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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.  
 
Projetando situações e objetos didáticos: 

http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/apostilas/designdidatico.pdf 
http://www.historias.interativas.nom.br/lilith/aula/apostilas/designobjetodidatico.pdf 
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