura. 
Estudantes: 1º ano do Ensino Médio 
OE criado: história interativa no formato de RPG em suporte impresso para ser individualizado por cada grupo de 
jogadores. 
Referencial teórico: pedagogia da autonomia (Paulo Freire); pedagogia da autoria (Carmen Neves); educação 
flexível; TNI – Técnicas para Narrativas interativas (uso de RPG para fins didáticos) 
RPG: narrativa onde a ambientação trazida no livro de RPG é retrabalhada pelo "mestre" e jogadores em histórias 
criadas coletivamente num jogo interativo entre os participantes, a obra impressa e referências extratextuais. 
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O professor de português, João Baptista, apresentou a problemática de que os aprendizes do 1º ano do Ensino 
Médio (EM) estavam com habilidades de leitura e escrita muito abaixo do que deveriam. Ele queria uma atividade 
que os mobilizasse para a escrita, e consequentemente a leitura, a criatividade e melhorasse sua relação afetiva 
com a escola. 
O projeto envolveu usar aprendizes do 3º ano do Ensino Médio familiarizados com RPG como voluntários para que 
atuassem como narradores de uma história de RPG educacional para aprendizes do 1º ano do Ensino Médio. Após 
um grupo de capacitação, os oito aprendizes voluntários usaram um livro de RPG, com um enredo e personagens, 
em suporte impresso para narrar a história em seis sessões. Cada narrador, ou mestre, do 3º ano do EM era 
responsável por um grupo com aproximadamente seis aprendizes do 1º ano do EM. 
A história vivida era baseada no livro “Capitães da Areia” de Jorge Amado, que narra as aventuras de um grupo de 
meninos de rua na Salvador dos anos 1930. Esta obra foi escolhida por sua temática de aventura e romance, com 
boas chances de agradar aos adolescentes, e por ter várias situações de ação em grupo que facilitariam criar 
enredos a partir dela. 
Cada grupo recebeu o mesmo livro com imagens e texto, mas este era preso por colchetes. Ao longo das seis 
sessões, cada grupo podia adicionar aos seus livros voluntariamente produções e pesquisas que julgassem 
pertinentes ao que estavam vivenciando: fotos recolhidas da internet dos anos 1930; canções que julgassem ter 
relação com suas personagens ou as histórias vividas; fotos de pessoas que seriam parecidas com suas 
personagens; desenhos de próprio punho; poesias etc. Desse modo, os grupos começaram com livros iguais, mas 
cada grupo personalizou o seu com suas intervenções. 
Houve também uma produção textual obrigatória para nota demandada pelo professor João Baptista. Ao final do 
projeto, o professor colocou que a atividade teve aceitação por mais de 80% da turma e foi obtida uma produção 
escrita em muito maior quantidade e qualidade do que havia antes. 
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Esse projeto foi seguido por um de capacitação com os professores do Januzzi que obteve resultados interessantes 
e levou a pesquisas sobre material didático e situações didáticas não somente para estudantes como também para 
capacitação de professores. 
Referência: http://historias.interativas.nom.br/designdidatico/?page_id=65  
 
Oficina em curso de mestrado do CAED 
Local de realização: CAED (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação) UFJF – Juiz de Fora 
Data: 2014 
Objetivos: fazer com que os aprendizes construam conhecimentos sobre conteúdos e processos da arte 
contemporânea para que possam vislumbrar como aproveitá-los em seu trabalho. 
Estudantes: gestores escolares 
OE criado: história interativa no formato de Aventura-Solo em suporte impresso para leitura individual, seguida de 
dinâmica de projeto de trabalho. 
Referencial teórico: pedagogia da autonomia (Paulo Freire); aprendizagem significativa (Dave Ausubel); estética 
relacional e pós-produção (Nicolas Bourriadu); escultura social (Beuys); método CPO. 
 
Os objetivos de aprendizagem, os meios de vencer o desafio, foram então definidos como: 

• Conteúdo: apresentar o conceito de arte contemporânea, suas questões e processos artísticos; 
• Habilidade: desenhar um projeto. Os aprendizes devem sair da oficina com uma proposta de ação; 
• Atitude/Valor: devem se afastar do consumismo acrítico induzido pela mídia de massa para uma ação crítica e 

inovadora. 
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O público-alvo, os estudantes, foi apresentando como sendo composto: por gestores e professores de instituições 
educacionais da rede pública do ensino fundamental ao superior; pessoas curso superior, visto estarem fazendo 
mestrado; faixa etária variável de 24 anos em diante; brasileiros, angolanos e moçambicanos; conhecimentos pelo 
menos básicos de informática e ambientes educacionais online; não se pode esperar que tenham conhecimentos de 
teoria ou história da arte. 
 
A partir dessas informações, seguindo os princípios da aprendizagem significativa, foi feita uma análise conceitual 
para poder propor as situações didáticas e objetos educacionais para a oficina. 
 
Ausubel propõe que para que a aprendizagem significativa aconteça o aprendiz deve ser capaz de relacionar o 
conhecimento novo com o que ele já possui. Ele acrescenta que também é preciso que o aprendiz queira aprender, 
que esteja motivado para isso. Por isso, é preciso fazer uma análise conceitual do que será trabalhado na situação 
didática em relação ao que o aprendiz já conhece para que ele possa aprender de forma significativa identificando 
pré-requisitos, e se buscar meios de motivá-lo para que ele queira fazer esse aprendizado. 
 
Moreira aponta que Ausubel propõe estudar a possibilidade de construir pontes provisórias para facilitar que os 
aprendizes façam a relação entre o conhecimento novo e o que já possuem. Estudos tem mostrado que essas 
pontes são úteis quando os aprendizes já possuem o conhecimento necessário para apreender o novo, mas não 
estão conseguindo fazer a relação. Por exemplo, já conhecem o passado escravocrata do Brasil, mas não entendem 
como isso se relaciona com um possível viés autoritário de nossa sociedade ou o desprezo pelo trabalho braçal. 
Uma ponte que faça essa associação pode tornar a relação clara para eles. Contudo, pontes provisórias não são 
úteis se os aprendizes não tem o conhecimento anterior como aprendizagem significativa. Nesse caso, elas falham 
gerando aprendizagens mecânicas. Um exemplo: se os estudantes não aprenderam bem aritmética eles apenas 
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decoram as fórmulas de álgebra sem compreendê-las de fato, o que significa que não sabem aplicá-las em um 
contexto diferente do de uma prova e tendem a esquecê-las. 
 
Portanto, torna-se necessário para a oficina em questão encontrar uma ponte provisória entre o que os aprendizes já 
sabem e o que será apresentado e, preferencialmente, envolvendo uma questão que os motive a aprender, que 
mexa com seu emocional. 
 
A ponte provisória escolhida  mostra que a arte contemporânea tem questões que dialogam bem com as 
preocupações de professores com aprendizes que apresentam uma postura comodista que deseja tudo pronto 
“como na internet”, sem desenvolver um raciocínio crítico, preferindo informações fugazes e superficiais, em uma 
postura consumista passiva diante dos ditames da mídia de massa. Há um forte desejo dos educadores de buscar 
meios para que seus aprendizes desenvolvam competências de pesquisa, análise crítica, inovação e criatividade. 
Para que eles se mostrem no ambiente escolar a mesma energia que tem em sua vida social, na web ou fora dela, 
enfim que se engajem em seu aprendizado. 
 
Assim estabeleceu-se uma ponte entre o conhecimento anterior dos gestores escolares sobre o construtivismo 
pedagógico e o novo conhecimento novo sobre os processos da arte contemporânea motivando-os a aprender 
esses processos.  
A relação entre construtivismo e arte contemporânea está disponível em:  
 
Por fim, foram levantados os recursos disponibilizados para a oficina: 

• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): com possibilidade de disponibilizar objetos de conteúdo em forma 
de textos e vídeos e objetos didáticos como fóruns, mensagens para dúvidas. 
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• Ambiente Físico: sala com datashow e carteiras; materiais de desenho como cartolinas, lápis, canetas etc. 
• Tempo: 4 horas em aula presencial; AVA depois para tirar eventuais dúvidas 
• Turma: cerca de 30 estudantes. 

 
Diante do exposto, foi feita a seguinte proposta de situações didáticas para a aula presencial: SD1 (apresentação de 
conteúdo); SD2 (análise de caso); SD 3(exposição de conteúdo); SD4 (projeto) 
 
SD1: apresentação de Conteúdo 1 
Nesta situação foi apresentado um panorama da oficina e a ponte entre as questões de consumo passivo diante da 
mídia e as questões da arte contemporânea. O recurso foi datashow com exposição oral. 
 

Situação Didática 1 “Exposição do Conteúdo 1 

OC Ponte provisória para questões da arte contemporânea Exposição do 
Conteúdo 1 OD Exposição de Conteúdo 

 
 
SD2: estudo de caso 
Nesta situação foi apresentado um estudo de caso dentro da proposta de caso problema. O estudo de caso foi 
apresentado sob a forma de uma aventura solo como a usada no projeto ZOO, que fez parte de uma apostila 
impressa distribuída para os aprendizes. A aventura solo tem como situação narrativa uma personagem professor/a 
de artes usando três opções de processo artístico contemporâneo para resolver um problema de gestão escolar: 
pós-produção, estética relacional e escultura social. A partir de uma situação inicial, o leitor deve escolher um dentre 
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três caminhos, fazendo mais escolhas ao longo do percurso narrativo. Dependendo do caminho escolhido na 
narrativa, o/a estudante termina com um processo artístico diferente. Este momento de leitura é individual. 
 

Situação Didática 2 “Estudo de Caso” 

OC Processos artísticos: estética relacional; pós-produção; escultura social Exposição do 
Conteúdo 1 OD Aventura Solo 

 
SD 3: exposição do conteúdo 2 
Esta situação trouxe nova apresentação de conteúdo via datashow e apresentação oral. Dessa vez foram 
apresentados em maiores detalhes e com exemplos os conceitos dos processos artísticos “estética relacional”,  
“pós-produção” e “escultura social”. Dessa forma os aprendizes puderam relacioná-los com o que vivenciaram e 
compreender melhor suas potencialidades. Também foram apresentados os conceitos de aprendizagem significativa 
como proposta pedagógica e estratégia de planejamento didático. 
 

 
Situação Didática 3 “Exposição do Conteúdo 2 

OC Processos artísticos: estética relacional; pós-produção; escultura social: detalhamento e exemplos 
Aprendizagem significativa 

Exposição do 
Conteúdo 2 

OD Exposição de Conteúdo 
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SD4: projeto 
Nesta situação os aprendizes se organizaram em grupos de acordo com o processo artístico de seu interesse. O 
grupo debateu as possibilidades de aplicação do processo artístico em questão em sua situação de trabalho e fez os 
primeiros esboços de projeto. O professor estava a disposição para esclarecer dúvidas e os grupos podiam trocar 
ideias entre si. Eles também podiam consultar conteúdo na apostila e usá-la para registrar seus esboços. Esta SD 
corresponde a 1ª etapa de um projeto de trabalho: conceituação. Ao final da SD cada grupo deveria ter pelo menos 
um esboço de projeto. 
 Situação Didática 4 “Conceituação” 

Conhecer o tema 

Levantar conhecimentos anteriores 

Levantar dúvidas sobre o assunto 

 
Conceituação 

Preparar esboço 

 
Os aprendizes deverão continuar a elaboração do projeto fora do horário de sala de aula, apresentando uma 
proposta para uma aplicação de um processo artístico para uma questão de gestão. 
 
É interessante observar que o mesmo objeto físico, a apostila é usada como objeto educacional em duas SDs 
diferentes: ela é objeto didático na SD2 e objeto de conteúdo e didático na SD4. 
 
Do ponto de vista da Media Ecology a apostila se torna pelo contexto dois objetos de mídia diferentes pelo seu uso, 
ou seja, pela sua recepção. Na SD2 ocorre uma leitura solitária, individual, de cada aluno vivenciando sua aventura 
solo; na SD4 há leituras em grupo e debates a partir de textos na apostila e a mesma é usada para rascunhos. 
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Este projeto se propôs a trabalhar os objetivos de aprendizagem da oficina usando diferentes situações didáticas e 
suportes, inovando no processo utilizado e não tanto nas tecnologias empregadas. Após sua aplicação junto aos 
aprendizes serão verificadas necessidades de redesenhos e ajustes.  
 
 

DIFICULDADES PARA INOVAÇÃO 

José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, aponta que muitas vezes os cursos de capacitação de professores 
são extremamente teóricos e instrucionistas, falam de novas e empolgantes teorias, mas não mostram como aplicá-
las com os aprendizes e, pior ainda, mostram essas propostas inovadoras de forma extremamente conservadora. Os 
professores têm então grande dificuldade de ensinar de forma diferente daquela em que foram ensinados. 
 

Mas o que mais me chocou quando entrei foi perceber que era uma Faculdade de Educação e de Psicologia e que estudavam 

Vygotsky, uma visão construtivista, e que estudavam toda a psicogênese, tudo que era filosofia, pedagogia, sociologia da educação. 

Percebiam a desmontagem feita por Foucault, Bourdieu, da escola que temos. Compreendiam isso tudo, no domínio, no conceitual, e 

eu entrava nos espaços deles e era cadeirinha atrás de cadeirinha, aluno olhando a nuca da frente e o professor papagaiando aquilo 

que qualquer um deles poderia ler em um livro em casa, sem precisar ir à faculdade. Eu perguntava: Onde é que está a coerência? 

Nós temos uma universidade que é um monstro, e a universidade é a matriz. O modo como o professor aprende é o modo como o 

professor ensina. Se ele é formado escutando aula, ele vai dar aula.  (PACHECO, 2013a) 

 
A problemática que emperra a inovação nas escolas por vezes está com aprendizes que se mostram comodistas, 
preferindo o esquema de aulas prontas e provas de memorização das propostas instrucionistas, ou incapazes de 
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usar adequadamente os recursos da web para aprendizagem fazendo pesquisas que se mostram uma coletânea de 
informações superficiais mal relacionadas, quando não caem no plágio; outras vezes são os professores que se 
mostram resistentes por terem dificuldades em lidar com a nova tecnologia ou em perderem seu status de 
detentores únicos do conhecimento, ou então usam a tecnologia para adornar processos tradicionais instrucionistas, 
mas sem de fato inovar; por fim, a resistência também existe em instituições educacionais que impõe provas de 
memorização como sistema de avaliação, cerceando outras alternativas, ou  se veem presas a currículos 
ultrapassados com conteúdos inadequados. 
 
As dificuldades são muitas e sair de modelos pré-estabelecidos e motivar os aprendizes a criar não é fácil, mas cabe 
a nós decidir a forma como atuaremos como educadores e aceitar a responsabilidade por isso. 
 

A chave do dilema encontra-se na instauração de processos e práticas que nos permitem passar de uma cultura de 
consumo para uma cultura da atividade, da passividade diante do estoque disponível de signos para práticas de 
responsabilização. Cada indivíduo, e ainda mais cada artista, visto que circula entre os signos, deve se considerar 

responsável pelas formas e por seu funcionamento social. (BOURRIAUD, 2009b:108) 
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PROJETANDO OBJETOS EDUCACIONAIS 

 
Relembrando, estamos entendendo:  

⇒ Design como "configuração de objetos que resulte da aplicação da vontade do sujeito, por meio de método 
projetual, para uma ou mais finalidades";  

⇒ Didática como "aplicação prática das propostas de um projeto pedagógico";  
⇒ Objeto Educacional como "meio de comunicação com finalidade pedagógica";  
⇒ Meio de Comunicação como meio composto por:  

- Linguagem ou sistema simbólico (códigos e repertórios); 
- Tecnologia (veículo, canal e suporte material); 
- Modos de recepção (condições de fruição); 
 

Deste modo, 
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o primeiro passo é 
conceituar a 

situação didática, 
determinando o 

que, para que, para 
quem e 

onde/quando: 
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Que objetos podem ser esses? Quais são suas características? Como estamos considerando objetos educacionais 
como meio de comunicação precisamos concebê-los como objetos físicos e estéticos ao mesmo tempo. Roman 
Ingarden apresenta na fenomenologia estética o conceito de objeto estético como distinto do objeto físico, mesmo 
podendo ser gerado a partir dele (Chatman, 1978:26-27):  
 
O objeto físico em uma pintura se compõe de tela, pigmentos e pinceladas; em uma música, as vibrações sonoras 
produzidas por um dado instrumento; em um livro, papel e tinta; em um site, a emissão luminosa do monitor e os 
efeitos alcançados ao clique e assim por diante. Enfim, a linguagem e a tecnologia nas quais o meio se configura e 
materializa. 
 
O objeto estético se forma na pessoa, no modo como o receptor entra em contato com a obra, primeiramente 
pelos seus sentidos, depois pelo seu intelecto. É assim que ocorre a experiência estética. Se não houver essa 
experiência, a obra não passa de um objeto físico para a pessoa, nada lhe dizendo simbolicamente. Ou seja, a 
linguagem não é fruída. O objeto estético pode se formar no receptor independentemente da existência do objeto 
físico, relembrando-o ou apenas imaginando-o. Requer, portanto, um investimento de tempo e esforço mental, bem 
como certo repertório da parte do receptor.  
 

Leitura complementar: Considerações a respeito do "Prazer Estético" para Hans R. Jauss 
http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/leitura/poiesiskatharsis.pdf 

 
Assim, 
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o próximo passo 
é conceber cada 

objeto, ou seja, 
como a situação 

didática será 

materializada: 
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EXPRESSIVIDADE ESTÉTICA E INTERPRETATIVA DOS ASPECTOS FÍSICOS DO OBJETO 
 

Se, por um lado, a Linguagem configura ou dá forma a uma matéria inicialmente amorfa, para que esta matéria 
possa ser fruída, por outro lado, também para ser fruída a Linguagem necessita de matéria que lhe dê existência 
concreta.  
 
Ante de mais nada, é importante diferenciar o que é assunto, tema, mensagem, do que é a sua estrutura formal e 
material. Leia este trecho do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. 
 

A criada, que lhe trouxera o prato cheio, dissera mirando as ruas, o sol de inverno, os homens que passavam sem capa: 
    - Tá fazendo um dia lindo. 
    Essas palavras foram com Pirulito pela rua. Um dia lindo, e o menino ia despreocupado, assoviando um samba que lhe ensinara o Querido-de-Deus, recordando que o 
padre José Pedro prometera tudo fazer para lhe conseguir um lugar no seminário. Padre José Pedro lhe dissera que toda aquela beleza que caía envolvendo a Terra e os 
homens era um presente de Deus e que era preciso agradecer à Ele. Pirulito mirou o céu azul onde Deus devia estar, agradeceu num sorriso e pensou que Deus era 
realmente bom. E pensando em Deus pensou também nos Capitães da Areia. 
    Eles furtavam, brigavam nas ruas, xingavam nomes, derrubavam negrinhas no areal, por vezes feriam com navalhas ou punhal homens e polícia. Se faziam tudo aquilo é 
que não tinham casa, nem pai, nem mãe, a vida deles era uma vida sem ter comida certa e dormindo num casarão quase sem teto. Se não fizessem tudo aquilo, morreriam 
de fome porque eram raras as casas que davam de comer a um, de vestir a outro. E nem toda a cidade poderia dar a todos. 
    Pirulito pensou que estavam condenados ao inferno. 
    Pedro Bala não acreditava no inferno, Professor tampouco; riam dele. João Grande acreditava era em Xangô, em Omolu, nos deuses dos negros que vieram da África. O 
Querido-de-Deus, que era um pescador valente e um capoeirista sem igual, também acreditava neles, misturava-os com os santos dos brancos que tinham vindo da Europa. 
O padre José Pedro dizia que aquilo era superstição, que era coisa errada, mas que a culpa não era deles. 
    Pirulito se entristeceu na beleza do dia. Estariam todos condenados ao inferno? 
    O inferno era um lugar de fogo eterno, um lugar onde os condenados ardiam uma vida que nunca acabava. E no inferno havia martírios desconhecidos mesmo na polícia, 
mesmo no reformatório de menores. Pirulito vira há poucos dias um frade alemão que descrevia o inferno num sermão na igreja da Piedade. Nos bancos, homens e 
mulheres recebiam as palavras de fogo do frade como chicotadas no lombo. O frade era vermelho e de seu rosto pingava o suor. Sua língua era atrapalhada e dela o inferno 
saía mais terrível ainda com as labaredas lambendo os corpos que foram lindos na terra e que se entregavam ao furto, ao manejo do punhal e da navalha. Deus, no sermão 
do frade, era justiceiro e castigador, não era o Deus dos dias lindos do padre José Pedro. Depois explicaram a Pirulito que Deus era a suprema vontade, a suprema justiça. 
E Pirulito envolveu seu amor a Deus numa capa de temor à Ele e agora vivia entre os dois sentimentos. 
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    Sua vida era uma vida desgraçada de menino abandonado e por isso tinha que ser uma vida de pecados, de furtos quase diários, de mentiras nas portas das casas ricas. 
Por isso, na beleza do dia, Pirulito mira o céu com os olhos crescidos de medo e pede perdão a Deus tão bom (mas não tão justo também) pelos seus pecados e os dos 
Capitães da Areia. Mesmo porque eles não tinham culpa. 
    A culpa era da vida... 

 
Agora, ouça a música Pátria que me Pariu, de Gabriel Pensador: 
http://www.youtube.com/watch?v=d21RC3FV4to 
 
Você concorda que, apesar de utilizarem linguagens e tecnologias diferentes em contextos histórico-espaciais 
diversos, ambos os autores estão tratando do mesmo tema? 
 
Observe, nos exemplos a seguir, que existem ainda opções de configuração, ou seja, de manipulação de elementos 
sintáticos e semânticos, dentro de uma mesma linguagem para tratar de um mesmo assunto, gerando resultados 
diferentes. 
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O mesmo assunto (cadeira) expresso 
em duas configurações diferentes da 
mesma linguagem (Visual): linhas (um 
elemento sintático desta linguagem) 
curvas e retas podem conter 
informações acerca de intenções 
emocionais e sensoriais, bem como 
de contextos histórico-culturais. 
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Ainda na Linguagem Visual, o uso de perspectiva plana versus 
perspectiva cúbica demonstra as diferenças entre as visões 
medieval e barroca do mesmo assunto (Natividade). Para o 
pensamento medieval, as relações simbólicas eram mais importantes 
do que a simulação da realidade, mais importante no pensamento 
moderno. 
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Um mesmo assunto (um mito iorubá), materializado com a mesma Tecnologia (pintura digital), expresso em três 
configurações diferentes da mesma Linguagem (Visual), todas feitas pela mesma artista, ou seja, o mesmo sujeito, 
imerso no mesmo contexto histórico-cultural-espacial, porém com finalidades diferentes para cada imagem. 
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Agora, um exemplo de um mesmo assunto, Independência do Brasil, em três configurações distintas da Linguagem 
Verbal: 
 
"Vi-a pela primeira vez, no Rocio 
Grande, na noite das luminárias, 
logo que constou a declaração da 
independência, uma festa de 
primavera, um amanhecer da alma 
pública. Éramos dois rapazes, o 
povo e eu; vínhamos da infância, 
com todos os arrebatamentos da 
juventude."  
 
Trecho de Memórias póstumas de 
Brás Cubas, de Machado de Assis   
 

Denomina-se Independência do Brasil o processo que 
culminou com a emancipação política do território brasileiro 
do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815-1822), 
no início do século XIX, e a instituição do Império do Brasil 
(1822-1889), no mesmo ano. Oficialmente, a data 
comemorada é a de 7 de setembro de 1822, em que ocorreu 
o chamado "Grito do Ipiranga". De acordo com a 
historiografia clássica do país, nesta data, às margens do 
riacho Ipiranga (atual cidade de São Paulo), o Príncipe 
Regente do Brasil, então D. Pedro de Alcântara de Bragança 
(futuro imperador Dom Pedro I do Brasil), terá bradado 
perante a sua comitiva: "Independência ou Morte!". 
Determinados aspectos dessa versão, no entanto, são 
contestados por alguns historiadores em nossos dias. 
 
Trecho da Wikipédia 
[http://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil] 

Já podeis da Pátria filhos, 
Ver contente a mãe gentil; 
Já raiou a liberdade 
No horizonte do Brasil 
Já raiou a liberdade, 
Já raiou a liberdade 
No horizonte do Brasil. 
 
Brava gente brasileira! 
Longe vá temor servil 
Ou ficar a Pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil; 
Ou ficar a Pátria livre, 
Ou morrer pelo Brasil. 
 
Trecho do Hino da Independência 
do Brasil, de Evaristo Ferreira da 
Veiga 
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O mesmo vale para a Tecnologia de um meio de comunicação: um suporte material, um veículo de emissão e um 
canal sensível de recepção. 
 
A lista de materiais que se presta à comunicação humana é infinita. Um breve passeio por uma pequena galeria de 
arte atual já nos dá uma idéia desta vastidão.  
 

Seja qual for o suporte, técnica ou material escolhido, é importante ressaltar que estes elementos fazem parte da 

comunicação humana, e como tais, têm uma carga psicológica, social e histórica. E, portanto, prestam-se muito 

bem para expressar conceitos, assuntos, mensagens, ideologias... 

 

Só para dar um exemplo: o que lhe vem à mente quando você está dentro de um grande salão todo revestido de 

mármore? Agora imagine que alguém por quem você se julga amado/a lhe presenteia no seu aniversário com uma 

frase tirada de um post do Facebook escrita com caneta Bic em papel de embrulhar pão. O que lhe vem à mente? 

 

Que tal um exemplo de materialidade musical? Neste link, ouça uma música tocada com instrumentos acústicos: 
http://www.youtube.com/watch?v=A-0uP6qSqs8. Agora, neste link, ouça a mesma música tocada com 
instrumentos elétricos: http://www.youtube.com/watch?v=l8BRbM52gpc. A sensação é a mesma? 
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Mesmo assunto, mesmo meio de comunicação, duas materialidades diferentes da mesma tecnologia: 
 

 
Narciso de Caravaggio, pintura a óleo 

 
Narciso de Vik Muniz, pintura com lixo 

 
Clique no link para assistir ao trailer do filme Lixo Extraordinário, de Vik Muniz: 
http://www.lixoextraordinario.net/trailer.php 
A imagem do Narciso produzida com lixo por Vik Muniz teria a mesma resposta estética e interpretativa se fosse feita 
com, digamos, maquiagem?  
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E o que dizer da caveira (de verdade) cravejada de diamantes (também verdadeiros) produzida por Damien Hirst 
[http://www.damienhirst.com/]? Assista ao filme Blood Diamond (Diamante de Sangue) 
[http://www.imdb.com/title/tt0450259/] e depois olhe para essa obra novamente. 
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É importante lembrar que um designer didático preocupa-se com que a forma dada ao conteúdo não traia a 
perspectiva pedagógica prevista na proposta educacional. Por exemplo: um jogo de tabuleiro para crianças ou um 
livro didático em que todas ou quase todas as personagens sejam brancas traz um discurso racista subjacente; o 
uso recorrente da palavra “homem” no sentido de humanidade traz implicações que só a visão masculina de mundo 
conta; um curso que não abra espaço para a produção criativa por parte dos alunos (outra palavra tendenciosa, cuja 
origem latina significa "sem luz") tende a ser direcional e não construtivista.  
 
Veja os seguintes vídeos:  
- O perigo de uma única história parte 1 [http://www.youtube.com/embed/O6mbjTEsD58?rel=0] e parte 2 
[http://www.youtube.com/embed/SZuJ5O0p1Nc?rel=0]   
- Reacciona Ecuador [http://www.youtube.com/embed/NTxUWQ2IE6s?rel=0] 
 
Todas são questões às quais educadores e designers precisam estar atentos, desenvolvendo a sensibilidade 
necessária para que os objetos criados contribuam para a aprendizagem pretendida, questões que dizem respeito 
não só à tecnologia de um objeto didático, mas também à sua linguagem e ao seu modo de recepção. 
 
Um objeto educacional pode ser um objeto de conteúdo ou um objeto didático, e dependendo da forma como o 
primeiro é encapsulado no segundo, temos uma situação didática diferente. 
[http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/apostilas/designdidatico.pdf]. O objeto didático funciona 
quando este mobilizar uma aprendizagem no educando, seja pela mobilização de uma competência, seja, mais 
ainda, para a construção do conhecimento e competência. Um objeto didático simples pode ter a função de fixação 
do conhecimento, levando a uma produção sobre.  
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Um objeto didático poético almeja uma criação a partir de, o que demanda mais esforço do usuário, e mobilização de 
repertório, e que vai requerer uma mobilização afetiva advinda da resposta estética que a configuração do objeto 
dispara neste usuário. 
 
Daí propormos o design poético do objeto didático. Lembremos que, atualmente, a poiesis, não é só um "fazer"; é, 
antes, uma "intenção", daí seu uso para as formas de expressão artísticas contemporâneas: o dito "fazer poético", 
cuja principal finalidade é a de questionar e criticar. Assim, aliamos duas finalidades fundamentais ao processo de 
aprendizagem: a pedagógica, para desenvolvimento de competências, e a poética, para desenvolvimento de senso 
crítico e ético. Juntas, as duas finalidades podem formar cidadãos leitores, políticos e artísticos. 
 
A proposta é capacitar diferentes agentes educacionais a construírem seus próprios objetos educacionais, seja 
através de uma criação totalmente nova, seja reciclando/adaptando objetos recebidos ao seu contexto, buscando 
formas de reutilizá-los em outros projetos, reduzindo o consumo de recursos (inclusive o tempo), recusando objetos 
inadequados ao meio educacional e proposta pedagógica e repensando de forma crítica e poética as atividades 
desenvolvidas na escola.  
 
Além disso, deve-se evitar ao máximo configurações que possam incorrer em "anestesia" (a-aesthesis, ausência de 
sensação), o que levaria a uma aparente perda de potencial poético o qual poderia contribuir para construção de 
conhecimentos e competências, senso crítico e capacidade criativa dos receptores. 
 

Para saber mais sobre o Design Poético e suas outras aplicações, aponte para  
http://historias.interativas.nom.br/designpoetico/?page_id=2 
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RESUMINDO E EXEMPLIFICANDO... 

  
SITUAÇÃO DIDÁTICA 1 
Educando: criança de 6 anos com surdez profunda. 
Educadores: fonoaudióloga 
Contexto: Divisão de Fonoaudiologia do INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos); relação individual criança-fonoaudióloga. 
Competências a serem mobilizadas: domínio da linguagem visual, compreensão de narrativa, LIBRAS. 
Conhecimento a ser construído: português oral. 

OBJETO EDUCACIONAL DE CONTEÚDO (   )  OU DIDÁTICO ( X ): Zôo, website com jogo narrativo 
[http://www.historias.interativas.nom.br/zoo/index.html] 
Premissa pedagógica construtivista (Vygotsky) 

ASPECTO FÍSICO 
Linguagem: múltipla (narrativa figurada verbal-escrita e 
visual-esquemática estática com elementos dinâmicos). 
Tecnologia: suporte digital online  
Modo de Recepção: hipertexto reativo nos eventos e 
interativo na criação de personagem. 

ASPECTO ESTÉTICO 
Identidade sensorial: aspecto visual com imagens figurativas 
esquemáticas, com pouca ornamentação, pressupondo o refinamento 
visual da criança surda, que costuma completar a informação 
imagética de modo mais complexo. Duas opções de representação 
iconográfica de gênero masculino e feminino, uma baseada em 
clichês, outra em crianças reais. 
Desafio/Dinâmica: criança explora o ambiente virtual, clicando em 
imagens que trazem seus nomes ou mensagens em português escrito, 
LIBRAS e datilologia. Deve determinar as ações de uma personagem 
na história, escolhendo dentre 2 opções qual ação ela tomará diante 
de uma situação-chave. Em um momento dramático há um estímulo à 
oralização. 
Produção esperada: desenhos e criação da personagem jogada. 
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SITUAÇÃO DIDÁTICA 2 
Educando: criança de 6 anos com surdez profunda. 
Educadores: professora de educação infantil; contador de histórias em LIBRAS. 
Contexto: Serviço de Educação Infantil do INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos); relação grupal (1 contador de histórias 
para um grupo de 4 a 6 crianças). 
Competências a serem mobilizadas: domínio da linguagem visual, compreensão de narrativa, LIBRAS. 
Competências a serem construídas: desenvolvimento cognitivo – noções de causa e efeito, criatividade, autonomia; socialização; 
cooperação. 

OBJETO EDUCACIONAL DE CONTEÚDO (   )  OU DIDÁTICO ( X ):  Zôo, flanelógrafo verde com personagens de papel 
Premissa pedagógica construtivista (Vygotsky). 

ASPECTO FÍSICO 
Linguagem: múltipla (narrativa figurada verbal-corporal e visual- 
Tecnologia: suporte plástico composto de tecido verde escuro 
(flanelógrafo) e papel (as mesmas figuras do website, impressas 
e recortadas em cartolina com velcro colado no verso). 
esquemática dinâmica) 
Modo de recepção: hipertexto interativo 

ASPECTO ESTÉTICO 
Identidade sensorial: idem anterior para as figuras, fundo 
monocromático; aspecto tátil presente. 
Desafio/Dinâmica: crianças determinam as ações de uma 
personagem na história, movendo a figura de cartolina 
correspondente no tecido. Diante de situações-chave podem 
escolher dentre 2 opções qual ação a personagem tomará ou até 
mesmo propor uma nova opção de ação. As crianças podiam 
debater as opções entre si usando LIBRAS para chegar a um 
acordo sobre o rumo da personagem. 
Produção esperada: criação de história, desenhos, criação de 
personagens e eventos. 
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Percebe-se que, na situação 2, o objeto didático criado para a situação 1 foi reciclado/reutilizado para um novo 
contexto: os mesmos temas e assuntos em meios de comunicação diferentes. Os conteúdos trabalhados em cada 
situação didática foram diferentes: conhecimento português oral X competências cognitivas e sociais. As tecnologias 
envolvidas também eram diferentes, bem como a situação didática em si. 
 
O domínio do contexto e a clareza de quais competências serão mobilizadas e quais conhecimentos serão 
construídos é vital para que a situação didática tenha boas chances de êxito e o objeto didático mais adequado seja 
utilizado ou criado para ela. 
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