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RESUMO 

 

STEFANOVIC, Dragica. Blended learning no ensino superior: aprendizagem 
semipresencial aplicada à Modelagem Plana no âmbito de moda. 2016,109 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2016. Versão corrigida.   
 

O presente estudo examina um dos modelos de blended learning que é modelo 

rotativo com seu subgrupo flipped classroom ou sala de aula invertida e a 

possibilidade de inclusão dessa modalidade de ensino em cursos superiores de 

moda, com o objetivo de ser aplicado ao ensino para os conteúdos de modelagem 

plana avançada sendo essa matéria prática. A análise inicial é bibliográfica e reúne 

contribuições teóricas e práticas de vários autores em livros, artigos, dissertações e 

teses. A coleta de dados foi em campo de caráter quantitativo e ocorreu por meio de 

questionários aplicados antes e depois de experimentação de um modulo on-line de 

ensino de modelagem plana, em vídeo, do qual participaram 42 alunos e oito 

professores. Com base nas respostas e na observação das atividades realizadas, 

conclui-se que existiria uma aceitação considerável dos alunos e professores para o 

ensino on-line, sugerindo a relevância de sua realização na disciplina de modelagem 

plana como os aspectos facilitadores do aprendizado. 

 

Palavras-chave: blended learning; ensino superior; ensino on-line; modelagem 

                         plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

STEFANOVIC, Dragica. Blended Learning in Higher education: Hybrid learning 
applied to Modeling flat under Fashion. 2016, 109 p. Dissertation (Master of Science) 
- School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo. 
2016. Revision version. 
 

The present study examines one of the models of blended learning that is a rotating 

model with its subgroup flipped classroom or inverted classroom and the possibility of 

including this modality of education in higher fashion courses, with the objective of 

being applied to teaching the contents of advanced flat modeling being this practical 

matter. The initial analysis is bibliographical and brings together theoretical and 

practical contributions of several authors in books, articles, dissertations and theses. 

The data collection was in a quantitative field and occurred through questionnaires 

applied before and after experimentation of an online model of teaching of flat 

modeling in video, in which 42 students and eight teachers participated. Based on 

the responses and observation of the activities performed, it was concluded that 

there would be a considerable acceptance of students and teachers for online 

teaching, suggesting the relevance of their achievement in the discipline of flat 

modeling as the facilitating aspects of learning. 

 

Keywords: Blended learning; higher education; Online teaching; modeling Flat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS E QUADROS 
 

 
 
Tabela 1 –      Carga horária destinada a cada disciplina da área de modelagem  
   nos cursos de  design de moda ......................................................... 49 
 
Quadro 1 –     Possibilidades de abordagem estratégica em blended learning   
  (tradução nossa) ................................................................................. 32  

 
Quadro 2 –    Proposta de conteúdos e métodos para disciplina de modelagem  
    plana .................................................................................................. 58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 – Modelos de Blended Learning. ................................................................. 27 

Figura 2 – Modelagem plana ..................................................................................... 37 

Figura 3 – Modelagem tridimensional ....................................................................... 37 

Figura 4 – Modelagem computadorizada. ................................................................. 38 

Figura 5 – Manga com recorte evasê. ..................................................................... ..62 

Figura 6 – Manga raglã. ............................................................................................ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

 

Gráfico 1 – Faixa etária ............................................................................................. 67  

Gráfico 2 – Sexo ........................................................................................................ 67  

Gráfico 3 – Estado civil .............................................................................................. 67 

Gráfico 4 – Situação profissional ............................................................................... 68 

Gráfico 5 – Tempo para deslocamento casa/faculdade .............................................. 68  

Gráfico 6 – Possui computador pessoal? .................................................................. 69  

Gráfico 7 – Você costuma ler mais? ............................................................................ 69      

Gráfico 8 – Tem internet em casa? ............................................................................ 70 

Gráfico 9 – Com que frequência você usa o computador? ......................................... 71 

Gráfico 10 – Você tem dificuldades para ler no computador?  
                      Por favor, explique sua resposta. ........................................................... 71 
 
Gráfico 11 – Qual tipo de site você costuma acessar com mais frequência? ............. 72 

Gráfico 12 – Você acha importante o uso do computador/internet nas aulas?  
                      Por favor, explique o por quê? ................................................................ 73 
 
Gráfico 13 – Os professores estimulam ou recomendam o uso da internet  
                    para trabalhos escolares? ..................................................................... 74 
 
Gráfico 14 – No seu curso, qual a disciplina que mais usa os laboratórios   
      de   informática e/ou incentiva o uso da internet? ................................ 74 
 
Gráfico 15 – Os exercícios on-line ajudaram a consolidar o conteúdo  
                   das atividades  presenciais? .................................................................. 75 
 
Gráfico 16 – Os conteúdos dos exercícios on-line foram fáceis de  
 compreender? ...................................................................................... 76 
  
Gráfico 17 – Os conteúdos dos exercícios on-line foram úteis?................................ 76 

Gráfico 18 – Você se sentiu motivado (a) para realizar os exercícios on-line? ......... 77 

Gráfico 19 – Os exercícios on-line tiveram o mesmo rigor que os  
                     exercícios presenciais? ........................................................................ 77 
 
Gráfico 20 – A participação no ensino on-line melhorou sua opinião sobre 
                   este tipo de ensino? ............................................................................... 78 
 
Gráfico 21 – Você acha que os cursos/exercícios on-line podem ser uma 
                     boa forma  de adquirir novos conhecimentos e melhorar  
                     suas competências profissionais? ........................................................ 79 
 



 
 

Gráfico 22 – Formação acadêmica .............................................................................. 81 

Gráfico 23 – Quanto tempo na docência do ensino superior? ................................... 81 

Gráfico 24 – Faixa etária ........................................................................................... 82 

Gráfico 25 – Sexo...................................................................................................... 82  

Gráfico 26 – Motivação do professor para adoção de ensino on-line ........................ 83 

Gráfico 27 – Fatores que impossibilitariam o professor de adotar o ensino  
 on-line................................................................................................... 84 
 
Gráfico 28 – Atitude do professor em relação ao ensino on-line ............................... 85 

Gráfico 29 –  A experiência do professor na utilização da tecnologia e internet ........ 86 

Gráfico 30 – Quais as razões poderiam levar o professor a adotar  
 o ensino on-line .................................................................................... 87 
 
Gráfico 31 – Quais aspectos que considera críticos para adotar  
     o ensino on-line .................................................................................... 88 
 
Gráfico 32 – Quais implicações da adoção do ensino  
                     on-line no seu desenvolvimento profissional ........................................ 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 15 

1.1 Objetivo geral ...................................................................................................... 16 

1.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 16 

1.3 Justificativa .......................................................................................................... 17 

1.4 Metodologia ......................................................................................................... 18 

2 ENSINO MEDIADO PELA TECNOLOGIA ............................................................ 20 

3 BLENDED LEARNING - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..................................... 23 

3.1 Definição de blended learning ............................................................................. 24 

3.2 Modelos de blended learning .............................................................................. 26 

3.2.1 O modelo flipped classroom (sala de aula invertida) ........................................ 28 

3.3 Os benefícios de blended learning ...................................................................... 29 

3.4 Possibilidades pedagógicas ................................................................................ 31 

3.5 As vantagens e desvantagens do blended learning ............................................ 33 

3.6 Blended learning na prática ................................................................................. 34 

4 A MODELAGEM E SUA INSERÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO ............. 36 

5 PROPOSTA PARA DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL

 ............................................................................................................................... ...44 

5.1 Grade curricular e carga horária destinada à disciplina de modelagem plana .... 46 

5.2 Questionários ...................................................................................................... 50 

5.3 A proposta para o plano curricular de ensino on-line de modelagem plana ........ 56 

5.4 Experimento de aplicação de alguns conteúdos de modelagem plana no ensino 

on-line em vídeo ........................................................................................................ 62 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA ............. 65 

6.1 Apresentação e discussão dos resultados das respostas ao questionário dos 

alunos antes da experimentação ............................................................................... 65 

6.2 Apresentação e discussão dos resultados das respostas ao questionário dos 

alunos depois da experimentação com vídeo com conteúdos de modelagem 

plana................. ................................................. ........................................................73 

6.3 Apresentação e discussão dos resultados das respostas ao questionário dos 

professores, antes da experimentação ..................................................................... 79 



 
 

6.4 Apresentação e discussão dos resultados das respostas ao questionário dos 

professores, depois da experimentação com vídeo com conteúdos de modelagem 

plana............ ........................................................................................................ ..... 85 

CONCLUSÃO ........................................................................................................... 90 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 92 

APÊNDICE A – A sequência de desenvolvimento da manga com recorte evasê . ....99 

APÊNDICE B – A sequência de desenvolvimento da manga raglã ........................ 102 



 
 

15 

  

1 INTRODUÇÃO 
 

 

As inovações causadas pelo grande desenvolvimento das tecnologias, da 

informática e da internet, revolucionaram a interação e o comportamento das 

pessoas e, desse modo, modificaram suas formas de aprender e de comunicar-se. 

Sendo assim, as tecnologias digitais disponíveis atualmente, tornaram possível 

criação dos cursos on-line. 

Com as tecnologias digitais e o surgimento da internet, tornou-se possível a 

criação dos cursos cada vez mais eficientes. As plataformas on-line podem ser 

usadas para facilitar a aprendizagem, proporcionando novas configurações de 

aprendizagem para o ensino. 

O atual mercado de trabalho atual exige formação continuada e reciclagem 

profissional permanente e o desenvolvimento de competências e habilidades ligadas 

à tecnologia é fator importante, pois, são criados equipamentos de alta produtividade 

necessitando, portanto, de mão de obra qualificada. 

A indústria do vestuário vem procurando profissionais qualificados e 

atualizados, inclusive, para a área de modelagem. 

 Para desenvolver essas competências, os profissionais buscam qualificação 

e atualizam seus conhecimentos, tanto para desenvolver novas habilidades, como 

para ingressar no primeiro emprego. 

Neste contexto, é importante buscar novas formas de aprendizagem e 

modelos pedagógicos, por meio das tecnologias disponíveis, as plataformas de 

aprendizagem oferecem recursos variados nos quais o aluno tem experiências de 

aprendizagem mais completas e personalizadas, além de oferecer maior 

flexibilidade. Os recursos permitem que o professor tenha outro modo de educar, 

como aulas presenciais baseadas na mediação tecnológica. 

Vale salientar que abordar as técnicas de modelagem plana de forma 

semipresencial ou blended learning, por meio do material didático digital poderia 

permitir a formação de um profissional mais qualificado e com conhecimentos mais 

abrangentes. 

Dessa forma, o presente estudo procura incentivar a utilização das 

tecnologias disponíveis na comunidade acadêmica e no âmbito da moda, 
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destacando um modelo mais amplo de e-learning que complete as tradicionais e 

necessárias aulas presenciais. 

As aulas de modelagem plana, tradicionais e presenciais, teóricas e práticas 

podem ser reforçadas com a utilização de uma plataforma virtual com a 

possibilidade de estender a sala de aula a outros domínios onde o aluno se sinta 

cada vez mais familiarizado com a internet. 

Além da necessidade de encontrar novos modelos para o ensino de 

modelagem plana, a outra motivação para uso da plataforma de e-learning é dar 

flexibilidade de estudo e, ao mesmo tempo, aprofundar os conhecimentos do aluno, 

aumentando suas competências e aproximando-o do mundo profissional. 

Por outro lado, a maioria dos alunos tem horários de trabalho rígidos que 

deixam pouco tempo para se dedicarem aos estudos, assim é importante ter formas 

de organização e metodologias de ensino bem definidas, conforme as suas 

necessidades. 

 

 

1.1 Objetivo geral 

 

 

Como objetivo geral, o presente trabalho destina-se registrar e analisar a 

eficiência didática de uma experiência pedagógica de ensino semipresencial dos 

conteúdos de modelagem plana on-line. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

Como objetivos específicos, este trabalho pretende: 

 Analisar os fundamentos teóricos sobre o blended learning a fim de estimar sua 

abrangência e eficácia metodológica e pedagógica de ensino; 

 Analisar alguns dos principais cursos de moda, a fim de verificar a grade 

curricular e a carga horária oferecida para disciplinas de modelagem plana, 

visando eventuais aplicações do chamado “blended learning”; 
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 Refletir sobre a modelagem e sua inserção em cursos superiores; 

 Conhecer a visão de professores e alunos sobre as problemáticas associadas à 

tecnologia do ensino on-line e, assim, identificar seus pontos críticos; 

 Propor um modelo experimental de aulas de modelagem plana utilizando um dos 

modelos de blended learning que é Flipped Classroom ou sala de aula invertida; 

 Analisar os resultados obtidos pelos alunos, após a participação do modulo 

experimental on-line, tendo como principal base à experiência didática em cursos 

com modelos tradicionais e 

 Avaliar as percepções sobre os resultados na visão dos alunos e professores. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

A implantação do ensino on-line é uma realidade cada vez mais presente no 

ensino superior no Brasil e no mundo.  Conforme o estudo de Allen e Seaman
1

 (2011 

apud. MARTINHO, 2014, p. 15) referente ao ensino superior nos Estados Unidos da 

América, em 2008, cerca de 31% do total dos estudantes estavam inscritos em 

algum curso totalmente on-line. Ainda de acordo com o mesmo estudo, verificou-se 

uma taxa de crescimento de 20% nas matrículas on-line e o crescimento de 

matrículas presenciais ficou em torno de 2%. 

Os alunos com dificuldades ou impossibilitados de frequentar as aulas 

presenciais, podem se beneficiar com aulas à distância, onde são disponibilizados 

todos os conteúdos e atividades. 

Uma pesquisa recente sobre o futuro do ensino superior e da internet, no qual 

foram entrevistados os peritos da área de educação, 60% dos entrevistados 

concordaram com um cenário de mudanças significativas: 

 

Até 2020, o ensino superior vai ser muito diferente da forma como é hoje. 
Haverá adoção em massa de teleconferências e de ensino à distância. Um 
número significativo de atividades de aprendizagem irá se mover para 

                                            
1

 Allen, I. E.; Seaman, J. Going the Distance: Online Education in United States, 2011. Babson Survey   Research 
Group. 2011. 

 

2

Disponível em: http://escola.britanica.com.br/. Acesso em: 2/8/2015. 
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individualizada, just-in-time abordagens de aprendizagem. Haverá uma 
transição para as classes "híbridas", que combinam componentes de 
aprendizagem on-line com reuniões presenciais. (PEW RESEARCH 
CENTER, 2012). 

 

 

As questões mencionadas e discutidas acima demonstram a relevância do 

presente estudo no sentido de combinar diferentes concepções e o interesse para a 

comprovação de sua eficácia para o ensino superior. 

 

 

1.4 Metodologia 

 

 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, como primeira etapa foi 

realizado o levantamento bibliográfico sobre os principais conceitos a serem 

discutidos e apresenta contribuições teóricas e práticas de vários autores em livros, 

artigos, dissertações e teses, sobretudo sobre metodologia de aprendizagem 

blended learning ou semipresencial.  

Após o levantamento bibliográfico, foi desenvolvida uma análise sobre os 

cursos de graduação em moda, respectivas metodologias de ensino e sua 

organização curricular, levantando a carga horária destinada às disciplinas de 

modelagem, para aplicação de carga horária proposta. 

A coleta de dados foi realizada de forma quantitativa (questionários), com os 

alunos e professores das disciplinas relacionadas à modelagem e as opiniões dos 

professores sobre adoção de estratégia de ensino semipresencial na área de 

modelagem. Os questionários foram elaborados e aplicados de seguinte modo: dois  

antes da experimentação, com professores e alunos, e dois aplicados após a 

experimentação. 

A experimentação inclui a elaboração de uma amostra de material didático 

digital, que aborda um dos módulos escolhidos para o ensino, sendo realizada com 

os alunos do primeiro semestre do curso de moda, que possibilitou a obtenção dos 

resultados sobre a metodologia proposta e sua eficácia e, no final, foi feita a análise 

crítica dos resultados. 
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O presente estudo foi estruturado em seis capítulos, conforme se segue: 

Na introdução, são apresentadas as motivações que conduziram à escolha 

do tema do estudo, a sua pertinência teórica e prática, o problema e as questões 

que guiaram a investigação, bem como os objetivos a alcançar, a justificativa e a 

metodologia usada para a sua construção; 

O capítulo 2, ensino mediado pela tecnologia, apresenta um breve histórico 

sobre evolução tecnológica e mudanças que ocorreram e ainda ocorrem em todas 

as áreas de conhecimento; 

O capítulo 3, blended learning - fundamentação teórica apresenta 

levantamento bibliográfico sobre aprendizagem combinada ou blended learning e 

suas definições, com considerações pedagógicas envolvidas no ato de 

aprendizagem, exemplos de estratégias aplicadas para que ocorra a aprendizagem, 

utilizando as tecnologias disponíveis de informação e comunicação; 

O capítulo 4, a modelagem e sua inserção nos cursos de graduação, 

compreende a contextualização de modelagem e sua inserção nos cursos 

superiores de moda e aborda questões relativas à contextualização do vestuário e 

de modelagem; 

O capítulo 5, proposta para desenvolvimento de material didático digital, 

apresenta a proposta do modelo de blended learning ou semipresencial para o 

ensino de modelagem plana, objeto de estudo desta dissertação, além de 

apresentar uma amostra de material didático digital; 

No capitulo 6, apresentação e discussão dos resultados da pesquisa, são 

analisados os dados da proposta construída; e  

A conclusão tem como finalidade apresentadas as considerações finais, as 

contribuições teóricas e práticas e a indicação para o aprofundamento de pesquisa 

sobre o tema. 
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2 ENSINO MEDIADO PELA TECNOLOGIA 

 

 

O ensino é uma das áreas que está enfrentando mudanças, como resultado 

do avanço e uso de tecnologias da informação, comunicação, e assim, facilitando a 

experiência de ensino. 

As descobertas e inovações, tanto em termos da vida cotidiana como 

tecnológicas, ao longo do tempo, mostraram mudanças em nossas vidas e, 

consequentemente, na forma de ensinar e aprender. 

Por esta razão, vale destacar, de forma breve, a evolução das principais 

tecnologias que, de alguma forma, influenciaram o ensino e a aprendizagem, e a 

Enciclopédia Britânica
2

 oferece alguns exemplos: 

 Telefone de Graham Bell, em 1876, transmitiu as primeiras palavras. No mesmo 

ano, Bell fez a primeira ligação à longa distância; 

 Fonógrafo de Édison, em 1877, foi o primeiro equipamento para gravar e 

reproduzir o som. Era um fonógrafo feito com um cilindro de papelão embrulhado 

em uma folha de estanho; 

 Em 1899, Eastman fez uma câmera que tornou a fotografia acessível às 

pessoas, em geral. Antes disso, as câmeras eram pesadas, complicadas e caras. 

A câmera de Eastman era pequena e fácil de usar. As pessoas simplesmente 

apertavam um botão para tirar fotos e depois enviavam o filme à fábrica de 

Eastman, para que as fotos contidas nele fossem impressas; 

 Irmãos Lumière inventaram, em 1895, um aparelho que combinava câmera de 

filmagem e projetor, ou seja, o primeiro cinema; 

 Guglielmo Marcone, em 1890, inventou o telégrafo sem fio ou rádio. Como 

telégrafo, sua invenção enviava mensagens em código, mas elas viajavam 

através do ar, como ondas de rádio; 

 Televisão de Baird, em 1926, permitiu combinar imagens em movimento e som, a 

distância; 

 Gravador de vídeo de Poulsen Ginsburg em 1956. 

                                            
2

Disponível em: http://escola.britanica.com.br/. Acesso em: 2/8/2015. 
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A evolução dessas tecnologias contribuiu para a melhoria da qualidade, novas 

possibilidades de comunicação, interação e produção de conhecimento. 

No século XX, o desenvolvimento do computador, apesar de já existir desde a 

Segunda Guerra Mundial (só evoluiu com a invenção do chip); mas a internet, os 

telefones celulares e as tecnologias foram criados há pouco tempo, os tabletes, os 

Ipads, os smartphones, as smarttv's permitiram, conforme Mainart e Santos (s/d) 

referem que: 

 

[...] novas formas de trabalho, possibilitando a criação de ambientes de 
aprendizagem em que os alunos possam pesquisar fazer antecipações e 
simulações, confirmar ideias prévias, experimentar, criar soluções e 
construir novas formas de representação mental. 

 

 

As inovações por meio da evolução tecnológica vão permitir os avanços em 

todas as áreas do conhecimento e nos outros setores, inclusive, no ensino, que por 

sua vez, vem se renovando e evoluindo, permitindo assim, manifestação e evolução 

de vários métodos de ensino-aprendizagem tradicional e on-line.  

O ensino presencial é o modelo tradicional de educação, no qual o professor 

e os alunos estão fisicamente no mesmo espaço e horário predeterminado. As 

características do ensino tradicional ou presencial têm algumas particularidades e 

Lima e Capitão (2013, p. 28) como: 

 

[…] O professor e os alunos estão localizados no mesmo espaço e no 
mesmo tempo; 
O ensino e ministrado pelo professor; 
Os alunos escutam, aceitam ou discutem o conhecimento oferecido pelo 
professor; 
A gestão do tempo da aula é determinada pelo professor, entre outras 
particularidades definidas pelos autores. 
 
 

Conforme Formiga (2012), 

 

[...] há vários estudos que mostram que a sala de aula, hoje, tem uma 
importância cada vez menor e comprovam que o aluno aprende mais fora, 
do que dentro dela. A sala de aula, no futuro, não vai desaparecer, mas será 
um ponto de encontro e de discussões e não mais um local de transmissão 
do conhecimento, à moda antiga, do século XVII.  
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Nos últimos anos as mudanças dramáticas na economia mundial e inovações 

tecnológicas, impulsionaram o ensino a distância para o centro das atenções das 

instituições e da sociedade. 

Lima e Capitão (2013, p. 29) definem a ensino à distância de seguinte modo: 

 

[...] O ensino a distância é um modelo educacional que proporciona a 
aprendizagem sem os limites do “espaço ou tempo” (anywhere, anytime).  O 
cenário educacional pressupõe à existência de uma separação geográfica 
ou temporal entre professor e alunos, a utilização da tecnologia como 
instrumento de distribuição (excepto nos cursos por correspondência) e de 
comunicação educacional e o controlo da aprendizagem pelo aluno. 

 

De acordo com Rossett, Douglas e Frazer (2002), a aprendizagem on-line tem 

muitas promessas, mas é preciso empenho e recursos e deve ser feita com um bom 

planejamento. 

Independente do tipo de material impresso que será usado e da sua 

distribuição, a aprendizagem a distância é conhecida por sua capacidade de 

alcançar pessoas em lugares mais distantes. 

A sociedade contemporânea é conectada nos ambientes virtuais, o que leva a 

uma mudança na velocidade da troca de informações, da mesma forma que cria 

espaços para à comunicação e construção do conhecimento. 

Essas possibilidades permitem a discussão sobre a viabilidade e qualidade do 

ensino semipresencial ou blended learning, em cursos de graduação presencial. 

É importante destacar que as tecnologias não vão atender a todas as 

necessidades dos alunos e professores. É preciso mesclar atividades on-line e as 

experiências e interações presenciais, importantes para o desenvolvimento do aluno 

de modo integral. 
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3 BLENDED LEARNING - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Com o progresso das práticas pedagógicas, blended learning é definido e 

implantado de vários modos e com muitos significados diferentes. Para maior 

clareza e compreensão desta abordagem do ensino e aprendizagem, este capítulo 

inclui várias definições e as contribuições que o blended learning apresenta. 

O presente capítulo analisa principais contribuições teóricas utilizadas como 

referência, a fim de compreender como influenciam a aprendizagem. 

Para justificar a importância desta forma de educação e complementar a 

abordagem puramente tradicional, o Instituto Embratel Claro (2014), mantida pelo 

Instituto Brasileiro de Telecomunicações (EMBRATEL), enfatiza que: 

 
 

[...] diante da dificuldade de adaptação dos currículos escolares à realidade 
individual dos alunos, o blended learning ganha força. O resultado de uma 
utilização bem orientada de recursos digitais em sala possibilita um 
aprendizado cada vez mais personalizado, dinâmico e amplo para os 
estudantes. 
 

 
Moran e Araujo Filho (2005) referem que: 

 

[...] Hoje há uma discussão teórica intensa sobre o blended learning, o 
ensino e aprendizagem semipresenciais. Autores como ROVAI e JORDAN 
(2004), ARETIO (2004), MORGADO (2005), MORAN (2004), entre outros, 
mostram que o caminho da educação passa pela convergência entre o 
presencial e o virtual, na combinação integrada de tempos e espaços, 
tornando o currículo flexível. No Brasil temos o limite dos 20%. Outros 
países estão implantando o ensino semipresencial ou blended learning sem 
limites legais. 

 

Na mesma linha de pensamento, Moran (2007) explica que muitas instituições 

iniciaram seus projetos de inclusão de aulas a distância na grade curricular, 

 

[...] colocando no virtual aquelas situações que lhes criavam problemas no 
cotidiano escolar, como os alunos com dificuldades, os que tinham 
pendências, recuperações, reprovações. No virtual disponibilizam o 
conteúdo e as atividades. O professor fica como consultor para tirar dúvidas 
e como avaliador final. Isso permitiu resolver problemas de espaço, de 
alocação de alunos em novas turmas e diminuiu os custos, ao menos para 
as instituições. 
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No Brasil, um aspecto que precisa ser ressaltado quando se estuda blended 

learning, diz respeito à Portaria Nº 4.059, de 10 de Dezembro de 2004 (DOU de 

13/12/2004, Seção 1, p. 34) na qual o Ministério da Educação regulamenta o uso de 

disciplinas ou conteúdo de disciplinas em até 20% a distância. Assim, “[...] foi criado 

um novo espaço de ensino e aprendizagem virtual, complementando a sala de aula 

[...]” (MORAN e ARAUJO FILHO, 2005). 

 

 

3.1 Definição de blended learning 

 

 

Os termos "misturado", "híbrido", "instrução mediada por tecnologias", 

"instrução on-line" e "instrução de modo misto" são frequentemente usados como 

sinônimos na literatura atual (MARTYN, 2003). 

Para Vilaça (2010), 

 

[...] blended learning é um termo de língua inglesa, relacionada á educação 
a Distância que pode ser compreendido como ensino semipresencial ou 
ensino hibrido. O verbo blend em língua inglesa significa misturar, combinar. 
Esta forma de ensino, portanto combina estudo presencial com estudo à 
distância. 

 

A definição simples de blended learning, ou educação híbrida, é a de uma 

educação que combina momentos presenciais com o uso de tecnologias que fazem 

parte da EAD. No entanto, já existem outras definições que remetem à mudança do 

modelo pedagógico envolvido na opção de mesclar tecnologia com o ensino 

presencial. 

Para Moran e Araujo Filho (2005. p. 1), blended learning “[...] é sistema 

bimodal, semipresencial - parte presencial e parte com atividades a distância [...]”. 

Blended learning é definido como semipresencial e o Menezes e Santos 

(2002) caracterizam esse tipo de ensino como ensino realizado em parte de forma 

presencial (com presença física, em uma sala de aula) e em parte de forma virtual 

ou a distância (com pouca presença física) por meio das tecnologias de 

comunicação.  

Driscoll (2002) identifica quatro conceitos diferentes sobre o blended learning: 
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1. No sentido de “combinar ou misturar tecnologias, como uma sala de 
aula virtual, aprendizagem colaborativa e streaming de vídeo, para realizar 
um objetivo educacional; 
2. Pode combinar várias abordagens pedagógicas, como o 
construtivismo, o behaviorismo e cognitivismo para produzir um resultado de 
aprendizagem ideal, com ou sem tecnologias aplicadas; 
3. Pode combinar qualquer forma de tecnologia, como fita de vídeo, CD-
ROM, treinamento baseado na web e vídeo e aula presencial; e 
4. Combinar ou misturar ferramentas tecnológicas com tarefas em 
laboratórios. 
 

 

Para Formiga (2012), é “[...] o uso misto ou integrado das técnicas da 

aprendizagem presencial - com o uso intensivo das TIC-s (Tecnologias de 

Informação e Comunicação), da rede e dos meios de comunicação modernos [...]”. 

Morre e Kearsley (2013, p. 128), explicam que, 

 

[...] esse tipo de aprendizado normalmente envolve um serie de aulas ou 
sessões de treinamento presenciais que são complementadas com o uso da 
Web ou de um sistema de gerenciamento do aprendizado para o acesso a 
recursos de aprendizado. 
 

 

E continuam explicando que, 
 
 

[...] a instrução em sala de aula pode ser considerada um instrumento 
combinado com a tecnologia para produzir um ambiente de aprendizado 
mais eficaz do que seria possível com uma das duas apenas. 

 
 

O blended learning refere-se, conforme afirma Tori (2010 p. 121) em: 
 
 

[...] dois ambientes de aprendizagem que historicamente se desenvolveram 
de maneira separada, a tradicional sala de aula presencial e o moderno 
ambiente virtual de aprendizagem, vêm se descobrindo mutuamente 
complementares. O resultado desse encontro são cursos híbridos que 
procuram aproveitar o que há de vantajoso em cada modalidade, 
considerando contexto, custo, adequação pedagógica, objetivos 
educacionais e perfis dos alunos. 
 
 

A questão da abordagem de blended learning reside na adaptação de 

tecnologias, auxiliando métodos de aprendizagem, além da aprendizagem 

tradicional existente. 

Para Mateus Filipe e Orvalho (2004, p. 217): 

 

[...] A estratégia blended learning é muito mais do que uma multiplicação de 
canais, é uma combinação de métodos de ensino/aprendizagem. No ensino 
tradicional sempre que se utilizou a combinação de múltiplas metodologias, 
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como por exemplo, a leitura, os laboratórios, tarefas de resolução de 
problemas, pesquisas experimentais, entre outras. Com a disseminação das 
tecnologias de informação e comunicação, emergiu um novo conceito 
identificado pelo blended learning, onde a aprendizagem é um processo 
contínuo, deixando de estar constrangido a um só contexto, espaço ou a um 
dado momento. Através do blended learning os alunos dispõem (online e 
face-to-face) de novas oportunidades de aprendizagem, podendo escolher 
ou combinar as ofertas das unidades curriculares consoantes as suas reais 
necessidades. 
 

 
Conforme as definições apresentadas pode-se referir que o modelo de ensino 

blended learning, agregado ao ensino presencial é uma alternativa importante no 

contexto de aprendizagem tornando, assim, as aulas presenciais mais eficientes, 

pois envolve diferentes abordagens pedagógicas, estilos e estratégias de 

aprendizagem. 

 

 

3.2 Modelos de blended learning 

 

 

Conforme Graham (2005, p. 8), o blended learning ocorre nos níveis das 

atividades do curso, nos níveis programático e institucional: 

 Nível das atividades, acontece quando se mistura sala de aula presencial com 

situações mediadas por computador; 

 Nível do curso, acontece quando existe combinação da sala de aula presencial 

com a distância como parte de uma unidade curricular em um curso. Com mais 

detalhes, Tori (2010, p. 14) cita que “[...] a proporção entre essas duas 

modalidades de disciplinas é que define se o perfil do curso tende mais para o 

virtual ou para o presencial [...]”; 

 Nível programático, para Ross e Gage (2006), esse nível acontece quando o 

aluno escolhe entre um misto presencial e on-line, ou seja, o curso, 

obrigatoriamente, tem as sessões presenciais e a distância;  

 No Nível institucional, o aluno frequenta as aulas presenciais de alguma 

unidade curricular e quando quiser poderá frequentar outra, que é 100% on-line. 

Desse modo, pode obter créditos para as duas unidades curriculares. 
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Alguns dos modelos de blended learning (Figura 1), descritos a seguir, 

ilustram sua variedade e abrangência e foram formulados recentemente em um 

relatório do Instituto de Innosite (Horn e Staker, 2012): 

 
 

Figura 1 - Modelos de Blended Learning. 
Fonte: Horn e Staker (2012) 

 

1. Rotation Model (modelo rotativo): os alunos alternam entre diferentes modalidades 

ou métodos de aprendizado, um dos quais é realizado em um ambiente virtual. Outros 

métodos podem incluir tarefas colaborativas em grupo ou instruções para pequenos 

grupos. A maior parte do aprendizado ocorre no ambiente presencial; 

2. Flex Model (modelo flexível): embora os alunos estejam em uma sala de aula 

tradicional, o componente on-line constituem a principal modalidade de 

aprendizado. Professores estão disponíveis para fornecer instruções ou suporte; 

3. Self-Blend Model (A la carte): o aluno opta por realizar uma ou mais disciplinas on-

line para complementar as disciplinas presenciais e se na grade curricular oferecida 

presencial não constam as disciplinas de interesse do aluno, são oferecidas on-line; 

4. Enriched Virtual model (modelo virtual avançado): os alunos têm a 

oportunidade de dividir seu tempo entre os ambientes virtual e presencial. Podem 

participar das sessões presenciais com o professor e poderão terminar o restante 

das atividades de modo independente. 

O modelo Rotativo consiste de quatro submodelos: 
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Station-Rotation Model (estação rotativa): O professor divide a sala de aula em várias 

estações com atividades diferentes, mas que se complementem. Pelo menos uma delas, 

propõe o uso de plataforma digital. O aluno deverá passar por todas as estações ao longo 

da aprendizagem de determinado conteúdo; 

Lab-Rotation Model (laboratório rotativo): no qual o aluno circula entre diferentes 

espaços dentro do campus, sendo um deles o laboratório em que ele realiza atividades 

on-line ou laboratórios para o desenvolvimento de práticas específicas; 

Flipped Classroom (sala de aula invertida): é o método de ensino-aprendizagem em 

que alunos assistem os conteúdos por meio de vídeos fora da sala de aula, em casa 

ou qualquer outro ambiente que possa acessar o material. Desta forma, ele  

prepara-se para as atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. 

Individual Rotation Model (rotação individual): no qual o aluno circula entre diferentes 

modalidades de aprendizagem. O professor define os horários individuais do aluno. 

 

O relatório mostra possíveis combinações destas formas de aprendizagem e 

uma destas e o modelo flipped classroom que é relevante para o ensino superior e 

para o presente estudo, pois, uma característica fundamental deste modelo é a 

oportunidade de maximizar a aprendizagem dos alunos e desenvolver sua 

autonomia. 

 

3.2.1 O modelo flipped classroom (sala de aula invertida) 

 

 

O flipped classroom ou sala de aula invertida é o nome que se dá ao método 

que inverte a lógica de organização da sala de aula, além disso, é favorável para 

que os alunos possam desenvolver autonomia, habilidades de análise e síntese e 

promover o uso das tecnologias digitais para a aprendizagem.  

Os alunos podem rever o material do curso repetidamente fora da sala de aula 

ou em casa, usando tecnologias de sua escolha. A ampla disponibilidade e o formato 

envolvente desse tipo de conteúdo poderá ser um fator poderoso de aprendizagem e 

incentivar os alunos a assumir mais responsabilidade para sua própria 
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aprendizagem, além disso, o aluno que falta á aula por causa de outras 

responsabilidades ou por motivo de doença não será prejudicado. 

Não tem custo alto ou grandes barreiras tecnológicas para pôr em prática a 

sala de aula invertida, e os professores que dominam as tecnologias poderão 

começar a criar seu próprio conteúdo com as ferramentas da internet. Aqueles que 

não dominam poderão extrair os conteúdos que estão disponíveis. 

O flipped classroom realmente pode inverter não apenas a sala de aula, mas 

todo o paradigma de ensino que parte de um modelo tradicional em que o professor 

é dono de conhecimento, para um modelo no qual é o mediador. 

 

 

3.3 Os benefícios de blended learning 

 

 

O conceito de blended learning baseia-se na ideia de que aprendizagem é um 

processo contínuo, além disso, a realidade é que os alunos aprendem de modos 

diferentes, e esse modelo considera tais diferenças, centrando-se em usar a melhor 

combinação de aprendizagem, estratégias e ferramentas, que proporcionem as 

melhores experiências de aprendizagem com base na preferência dos alunos.    

Há muitos benefícios que fazem do blended learning uma boa estratégia de 

aprendizagem e Graham (2006) identifica seis razões para o crescimento da 

metodologia de blended learning no ensino superior: riqueza pedagógica, acesso ao 

conhecimento, interação, personalização, custos e facilidade de revisão. Ainda 

Graham (2006) cita que a razão principal para os usuários preferirem esta 

modalidade deve-se ao fato da riqueza pedagógica, facilidade de acesso,  

flexibilidade e otimização de custos. 

Na riqueza pedagógica, a educação on-line permite a utilização de estratégias 

interativas o que e reforçado por meio de estudos de Oliver, Herrington e Reeves
3

 

(2006 apud. Lancastre e Araújo, 2008), quando mencionam que os ambientes 

                                            
3

 OLIVER, Ron ,  HERRINGTON Jan ,  REEVES, Tomas C. Creating Authentic learning Environments through 
Blended learning Approaches. In Bonk, C. & Graham, C. (Org.). The Handbook of Blended Learning: Global 
Perspectives, Local Designs. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc. 2006.  502-515. 



 
 

30 

  

mediados por computador podem trazer um nível de autenticidade à experiência da 

sala de aula tradicional, pelo envolvimento que permitem aos alunos. 

Na facilidade de acesso e flexibilidade, o acesso à educação é um dos fatores 

primordiais. A flexibilidade de tempo e espaço é algo muito importante aos alunos 

que assumem a própria aprendizagem. Mas, também não querem sacrificar as 

relações humanas que os momentos presenciais propiciam. 

A otimização de custos é a terceira maior razão para o aumento dos cursos 

na modalidade de blended learning, que se mostram mais econômicos que aqueles 

somente presenciais, pois permitem o estudo para alunos fisicamente afastados e 

dispersos. Quando se misturam alguns modos de entrega de conteúdo, otimiza-se 

custo e tempo. Combinar aprendizagem on-line com aprendizagem presencial é 

mais rentável, além de aumentar o desempenho e os resultados da aprendizagem, 

ampliando, assim, a oportunidade de alcançar conhecimento de qualquer lugar em 

um curto espaço de tempo. 

Osguthorpe e Graham (2003) procuram equilibrar os componentes on-line e 

presenciais que variam de curso para curso. A consideração mais importante é zelar 

para que a combinação envolva os pontos fortes de cada tipo de ambiente sem 

nenhuma das deficiências de aprendizagem. 

Marsh, McFadden e Price (2004) discutem a redução de custos com a 

implementação do modelo de blended learning e expõem exemplos de uma 

universidade onde ministraram aulas, explicando que as aulas on-line podem ser 

substituídas por trabalho em dupla, para discutir, debater e participar na resolução 

de problemas relacionados com o material do curso e, como a aprendizagem é 

centrada no aluno podem discutir questões recebidas em pequenos grupos, on-line 

ou em vídeo. Também podem ser usadas simulações que podem ser realizadas em 

um único computador ou uma rede de computadores, para reproduzir o 

comportamento de um sistema. As aulas podem ser divididas em algumas técnicas, 

como think-pair-share nos quais os alunos têm alguns minutos para refletir sobre a 

lição anterior, depois de discutir com um ou mais de seus colegas e compartilhar 

com a classe. A avaliação pode ser feita por meio de testes computadorizados 

adaptativos nos quais são selecionadas perguntas com o objetivo de maximizar a 

precisão do exame pautado no conhecimento do aluno, a partir de questões 

anteriores. Do ponto de vista do aluno, a dificuldade do exame parece adaptar-se ao 

seu nível de conhecimento. Por exemplo, se o aluno tiver um bom desempenho em 
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respostas de dificuldade intermediária, será apresentada uma pergunta mais difícil 

ou se tiver um desempenho fraco, será apresentada uma pergunta mais simples. 

Pode ser criado um número de provas e as perguntas serão de múltipla escolha ou 

criar portfólio eletrônico, que é uma coleção de trabalhos dos alunos que fornece o 

modo de organizar, arquivar e exibir os trabalhos prontos. Além disso, os alunos 

refletem sobre seu trabalho, o que torna a experiência de criar o portfólio 

significativo. Os portfólios dos alunos podem ser compartilhados com um potencial 

empregador. 

A respeito dos custos e recursos Graham (2005) e Vaughan (2007) 

consideram como mais uma vantagem do blended learning. O material desenvolvido 

poderá ser colocado on-line e usado por um longo tempo. Além disso, o número de 

alunos poderá ser aumentado, sem aumentar a quantidade das salas de aula. 

 
 

 

3.4 Possibilidades pedagógicas 

 

 

O crescimento acelerado do e-learning trouxe algumas experiências de 

aprendizagem, sobretudo no âmbito acadêmico. 

O desenvolvimento de métodos centrados no aluno equilibra a abordagem 

tradicional da sala de aula e a aprendizagem baseada em tecnologias, pois 

equilibrando os dois modelos têm-se enorme potencial e aumento de desempenho 

da aprendizagem.   

Para Rossett, Douglas e Frazer (2003), no estudo realizado por Peter Dean e 

seus colegas foi descoberto que as ofertas de várias opções de aprendizagem, além 

do estudo em sala de aula aumentaram a aprendizagem dos alunos.  

Em 2002, o corpo docente da Harvard Business School informou que os 

alunos aprenderam mais quando as aulas on-line foram adicionadas aos cursos 

tradicionais, alem disso, observou que a interação dos alunos e a satisfação também 

melhoraram. 

Os autores supracitados organizaram um quadro (Quadro 1) para demonstrar 

que o blended learning pode ir além da sala de aula tradicional. 
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Quadro  1 - Possibilidades de abordagem estratégica em blended learning (tradução nossa) 

Aula presencial formal: Aula presencial informal: 

Aula liderada pelo professor Grupos de trabalho 

Palestras  

Treinamento / instrução   

 Colaboração virtual / assíncrona 

Colaboração virtual / síncrona e-mail 

e-learning ao vivo Painéis de comunicação virtuais 

e-tutoria ou monitoria Comunidades virtuais 

  

Aprendizado individualizado Suporte de desempenho 

Módulos de aprendizado via "web" Sistemas de ajuda 

 Ajudas de trabalhos de impressão 

Links de recursos online Bancos de dados de conhecimentos 

Simulações Documentações 

Cenários Ferramentas de suporte de 
desempenho/decisão 

CDs e DVDs de áudio e vídeo  

Autoavaliações on-line  

Pastas de trabalho  

 
Fonte: Rossett, Douglas e Frazer (2003) 

 

Com base nos dados do Quadro 1, a aprendizagem on-line pode ser formal e 

informal, com meios diferentes de autoaprendizagem, avaliação e tecnologias de 

interação síncronas e assíncronas. 

A aprendizagem formal acontece quando os alunos estão envolvidos com 

material desenvolvido por um professor, instrutor ou do corpo docente a ser utilizado 

durante a aula, que inclui workshops, treinamentos, monitorias, formação on-the-job 

(o treinamento dos funcionários no ambiente de trabalho). 

Aprendizagem informal começa por meio de motivação do aluno, como 

atividades de pesquisas na internet, visitar bibliotecas, museus, participar de eventos 

e etc. 

A colaboração virtual síncrona envolve aulas presenciais, aulas de 

aprendizagem virtual ao vivo e os treinamentos ou monitorias virtuais. 
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Lima e Capitão (2003, p.32), explicam como se processam as tecnologias de 

interação, síncronas e assíncronas. 

 

[...] Nas tecnologias de interação assíncrona a comunicação processa-se de 
uma forma não contínua no tempo (o meio de comunicação que suporta a 
difusão pode provocar atrasos temporários que podem ir de poucos 
segundos até dias), em contraste com as tecnologias de interação síncrona 
nas quais a comunicação ocorre em tempo real, de uma forma ininterrupta, 
criando uma sensação de envolvência permanente (sensação de “estar lá”). 
As comunicações assíncronas são por isso mais flexíveis que as síncronas. 

 
 

Lorenzetti (2004) faz algumas recomendações para os cursos híbridos com 

base na experiência da Georgia Perimeter College, pois, selecionando cursos 

conhecidos pode poupar tempo e espaço, em seguida, selecionar o melhor corpo 

docente, fator importante em qualquer instituição que pode definir uma faculdade e 

fornecer um programa de treinamento completo, que inclui informação sobre direitos 

autorais e propriedade intelectual. Permitir aos alunos o primeiro uso das tecnologias 

no lugar da aula presencial, assim, os alunos têm tempo para ler, estudar e trabalhar 

no novo material. O professor deve fornecer feedback imediato e  encorajamento. 

Para esclarecer as dúvidas, que os alunos tenham sobre o que é um curso híbrido e 

como pode se beneficiar com ele, a instituição deve desenvolver uma campanha de 

relações públicas. 

É importante reconhecer que cada forma de aprendizagem, presencial, a 

distância, síncrona ou assíncrona, tem objetivos distintos nos quais os alunos 

reagem de formas diferentes, conforme Lencastre e Araújo (2008, p.6), 

 

[...] como facilmente se pode reconhecer que muitas vezes a disseminação 
da formação pela forma escrita é mais eficaz do que a oralidade, também 
parece razoável que muitas vezes a educação on-line pode trazer melhorias 
em relação às metodologias puramente presenciais. 
 

 

 

3.5 As vantagens e desvantagens do blended learning 

 

 

Em entrevistas com os alunos sobre os pontos positivos e negativos da 

aprendizagem mista, El Mansour e Mupinga (2007) trazem algumas respostas. 
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A respeito dos pontos positivos, os alunos entrevistados disseram que 

podem estudar mesmo quando não estão em sala de aula porque podem vê-la  

on-line. Importante questão é a disponibilidade do professor para fornecer 

explicação adicional e responder as perguntas em sala de aula e on-line, oferecidas 

com atenção personalizada e disponibilidade para responder a perguntas por meio 

do fórum de discussão ou e-mail. Conveniência on-line e flexibilidade podem marcar 

aula quando não coincide com o horário de trabalho; por outro lado, podem estudar 

em qualquer horário precisando apenas de acesso ao computador. As expectativas 

foram as mesmas de uma sala de aula tradicional, ou seja, o tempo para tarefas foi 

o mesmo e a lição foi feita com as fitas de áudio transmitidas pela web, sendo bem 

parecidas com uma aula tradicional. Discussões em grupos on-line permitiram aos 

alunos mais tempo para refletir e preparar bem as respostas, melhorando, assim, 

desempenho dos alunos que aprendem por meio de sinais visuais ou exercícios 

experimentais. Sobre os pontos negativos, os alunos queixaram-se  dos horários 

rígidos das aulas presenciais e on-line e sobre a conexão com a internet, que ficava 

ruim. 

A opinião dos alunos sobre a adoção do blended learning, conforme Monteiro 

(2011, p.) é positiva, e as vantagens são: fácil acesso à informação (notas, avisos, 

conteúdos e material disponibilizado pelos docentes); facilidade de comunicação 

(com os professores, professor-aluno, possibilidade de tirar as dúvidas, 

comunicação aluno-aluno, interação com outras turmas e grupos); boa organização 

e atualização constante (do material, dos conteúdos, da informação, do estudo); 

funcionalidades da plataforma (entrega dos trabalhos em formato digital, fórum, 

testes on-line, e-mail, chat); facilidades econômicas (poucas cópias, evita locomoção  

à faculdade e para  entrega dos trabalhos, alem de não precisar gastar com 

impressão etc.). 

 

3.6 Blended learning na prática 

 

 

 O Instituto Embratel Claro (2014) dá exemplos de boas práticas educativas 

internacionais e experiências das escolas e faculdades que aplicaram o ensino 

semipresencial: 
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-High Tech High School, em San Diego, Califórnia - Dividindo a sala de aula 
em dois grupos, a High Tech High School procura ajudar alunos com 
dificuldades em Matemática de duas maneiras diferentes. Enquanto uma 
metade é auxiliada da maneira tradicional, com um professor, a outra usa o 
programa ALEKS, plataforma virtual de ensino adaptativo nas áreas de 
Matemática, Química, Estatística Básica e Negócios. Apesar de parecer 
uma iniciativa simples, o programa fez com que 93% dos alunos 
participantes passassem direto no California High SchoolExitExam em 
2010. Sem o recurso, o índice de aprovação médio 
era de 80%. 
 
-eCADEMY das escolas públicas de Albuquerque, Novo México - Os alunos 
da eCADEMY têm sua primeira aula em uma sala, mediados por um 
professor. Eles são orientados a prosseguir o trabalho via internet, e devem 
completar tarefas a distância desde que mantenham notas acima de C. Há 
professores disponíveis para ajudar e tirar as dúvidas dos alunos. 70% dos 
jovens participantes dessa experiência de ensino híbrido permaneceram na 
escola, enquanto a média de permanência nas escolas 
da região é de 50%. 
 
-AdvancePathAcademics, em Williamsburg, Virgínia - Este programa é 
especializado na recuperação e formação de alunos com dificuldades, 
prestes a deixar a escola. Utilizando ferramentas específicas e 
estrategicamente pensadas para atrair o aluno, o AdvancePath apostou no 
ensino híbrido como principal atrativo para o desenvolvimento dos 
estudantes. Utilizando a tecnologia, eles procuram ligar o currículo escolar 
com atividades que fazem parte do dia a dia dos jovens, mas, ao mesmo 
tempo, mantém aspectos da escola tradicional, tendo como objetivo a 
preparação deles para a faculdade ou para um curso técnico. No ano letivo 
de 2010/2011, 50% dos alunos que participaram do AdvancePathAcademics 
seguiram para algum curso de ensino superior. 
 

 
Com os exemplos acima expostos, é possível verificar os benefícios da 

aplicação do modelo de blended learning, sua flexibilidade e sua eficácia 

pedagógica. 

 A combinação do presencial e distância pode dar certo se existir 

planejamento e objetivos bem definidos, pois o blended learning é visto como uma 

solução para o isolamento que alguns alunos sentem diante dos cursos totalmente a 

distância, acabando, assim, com a monotonia, muitas vezes, existente nas aulas 

presenciais 

Entretanto, para que o aluno possa superar as dificuldades de aprendizagem 

on-line, devem ser discutidos modelos e métodos de ensino e estratégias de envio 

de conteúdo, a fim de aumentar a satisfação e impulsionar os resultados da 

aprendizagem. 
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4 A MODELAGEM E SUA INSERÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

 

Os avanços tecnológicos e a globalização do mercado consumidor cada vez 

mais exigente estão mudando a forma de trabalho no setor de vestuário e dos 

modelistas, pois a qualidade dos produtos e a modelagem bem feita devem estar em 

sintonia com os desejos do consumidor (bom caimento, vestindo bem) etc. 

A modelagem é uma técnica que exige rigor e conhecimentos básicos de 

matemática, geometria e habilidade manual para desenvolvimento dos traçados, 

conforme Heinrich (2005, p.15), dentro do processo industrial de moda é dividida 

“[...] em duas etapas fundamentais, desenvolvendo o molde da peça piloto e depois 

fazendo a grade dos moldes nos tamanhos a serem produzidos [...]”. 

O modelista é parte vital da indústria da moda e confecção. O trabalho do 

modelista é criar bases à mão livre ou usar computador e softwears específicos, seu 

conhecimento sobre tecidos e costura e usado para elaborar ou reproduzir uma ideia 

ou criação do estilista, conforme Araújo e Carvalho (2013) “[...] tem a função de 

tornar viável a construção de peças do vestuário de acordo com o modelo que se 

deseja produzir [...]”. 

Para Araújo (1996, p.92) 
 
 

[...] os modelistas são intérpretes de uma linguagem muito especial, 
baseada em desenhos e anotações de estilistas com objetivo de produzir 
moldes que após de montadas ou pilotadas reproduzam o desenho e 
estejam de acordo com as medidas. 

 

Existem algumas técnicas de modelagem como: modelagem plana ou 

bidimensional, modelagem tridimensional e modelagem computadorizada. 

Para Jones (2005, p.143), “[...] A modelagem plana é um trabalho de precisão, 

que exige medidas e cálculos apurados, uso de proporção, mão firme e habilidade 

para imaginar o efeito em três dimensões [...]”. 

Conforme Heinrich (2005, p.17), “[...] a modelagem plana (Figura 2) é uma 

técnica utilizada para reproduzir em segunda dimensão, no papel, algo que será 

usado sobre o corpo humano, em tecido ou similar [...]”. 
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Figura 2 - Modelagem plana 

Fonte: Acervo pessoal 
 

 

Em seu prefácio, Duburg (2012), cita que “[...] a modelagem tridimensional ou 

Moulage (Figura 3) é uma técnica de criação e produção em três dimensões que 

proporciona grau considerável de liberdade em termos de design [...]”. 

 

          
Figura 3 - Modelagem tridimensional 

Fonte: Acervo pessoal 
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Para Beduschi (2013, p.58), a modelagem computadorizada (Figura 4) ou 

Computer Aided Design (CAD) é “[...] o desenvolvimento do produto com auxílio de 

computador que facilite os traçados de modelagem plana manual, otimizando o 

processo de modelagem do vestuário [...]”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Figura 4 - Modelagem computadorizada
4

 
 

 

Assim como todas as habilidades manuais, a modelagem plana pode parecer 

difícil. Traçar as linhas retas e curvas para criar uma base requer tempo, prática e 

treinamento.   

No entanto, seguindo as fases de modelagem corretamente e procedimentos 

que envolvem medidas, cálculos e proporções, as peças podem ser desenvolvidas 

com mais facilidade, além disso, modelista precisa ter bom senso espacial como 

pode ser visto a seguir, nas seguintes fases: 

Interpretação de modelo, para Cardoso et al. (2010, p. 21) é a primeira fase 

que exige mais observações e pode ser apresentada por desenho, fotografia ou 

peça pronta. O modelo deve ser analisado em todos os detalhes (tamanho, as 

formas das partes, tecido, aviamentos), etc. 

                                            
4
 Disponível em :http://www.audaces.com/br/producao/falando-de-producao/2015/01/13/modelagem-   manual-x-modelagem-computadorizada. Acesso em: 

3/5/2016. 
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Para Rosa (2009, p. 23), interpretação do modelo ”[...] é análise detalhada do 

modelo a ser interpretado, a partir de leitura do desenho técnico do produto presente 

na ficha técnica [...]”. 

Construção da base, para Cardoso et al. (2010, p. 21), “[...] é uma 

representação gráfica, no plano, de uma estrutura que pode ser tridimensional, com 

a posição das suas partes e a relação proporcional entre elas [...]”. 

Bases de modelagem, para Dinis e Vasconcelos
5

 (2009, p.78), 

 

[...] são moldes sem apelo estético, normalmente sem folgas e sem 
margens para costura, pois servem de ponto de partida para o 
desenvolvimento de modelagens mais complexas. Pode-se dizer que as 
bases são “segunda pele“ do corpo, ou seja, elas devem reproduzir 
fielmente as medidas de um determinado tamanho de manequim da tabela 
de medidas e conter marcações dos pontos anatômicos e linhas referenciais 
do corpo. 

 
 

Molde para o corte, para Heinrich (2005, p. 97), tem uma sequencia lógica de 
trabalho: 

 
[...] separação e identificação de cada uma das partes que compõem a 
modelagem; acrescentar margem para costura e para barra; confecção de 
acabamentos, como vistas e cós; conferir as partes de molde que serão 
unidas para certificação de nenhuma diferença nas medidas. 

 

 

Para Cardoso et al. (2010, p.22), molde para o corte, ”[...] é a reprodução de 

cada parte do diagrama para outro papel com acréscimos das margens para costura 

e todas as informações ou marcações necessárias, como piques, furos, etc. [...]” 

Os autores supracitados referem que a prova e correção:  
 

[...] são etapas em que se confecciona uma peça, chamada peça-piloto, 
para se averiguar o seu caimento. Depois de provada, se necessário às 
devidas correções são feitas no molde e a peça corrigida fica como amostra 
para confecção em série. 

 

 

Gradação, conforme cita Heinrich (2005, p.153) é “[...] o processo de aumento 

e diminuição de moldes, partindo-se do molde do protótipo ou da peça piloto já 

aprovada [...]”. 

                                            
5

Modelagem / org. Flávio Sabra. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009. 
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Para Cardoso et al. (2010, p.22) a gradação é, “[...] a reprodução dos moldes 

com as devidas variações de medidas, com as mesmas formas e marcações [...]”. 

No Brasil o ensino de moda, como carreira de nível superior é recente, pois o 

primeiro curso criado no País foi o da Faculdade Santa Marcelina em 1987, no 

entanto só, em 2002, a moda passou a ser considerada pelo Ministério da Educação 

(MEC), como parte do design. 

A formação em moda oferecida pelas instituições superiores brasileiras 

passou a ser direcionada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Design, firmadas na Resolução CNE/CES nº5, de 8 de março de 

2004, formando assim, profissional adaptável às situações novas e emergentes. 

Para Sousa, Neira e Bastian (s/d) “[...] As diretrizes admitiam, “modalidades e 

linhas de formação específicas” conforme as características e demandas de cada 

região, o que incentivou a criação de diferentes habilitações [...]”. 

Os autores supracitados referem que no final da década de 1990, a oferta de 

ensino superior no Brasil cresceu rapidamente, e as ofertas de cursos de graduação 

foram ampliadas. Além dos bacharelados e licenciaturas nas instituições mais 

antigas e renomadas, os cursos superiores tecnológicos foram popularizados e 

ampliados. 

O Catálogo do Ministério de Educação (MEC, 2006) explica a atuação 

profissional de Tecnólogo em design de moda: 

 

[...] O Tecnólogo em design de moda elabora e gerencia projetos para a 
indústria de confecção do vestuário, considerando fatores estéticos, 
simbólicos, ergonômicos e produtivos. A pesquisa de tendências de 
comportamento, cores, formas, texturas e acabamentos; o estilismo em 
moda; o desenvolvimento de produtos de moda aplicando visão histórica, 
sociológica e prospectiva; a elaboração de portfólios e dossiês; a 
representação gráfica de suas criações; a elaboração de protótipos e 
modelos, além da análise de viabilidade técnica do projeto, são algumas 
das atividades deste profissional. 

 

 
Por sua vez o Bacharel em design de moda: 
 
 

[...] atua na criação, desenvolvimento e execução de projetos e de sistemas 
que envolvam informações visuais, produtos, espaços ou materiais 
contextualizados social e economicamente, observando aspectos históricos, 
traços culturais e potencialidades tecnológicas de unidades produtivas. É 
capaz de criar novos produtos ou adequar os existentes às novas condições 
do mercado, às transformações tecnológicas e às necessidades do usuário. 
Pode propor soluções com foco na sustentabilidade ambiental. Interage com 
especialistas de outras áreas, utilizando conhecimentos diversos e atuando 
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em equipes interdisciplinares na elaboração e na execução de pesquisas e 
projetos. 

 
 
 

No Brasil, setor da moda mostra força econômica e é alvo de pesquisas e 

publicações, tornando-se assim, objeto de criação e oferta de muitos cursos 

superiores, como os bacharelados e de tecnologia em universidades e faculdades 

do país.   

A indústria da moda vem ampliando sua atuação e gerado milhões de 

empregos no Brasil e no mundo. 

Segundo Menezes e Spaine (2010, p.82), 
 
 

[...] no Brasil, o gênero industrial do vestuário participa significativamente no 
crescimento econômico e desenvolvimento do país, sendo responsável por 
cerca de 9% dos empregados da indústria de transformação nacional e 
ocupa um dos primeiros lugares na economia mundial com 14% dos 
empregos. 

 
 
 

Consequentemente, essas mudanças e dados apresentados provocam a 

procura por competências profissionais e a preocupação das empresas com a 

formação e a qualificação da mão de obra. 

Nesse contexto e em seu prefácio a Treptow (2003) cita que “[...] a busca por 

informação tem crescido a olhos vistos, o que prova que o mercado está se 

profissionalizando cada vez mais [...]”. 

Por outro lado, há um cenário no qual os produtos importados destacam-se, 

exigindo o aumento de desempenho das empresas brasileiras para alcançar um 

nível de qualidade e diferenciação, que lhes permita ficar junto à concorrência. 

Para promover uma qualificação que ofereça diferencial na inserção de 

profissionais no mundo do trabalho é necessário capacitar jovens e adultos para o 

exercício de atividades produtivas. 

Especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos 

tecnológicos com visão globalizada da indústria do vestuário é primordial, pois sua 

inserção no mercado será melhor e, consequentemente, melhorará o desempenho 

no exercício do trabalho. 
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No entanto, a oferta de ensino superior no segmento de vestuário e moda 

ainda não atende a esta nova realidade, que é fator primordial na busca de 

diferencial profissional. 

Na maioria dos cursos de moda, o uso de elementos on-line no processo de 

aprendizagem é relativamente limitado, constituído por home page do curso, 

recados do professor, conteúdos programáticos, atribuições, ocasionais materiais e 

fórum de discussão on-line. 

Desse modo é difícil pôr em prática os avanços tecnológicos, pois, na maioria 

das instituições de ensino superior, ainda prevalecem aulas tradicionais e apesar 

dos treinamentos oferecidos pelas instituições, as práticas pedagógicas continuam 

as mesmas (Kenski, 2007). 

 
[...] A despeito das amplas condições de intercomunicação oferecidas pelas 
tecnologias digitais, predominam ainda nas salas de aula da maioria das 
IES as mais tradicionais praticas docentes, baseadas na exposição oral do 
professor. Mediado por vídeos, apresentações em PowerPoint e uso dos 
ambientes virtuais (como “cabides” de textos), o ensino não se renova. A 
nova cultura da sociedade da informação passa ao largo dos cursos e de 
aulas (presenciais e a distância) no ensino superior. 

 

 
A respeito do potencial e do desafio das tecnologias, a Unesco em seu  no 

seu Art. 12 de (1998) cita que as instituições de educação superior devem ter as 

metas e aproveitar as vantagens e o potencial das novas tecnologias, cuidando da 

qualidade e mantendo níveis elevados nas práticas educacionais, com um espírito 

de abertura, igualdade e cooperação internacional, pelos seguintes meios: 

 
  
 

[...] a) participar na constituição de redes, transferência de tecnologia, 
ampliação de capacidade, desenvolvimento de materiais pedagógicos e 
intercâmbio de experiências de sua aplicação ao ensino, à formação e à 
pesquisa, tornando o conhecimento acessível a todos; 
b) criar novos ambientes de aprendizagem, que vão desde os serviços de 
educação a distância até as instituições e sistemas de educação superior 
totalmente virtuais, capazes de reduzir distâncias e desenvolver sistemas de 
maior qualidade em educação, contribuindo, assim, tanto para o progresso 
social, econômico e à democratização, como para outras prioridades 
relevantes à sociedade; assegurando, contudo, que o funcionamento destes 
complexos educativos virtuais, criados a partir de redes regionais, 
continentais ou globais, ocorra em um contexto de respeito às identidades 
culturais e sociais; 
c) considerar que, no uso pleno das novas tecnologias de informação e 
comunicação para propósitos educacionais, atenção deve ser dada à 
necessidade de se corrigir as graves desigualdades existentes entre os 
países, assim como no interior destes no que diz respeito ao acesso a 
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novas tecnologias de informação e de comunicação e à produção dos 
correspondentes recursos; 
d) adaptar estas novas tecnologias às necessidades nacionais, regionais e 
locais para que os sistemas técnicos, educacionais, administrativos e 
institucionais possam sustentá-los; 
e) facilitar, por meio da cooperação internacional, a identificação dos 
objetivos e interesses de todos os países, particularmente, os países em 
desenvolvimento, o acesso equitativo e o fortalecimento de infraestruturas 
neste campo e da difusão destas tecnologias por toda a sociedade; 
f) seguir de perto a evolução da sociedade do conhecimento, garantindo, 
assim, a manutenção de um alto nível de qualidade e de regras que 
regulamentem o acesso equitativo a esta sociedade; 
g) considerar as novas possibilidades abertas pelo uso das tecnologias de 
informação e comunicação, e perceber que são sobretudo as instituições de 
educação superior as que utilizam essas tecnologias para modernizar seu 
trabalho, e não as novas tecnologias que se utilizam de instituições 
educacionais reais para transformá-las em entidades virtuais. (UNESCO, 
1998) 

 
 
Conforme a experiência da autora do presente estudo é possível perceber 

que as tecnologias on-line são consideradas pelos alunos e professores, até mesmo 

pelas instituições, como um adendo que não influencia o aprendizado. 

Nessa perspectiva, precisam ser enfrentados inúmeros desafios e alguns 

deles estão dentro das faculdades, pois, a integração das tecnologias na educação 

traz uma perspectiva inovadora e deve ser incorporada à prática pedagógica, como 

vantagem para o ensino e aprendizagem. 

O uso cada vez mais amplo das tecnologias favorece o desenvolvimento da 

aprendizagem autônoma dos alunos, que conforme Belloni (2009) “[...] ainda é 

embrionário, mas deve ser encorajado [...]”. 

Nesse processo, o professor exerce papel importante e decisivo, desse modo 

precisa estar preparado, pois as novas tecnologias podem ter melhor utilização nas 

interações com os alunos, o que é útil para seu aprendizado. 

O Brasil está atento às novas metodologias pedagógicas mundiais que 

incluem métodos e práticas de ensino e aprendizagem que usam tecnologias 

variadas e tem estimulado as instituições de ensino superior a incluir em suas 

disciplinas, aulas on-line. Para que inclusão aconteça, sem o planejamento de ensino 

e proposta pedagógica, não se pode esperar crescimento nem mudanças a longo 

prazo. 

Portanto, as faculdades de moda devem orientar o ensino, conforme as 

mudanças das práticas pedagógicas para a dos futuros profissionais, considerando o 

desenvolvimento tecnológico. 
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5 PROPOSTA PARA DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL 

 

 

A proposta de desenvolvimento do material didático digital e sistema de 

vídeos para o ensino de modelagem plana baseia-se na evolução do ensino e nas 

necessidades apresentadas quanto ao ensino-aprendizagem, procurando identificar 

o que poderia ser melhorado, favorecendo formação mais ampla de melhor 

qualidade e tornando o aluno responsável pelo seu aprendizado. 

Moran (1995, p.27) afirma que as potencialidades do vídeo fazem crer que 

este utensílio também tem uma “interatividade funcional”: 

 

[...] O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e 
escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não 
separadas. Daí a sua força. Somos atingidos por todos os sentidos e de 
todas as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras 
realidades (no imaginário), em outros tempos e espaços. 

 

 

Embora a produção de vídeos seja associada ao lazer, pode ser usada como 

atividade de ensino e aprendizagem com grande potencial educacional. 

No Brasil, uso do material didático digital passou por várias etapas, desde a 

correspondência, até a produção de conteúdos virtuais. 

Cada etapa possui características relacionadas à oferta do curso proposto e 

ao recurso tecnológico que conforme Kenski (2007, p. 24), é o,  

 

[...] conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao 
planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um 
determinado tipo de atividade. 

 
 

Para que seja possível compreender melhor o ensino semipresencial, foram 

realizadas descrições de alguns dos modelos de blended learning, identificando, 

assim, possível aplicação de cada um dos modelos ou parte deles, suas deficiências 

e qualidades.  

O modelo que melhor se aplica à proposta do presente estudo é o modelo 

flipped classroom, pois, os alunos aprendem o conteúdo em suas casas, por meio 

de videoaulas, visando a aproveitar o tempo das aulas presenciais, explorando 
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 “[...] conteúdos já estudados, realizando atividades práticas, como resolução de 

problemas e projetos, discussão em grupo e laboratórios [...]” (VALENTE, 2014, p. 

85). Os novos métodos e modelos educativos são considerados como uma das 

habilidades necessárias para o desenvolvimento pessoal e profissional em todas as 

áreas de conhecimento. 

O uso de algumas tecnologias, como suporte para as aulas on-line “[...] não 

constitui em si uma revolução metodológica, mas, reconfigura o campo do possível 

[...]” (PERAYA, 2002, p. 49). Mas, pode-se aplicar tecnologia para aula presencial 

empregando qualquer meio de comunicação, criando, assim, outras possibilidades 

de aprendizagem por meio da exploração das tecnologias escolhidas ou aplicadas. 

Nesse contexto, a sala de aula invertida (flipped classroom) é o quarto 

subgrupo de blended learning, como já foi visto no capítulo 3, surge como uma das 

possibilidades para o processo de formação e representa um caminho novo para o 

processo de aprendizagem, pois, as combinações de aulas on-line com a sala de 

aula tradicional podem ser muito ricas e beneficiar a aprendizagem dos alunos. 

Partindo da necessidade de transformação do ensino em algo diferente e 

inovador a fim de atender ao principal objetivo do projeto que é propor o método de 

ensino on-line para a modelagem plana, a fim de favorecer uma formação mais 

rápida, mais abrangente e de melhor qualidade para que o ensino de modelagem 

plana seja dividido entre aprendizagem presencial, onde aluno estuda  técnicas de 

modelagem básica e on-line , alem da modelagem  de adaptação de modelo. 

A proposta do projeto foi realizada em quatro etapas:  

1. Levantamentos sobre teoria e prática do blended learning e sua abordagem 

pedagógica, buscando identificar as qualidades relevantes de seu subgrupo, ou 

sala de aula invertida. Realizado no capítulo 3. 

2. Análise da grade curricular e carga horária destinada às disciplinas de 

modelagem dos principais cursos de moda do País, a fim de identificar as 

possibilidades e necessidades em relação ao ensino. Será apresentado na seção 

5.1. 

3. Definição dos questionários para alunos e professores, e outras informações 

levantadas e pautadas na experiência da pesquisadora e de sua orientadora, 

necessários para caracterizar os participantes, identificar sua familiaridade com 

plataformas de ensino on-line, além de verificar os resultados da experimentação, 

que será apresentada na seção 5.2. 
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4. Tomando como base as informações levantadas nos itens anteriores serão 

apresentadas a proposta e as instruções para estabelecer o plano de ensino  

on-line, na seção 5.3. 

 

 

5.1 Grade curricular e carga horária destinada à disciplina de modelagem plana 

 

 

A fim de obter informações sobre cursos de Bacharelado em moda e Design 

de moda no Brasil, foram selecionados alguns cursos indicados como os melhores 

pelo Guia do Estudante de 2014. Foi também incluído o curso de Têxtil e Moda da 

Universidade de São Paulo (USP) que não se inclui no Guia por se tratar de curso 

com foco em três áreas: design, tecnologia e gestão. Os cursos do Guia do 

Estudante são específicos da área de moda. Seguem breves descrições sobre a 

carga horária destinada à modelagem:  

 

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 

Curso de bacharelado em moda com habilitação em design de moda oferece aulas 

de modelagem plana nos terceiro, quinto e oitavo semestres, a modelagem 

tridimensional no sexto semestre e modelagem computadorizada, no sétimo 

semestre. Carga horária de 378 h. 

 

Universidade Federal de Goiás (Ufg) 

O curso design de moda oferece as aulas de modelagem plana, tridimensional e 

computadorizada em uma mesma disciplina, dos segundo e quinto semestres. 

Carga horária de 192 h. 

 

Universidade Estadual de Londrina (Uel) 

O curso de design de moda oferece modelagem plana, tridimensional e 

computadorizada no primeiro ano. Modelagem plana e computadorizada nos 

segundos anos, no terceiro, modelagem plana e computadorizada. Carga horária de 

330 h. 

 

 



 
 

47 

  

Senai-Cetiqt 

No curso de design de moda, a modelagem tridimensional é ofertada nos primeiros e 

segundos semestres, a plana feminina no terceiro, masculina no quarto, infantil no 

quinto, as aulas de modelagem para malharia e modelagem computadorizada no 

sexto semestre. Carga horária de 345 h. 

 

Centro Universitário Belas Artes 

O curso design de moda oferece a disciplina de modelagem nos terceiro e quarto 

semestres. Carga horária de 80 h 

 

Faculdade Santa Marcelina  

O curso de moda oferece a modelagem nos primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto 

semestres, e a modelagem tridimensional nos sétimo e oitavo.  

Carga horária de 360 h. 

 

Senac 

Oferece duas modalidades na área de moda: Estilismo e Modelagem.   

No Estilismo, segundo e-mail recebido “a modelagem está inserida nos projetos que 

acompanham o desenvolvimento dos processos de criação” e dá em torno de 240 h. 

 

Feevale 

O curso de design de moda oferece mistura de modelagem e costura nos terceiro e 

quarto semestres e a modelagem computadorizada no oitavo semestre. Carga 

horária de 250 h. 

 

Universidade Anhembi Morumbi 

O curso de moda oferece as aulas de modelagem básica no quarto semestre, e 

modelagem tridimensional no quinto semestre. Carga horária de 240 h. 

 

Universidade de São Paulo 

O curso de Têxtil e Moda oferece as disciplinas de modelagem nos quarto e quinto 

semestres, misturando as técnicas de modelagem plana e tridimensional. Carga 

horária total de 240 h.  
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Para organizar os resultados obtidos foi criada a Tabela 2 com indicadores de 

carga horária de cada disciplina da área de modelagem, a fim de mostrar qual 

enfoque é dado para cada uma das faculdades citadas acima e, após isto, propor 

ensino didático digital on-line para às faculdades de moda.  

Os dados da Tabela 1 foram obtidos por meio de informações dos sites ou por 

contato direto com as Coordenações dos cursos. 

 

Tabela 1 – Carga horária destinada a cada disciplina da área de modelagem nos cursos de design 
                  de  moda. 

 

Faculdade 
Modelagem 
plana 

Modelagem 
tridimensional 

Modelagem 
computadorizada 

Total 
horas 

Udesc 252           72          54 330h 
Ufg 160 32 -   92h 
Uel 180 30 90 303h 
Senai-Cetiqt 225 90 30 345h 
Belas Artes 80 - -   80h 
Fasm 240 120 - 360h 
Senac 72 72 - 144h 
Feevale 100 100 50 250h 
Anhembi Morumbi 120 120 - 240h 
USP 120 120 - 240h 

 

Fonte: Dragica Stefanovic (2016) 

 

Quanto à análise destas informações, é importante perceber que existe 

diferença entre as cargas horárias de modelagem o que é justificável sabendo qual o 

perfil e ênfase dos cursos descritos.  

No entanto, com a carga horária menor de modelagem da maioria dos cursos, 

o conteúdo é trabalhado (opinião da pesquisadora) de forma pouco prática e tornam 

o aprendizado pouco eficaz. 

A modelagem plana oferecida pela Universidade Estadual de Londrina e pelo 

Senai-Cetiqt é claramente focada em aprendizagem de modelagem plana manual, o 

que se justifica pela maior carga horária.  

Nesta tabela, foram incluídas as técnicas de modelagem plana, tridimensional 

e modelagem computadorizada, entretanto, o presente projeto aborda apenas o 

ensino de modelagem plana, por ser a técnica mais usada entre os cursos de moda 

e, dessa forma, foram excluídas as cargas horárias referentes à modelagem 
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computadorizada e modelagem tridimensional, para melhor análise da carga horária 

de modelagem plana. 

Dos cursos mencionados e nos dados na Tabela 1, foi possível obter a grade 

curricular de apenas alguns. Vários não estavam disponíveis nem no site nem 

quando contatados por e-mail pela pesquisadora. Assim, foram analisadas apenas 

as ementas e os conteúdos programáticos da Universidade do Estado de Santa 

Catarina, da Universidade Federal de Goiás, da Universidade Estadual de Londrina 

e da Universidade de São Paulo. 

Nestes cursos, as aulas de modelagem plana são oferecidas em momentos 

diferentes do ano e com distintos enfoques, que vão desde a modelagem infantil até 

modelagem de blazer e outras peças mais sofisticadas. 

A Universidade do Estado de Santa Catarina oferece aulas de modelagem 

plana em três semestres, com total de 216 h, que é uma carga horária apropriada 

para os conteúdos que são desenvolvidos, pois, são divididos entre básicos e 

avançados e englobam modelagem infantil, masculina e feminina. 

A Universidade Federal de Goiás oferece as aulas de modelagem plana com 

modelagem tridimensional I e II, com carga horária total de 96 h. Os conteúdos são 

bem definidos, entre básico e avançado, mas, a carga horária menor pode dificultar 

o aprendizado. 

A Universidade Estadual de Londrina oferece modelagem plana em três 

semestres, com carga horária de 204 h, incluindo modelagem feminina e masculina. 

A Universidade de São Paulo oferece as aulas de modelagem plana em dois 

semestres, com carga horária de 120 h cada semestre. 
Um curso de modelagem plana de 120 h deve conter aspectos básicos de 

modelagem como saias, blusas com pence, calças, mangas, golas, blusa de malha, 

camisa e calça masculina, bem como suas variações e gradação. Por estar mais 

próxima do curso da Universidade de São Paulo, que permitiu obter detalhes das 

atividades propostas pela professora, a proposta de ensino on-line de modelagem, 

apresentada no presente estudo baseia-se no conteúdo desse curso.  
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5.2 Questionários 

 

 

Os questionários utilizados para este trabalho foram inspirados em 

instrumentos utilizados por outros autores como Kung
6

, Calvin e Freeburg
7

 e 

Goldsmith, Snider e Hamm
8

 (2002, 2010 apud. MARTINHO, 2014, p. 143) que 

investigaram a mesma temática e foram adaptados para o contexto da pesquisa e 

aos objetivos do presente estudo. 

Como parte dos procedimentos metodológicos, os questionários foram 

incluídos nesta pesquisa para obter informações e validar os resultados, como já 

mencionado anteriormente nesse texto. 

Foram definidos dois questionários para os alunos e dois para os professores, 

respondidos antes e depois da aplicação do módulo experimental, que são 

apresentados a seguir. 

  
 

Questionário aos alunos, antes da experimentação: 

 

 

1. Faixa Etária 

 

Até 23 anos        24 a 29 anos     30 a 39 anos         40 a 49 anos       50 anos ou mais 

 

2. Sexo 

 

Feminino  Masculino            

 

3. Estado civil  

 

Solteiro (a)          Casado (a)   Divorciado (a)           Viúvo (a)            Separado (a)   

 

4. Situação profissional 

 

Não trabalha        Trabalha meio período     Trabalha em período integral          

 

 

                                            
6

 KUNG,Shiao-Chuan, Factors thats Affect Students´ Decision to Take Distance Learning Courses: A Survey Study of Technical College Students in Taiwan. 

Educational Media International. Volume 39. Numbers 3-4. p. 299-305. 2002.  

7

 CALVIN, Jennifer. FREEBURG, Beth Winfrey: Exploring Adult Learners' Perceptions of Technology Competence and Retention in Web-Based Courses. 

Quarterly Review os Distance Education. Volume 11, Number 2. p. 63-72. 2010. 

8

GOLDSMITH, Lloyd. SNIDER, Donnie. & HAMM, Scott: Student Perception of Their Online Learning  Experience.  International Journal of Educational 

Leadership Preparation. Volume 5. Number 4. 2010.   
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5. Tempo para deslocamento casa/faculdade 

 

Menos de 15 min.        Entre 15 e 60min               Entre 1 e 2 horas       Mais de 2 horas  

 

6.Possui computador pessoal? 

 

Sim    Não            

 

7. Você costuma ler mais: Por favor, explique sua resposta.  

 

Textos impressos          Textos na tela do 

computador 

        

   

 

8. Têm internet em casa? 

 

Sim    Não            

 
9. Com que frequência você usa o computador? 

 Com internet Sem internet 

Todos os dias   

Três vezes por semana   

Uma  vez por semana   

 

10. Você tem dificuldades para ler no computador? Por favor, explique sua resposta. 

 

Sim    Não            

 

11. Qual tipo de site você costuma acessar com mais frequência? 
1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 
3. ___________________________________________ 
4. ___________________________________________ 
5. ___________________________________________ 
6. ___________________________________________ 

 

12. Você acha importante o uso do computador/internet nas aulas? Por favor, explique o por que. 

 

13. Os professores estimulam ou recomendam o uso da internet para trabalhos escolares? 

 

Sim    Não            

 

14. No seu curso, qual a disciplina que mais usa os laboratórios de informática e/ou incentiva 

o uso da internet? 

 

 Questionário aos alunos, depois da experimentação:  

                        

1. Os exercícios on-line ajudaram a consolidar o conteúdo das atividades presenciais? 

 

Ajudaram muito   Ajudaram pouco        Sim, ajudaram  Não ajudaram 
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2. Os conteúdos dos exercícios on-line foram fáceis de compreender? 

 

Muito fáceis   Fáceis         Adequados   Difíceis  

 

3. Os conteúdos dos exercícios on-line foram úteis? 

 

Muito uteis   Uteis         Pouco uteis   

 

4. Você se sentiu motivado (a) para realizar os exercícios on-line? 

 

Muito motivado (a)   Sim, me senti 

motivado (a) 

Um pouco  

motivado (a)      

 Não  

 

5. Os exercícios on-line tiveram o mesmo rigor que os exercícios presenciais? 

 

Sim    Não            

 

6. A participação no ensino on-line melhorou sua opinião sobre este tipo de ensino? 

 

Sim    Não            
 

7. Você acha que os cursos/exercícios on-line podem ser uma boa forma de adquirir novos 

conhecimentos e melhorar suas competências profissionais? 

 

Sim    Não            

 

8. Em sua opinião, quais as VANTAGENS do ensino on-line? (pode assinalar várias 

alternativas) 

 

Flexibilidade na participação (tempo e lugar) 

Oportunidade de troca dos materiais educativos 

Facilidade no acesso ao ensino 

Ajusta-se a diferentes estilos de aprendizagem 

Facilidade de atualização dos materiais educativos 

 

9. Em sua opinião, quais as DESVANTAGENS do ensino on-line? (pode assinalar várias 

alternativas) 

 

Problemas relacionados com a tecnologia (defeitos, lentidão da Internet etc.) 

Dificuldade na adaptação ao estilo de aprendizagem on-line 

Dificuldades de o aluno orientar sua própria aprendizagem 

Dificuldade na gestão do tempo 

Não vejo desvantagens 

 

10. Expresse aqui algum comentário adicional (crítica, elogio, sugestão,...) 

 

Questionário aos professores, antes da experimentação: 

 

PARTE 1: 

 

Formação acadêmica 

 

Especialista        Mestre     Doutor     
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Quanto tempo na docência do ensino superior? 

 

Até 4 anos               de 5 a 9 ano            de 10 a 19 anos        de 20 ou mais 

 

 

Faixa etária 

 

Até 29 anos        de 30 a 39 anos    de 40 a 49 anos     50 anos ou mais 

  

Sexo 

 

Feminino        Masculino     
 

PARTE 2: 

 

Esta parte visa a identificar se o professor está motivado para adotar o ensino de modelagem on-line. 

Por favor, leia cada afirmação e marque a opção que melhor corresponda à sua opinião, levando em 

consideração as seguintes menções: 

 

 Discordo 
Discordo 
em parte 

Concordo 
em parte 

Concordo 

Sinto-me motivado (a) para usar a 
tecnologia nas minhas aulas. 

    

O ensino on-line oferece oportunidade de 
aplicar conhecimentos adquiridos em 
cursos que já fiz 

    

Usando estratégia de ensino on-line me dá 
segurança no emprego 

    

As instituições esperam que os professores 
utilizem as tecnologias e ferramentas 
que oferecem. 

    

Com o ensino/aprendizagem on-line, 
podem se desenvolver novos modelos 
pedagógicos 

    

A utilização de ensino on-line fornece 
valorização profissional, emprego em 
outras instituições e carreira profissional. 

    

A escola suporta as despesas com material 
e equipamentos. 

    

A adoção de ensino on-line constitui um 
desafio intelectual, sendo  um fator de 
enriquecimento do meu currículo. 

    

O ensino on-line aumenta a flexibilidade 
para os estudantes. 

    

As estratégias oferecidas em ensino on-line 
dão oportunidade para melhorar o ensino. 

    

Fonte: Martinho (2011) 

 

 

PARTE 3: 

 

Esta parte visa a identificar os fatores que impossibilitariam o professor adotar as estratégias 

de ensino de modelagem on-line. 

Por favor, leia cada afirmação e assinale a opção que melhor corresponda à sua opinião, 

levando em consideração as seguintes menções:  
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 Discordo 
Discordo 
em parte 

Concordo 
em parte 

Concordo 

Aplicando ensino on-line aumenta 
horas que dedico às atividades 
letivas. 

    

As reclamações dos colegas sobre 
suas experiências de ensino on-line. 

    

Falta de treino, tempo e conhecimento 
sobre o ensino on-line. 

    

Falta de apoio da coordenação 
pedagógica da instituição 

    

A escola não proporciona o apoio 
técnico adequado. 

    

Não existe o reconhecimento 
profissional pelo desenvolvimento 
deste tipo de atividade  nem 
compensação financeira. 

    

A qualidade dos estudantes não me 
permite adotar o ensino on-line. 

    

Além de não ser reconhecido para 
efeito de promoção na carreira, 
dificulta controle de tempo. 

    

Fonte: Martinho (2011) 

 

PARTE 4: 

 

Esta parte visa a identificar as atitudes do professor em relação ao ensino de modelagem  

on-line. 

Por favor, leia cada afirmação e assinale a opção que melhor corresponda à sua opinião, 

levando em consideração as seguintes menções: 

 

 Inferior 
Às vezes 
inferior 

Às vezes 
superior 

Superior 

Classifique a qualidade do ensino on-line em 
relação ao ensino presencial. 

    

Classifique  seu gosto pelo ensino on-line em 
relação a seu gosto pelo ensino presencial. 

    

Classifique sua disponibilidade para o ensino 
on-line em relação à sua disponibilidade para 
o ensino presencial. 

    

Fonte: Martinho (2011) 

 

PARTE 5: 

 

Esta parte visa a identificar a experiência do professor na utilização de tecnologias e internet. 

Por favor, leia cada afirmação e assinale a opção que melhor corresponda à sua opinião, 

levando em consideração as seguintes menções: 

 

 Nenhuma 
Até 3 
anos 

De 3 a 
6anos 

Mais de 
6 anos 

Experiência na utilização de um processador 
de texto (Word). 
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Experiência na utilização de software de 
apresentação (PowerPoint). 

    

Prática na utilização do e-mail.     

Prática na utilização dos sites de busca 
(Google, Yahoo). 

    

Prática na utilização de sistemas de reunião 
on-line (Skipe). 

    

Prática na utilização de equipamentos MP3 
(iPod). 

    

Prática na utilização de ferramentas de 
comunicação eletrônica (Chat, Messenger). 

    

Fonte: Martinho (2011) 

 

Questionário aos professores, depois da experimentação 

 

1. Quais as razões que poderiam levar o professor a adotar o ensino on-line? 

 

Pedagógicas         Técnicas         Organizacionais           Sociais     

Metodológicas        Políticas           Profissionais           Outras 

 

2.  Quais os aspectos que considera críticos para adotar o ensino on-line? 

 

Políticas: nível do sistema de ensino, na IES, 

Incentivo sem termos de avaliação, tempo, prêmios, recursos, 

Liderança, motivação e participação, 

Formação de professores, informação, 

Infraestrutura, serviços de apoio e soluções tecnológicas. 

 

3. Quais as implicações da adoção do ensino on-line no seu desenvolvimento profissional? 

 

Formação, adoção de novas estratégias pedagógicas, 

Melhoria de condições profissionais, segurança, emprego e reconhecimento profissional, 

Trabalho em equipe, apoio dos colegas, 

Oportunidade de participar na mudança organizacional, 

No papel desempenhado e na satisfação dos docentes, 

Na aprendizagem e no ensino, 

Na estrutura institucional 

 

4. Como avalia a experiência de uso dos recursos on-line? 

 

Preferências… presencial vs. on-line 

Recursos utilizados, tempo, tecnologia 

Para os estudantes 

Para a instituição 

Como avalia as atividades desenvolvidas 

Vantagens do ensino on-line 

Desvantagens do ensino on-line 

Do que gostou mais? 

Do que gostou menos? 
Dificuldades encontradas. 
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5.3 A proposta para o plano curricular de ensino on-line de modelagem plana 

 

 

Ao ter como base todos os aspectos discutidos até o momento, além da 

aplicação dos questionários, segue-se a proposta para um plano de ensino on-line. 

O plano pressupõe o desenvolvimento de disciplina de modelagem plana básica e 

avançada, baseando-se nas grades analisadas (apresentadas na seção 5.1), 

sustentados pela experiência da pesquisadora e de sua orientadora.  

Desta forma, seguem-se as premissas estabelecidas para o plano de ensino 

e, logo após, um quadro onde se discute a forma de ensino proposto para cada 

tópico da disciplina de modelagem básica e avançada, de modo a orientar 

professores na implantação desta modalidade de ensino.  

As aulas presenciais devem ser usadas para desenvolvimento das bases de 

modelagem plana, uma vez que os alunos, na maioria das vezes, não estão 

familiarizados com os traçados básicos do vestuário.  

Os conteúdos teóricos da disciplina são importantes e também devem ser 

discutidos nas aulas presenciais sendo que, e para melhor assimilação da prática da 

modelagem básica, uma parte dos conteúdos teóricos emprega disciplinas de 

ergonomia, antropometria, geometria e matemática básica, bem como estudo de 

material (ex: tecidos leves ou pesados e seu caimento e funcionalidade), 

fundamentais para o entendimento integral dos assuntos abordados (Beduschi, 

2013). 

A proposta do ensino da modelagem plana deve ser complementada com 

ensino on-line, ampliando assim a flexibilidade do aprendizado por meio de uma 

modalidade diferente e apresentado com conteúdo passo a passo, como descreve 

Beduschi (2013), ao citar que “[...] na maioria das obras de ensino didático de 

modelagem, que corresponde à descrição dos conteúdos em forma de passos, com 

itens que utilizam pontos indicados por letras e/ou números, para demonstrar como 

a modelagem é realizada [...]”.  

O material didático digital deve ser dividido em módulos, facilitando assim o 

desenvolvimento das práticas e competências relacionadas a cada um deles. 

Atualmente, na maioria das faculdades de moda, o que se pode ver é a 

modelagem vista como algo desinteressante e sem sentido, provocando falta de 
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mão de obra específica na área de moda e confecção. Além disso, é um dos fatores 

decisivos para formação de poucos alunos e falta de profissionais, pois envolve a 

ausência de recursos didáticos de fácil entendimento, execução e conhecimentos 

básicos de matemática e geometria. 

Com base no parágrafo anterior, para as aulas presenciais torna-se 

imprescindível a presença do professor na identificação das partes do molde ou 

traçado, obtenção de conhecimentos conceituais, uso do material, incluindo 

exercícios de matemática e geometria, necessários para o desenvolvimento dos 

traçados. 

Para facilitar e ampliar o aprendizado do aluno, podem ser criados vídeos 

passo a passo para adaptação de modelos, entendendo, que o aluno adquiriu 

conhecimentos básicos necessários para tal fase de execução. 

As dúvidas que venham a surgir, por parte dos alunos, poderão ser discutidas, 

em sala de aula, com seus pares ou com o professor. 

A proposta detalhada do plano de ensino on-line para a disciplina de 

modelagem é apresentada nos dados do Quadro 2. 

 

 
Quadro 2 - Proposta de conteúdos e métodos para disciplina de modelagem plana básica e   

avançada 

 

Conteúdo  
Método/ 
Abordagem 

Justificativa 

Tabela base de 
medidas 
(feminina) 

Presencial 
4h 

Para obter as medidas exatas de um corpo, utiliza-se a fita 
métrica. As medidas necessárias para a execução de um 
diagrama da base variam em termos de altura e largura. Para 
que o digrama seja desenvolvido corretamente e dentro das 
medidas, envolve uso de matemática e geometria (ângulos, 

pontos, retas, paralelas, perpendiculares), deve-se relembrar o 

aluno que as operações básicas são indispensáveis. O aluno 
deve viver a experiência da tomada de medidas do corpo 
corretamente e desse modo exercer a percepção de diversos 
corpos diferentes (por meio da tomada de medidas próprias e de 
colegas). 

 
Continua. 
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Quadro 2 - Proposta de conteúdos e métodos para disciplina de modelagem plana básica e 
                   avançada 

Continuação 

Conteúdo  
Método/ 
Abordagem 

Justificativa 

Traçado da base 
da saia reta 

Presencial 
           4h 

Com as medidas do corpo tomadas e anotadas ou usando tabela 
industrial, a fase seguinte é desenvolver um diagrama, com 
linhas verticais e horizontais esquadradas, que representem o 
corpo, sua altura, largura e comprimento. Para desenvolver o 
diagrama, é necessário ter conhecimentos básicos de 
matemática e geometria. 
O aluno ainda não adquiriu conhecimentos básicos e conceitos 
sobre os traçados geométricos ou diagramas, assim, precisa 
desenvolver o traçado do diagrama com o professor para que 
possa ser orientado sobre os instrumentos usados para 
modelagem e a melhor forma de uso das réguas, dos esquadros 
e da carretilha. 

Preparação de 
molde base da 
saia 

Presencial 
4h 

Nessa fase, é necessário reproduzir e finalizar cada parte do 
diagrama desenvolvido a partir das medidas tomadas.  
O professor deve discutir conceitos como: posição do fio, 
nomenclatura, como destacar partes do molde, trabalho com 
folgas e margens de costura e sua importância na modelagem, 
que ainda não são conhecidos pelos alunos  
Discutir sobre adequações antropométricas e ergonômicas ao 
corpo humano. 
Este conteúdo estabelece os princípios necessários para o 
desenvolvimento de todos os moldes da disciplina. 
Assim, é importante garantir que o aluno aprendeu os conceitos 
demonstrados e sabe aplicá-los corretamente. 

Adaptação da 
saia reta para a 
saia evasê com 
pence 

On-line 
4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Adaptação da 
saia reta para a 
saia evasê sem 
pence 

On-line 
4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

 
Gradação da 
saia reta (grade 
de moldes do 36 
ao 46) 

 
 
 
 

 
 

Presencial 
4h 

Iniciar explicando que gradação é a ampliação e redução sendo a 
proporção aplicada entre os tamanhos. Desse modo forma-se a 
grade completa dos tamanhos com as devidas diferenças de 
medidas e com as mesmas marcações e formas. 
É necessário que o professor demonstre outras informações 
pertinentes, como a sequência de desenvolvimento de gradação, 
onde as diferenças nas circunferências são maiores que nos 
comprimentos, porque as pessoas adultas já não crescem em 
comprimento ou altura, apenas na largura. Normalmente, é difícil 
para o aluno entender o conceito de gradação, por isso o 
professor na sala é indispensável. 

 
Continua. 
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Quadro 1 - Proposta de conteúdos e métodos para disciplina de modelagem plana básica e 
                   avançada 

Continuação. 

Conteúdo  
Método/ 
Abordagem 

Justificativa 

Traçado da saia 
godê simples 

Presencial 
4h 

Embora o aluno já saiba desenvolver os traçados, a saia godê 
ainda não foi feita (parte de um traçado completamente diferente 
dos anteriores). Assim, é necessária a discussão de alguns 
conceitos, demonstrando como encontrar trama e viés e como 
encaixar o molde no tecido, usando a saia godê simples como 
exemplo, que servirá para o desenvolvimento das outras saias. 

Traçado da saia 
godê dupla On-line 

4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Traçado da saia 
godê americana On-line 

4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Traçado da base 
da blusa 
feminina com 
pence 
fundamental 

Presencial 
10h 

A blusa com pence fundamental é o traçado mais elaborado e 
com dificuldades elevadas no momento de seu desenvolvimento, 
requer a demonstração constante do professor e explicações 
conceituais sobre as pences, volumes, tipos de corpos, 
transporte de ombro para melhorar o caimento e análise de 
questões ergonômicas. 

Pences conceito 
 

Transposição de 
pences 

 
Transformação 
de pences em 
recortes 

Presencial 
2h 

As pences são fundamentais nas roupas femininas e servem 
para dar forma e volume a peça trabalhada. A pence tem 
aparência irregular, que começa e termina estreita ou começa 
larga e termina estreita até desaparecer, sendo necessário 
executar a demonstração e análise das pences feitas na 
modelagem plana, e fazer ajustes necessários em função da 
anatomia do corpo feminino. O professor demonstra a aplicação 
e transferência de pences em diversos modelos propostos. 

Variações na 
transposição de 
pences 

On-line 
4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Traçado da base 
da manga 

Presencial 
2h 

A base da manga também requer a discussão de conceitos, 
sobretudo os relacionados à ergonomia e outros aspectos ainda 
não assimilados pelos alunos. 

Adaptação da 
base da manga 
para a manga 
com recorte 
evasê 

On-line 
4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Adaptação da 
manga base 
para a manga 
presunto 

On-line 
4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

 
Continua. 
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Quadro 2 - Proposta de conteúdos e métodos para disciplina de Modelagem plana básica e 
                   avançada 

Continuação 

Conteúdo  
Método/ 
Abordagem 

Justificativa 

Adaptação da 
manga base 
para a manga 
Raglã 

On-line 
4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Adaptação da 
manga base 
para a manga 
borboleta 

On-line 
4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Traçado de base 
da Gola Presencial 

4h 

O aluno já adquiriu os conhecimentos básicos sobre os traçados 
das outras pecas, é importante ressaltar e demonstrar como 
medir o decote e conforme essa medida desenvolver o traçado 
da gola.  

Adaptação da 
gola esporte On-line 

4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Gola militar 
On-line 

4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a  transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Gola para Blazer 
Presencial 

4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Gola Xale 
On-line 

4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Gola Anatômica 
On-line 

4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Traçado para 
manga de duas 
folhas Presencial 

4h 

O aluno já adquiriu os conhecimentos básicos sobre os traçados 
das outras peças é importante ressaltar e demonstrar os defeitos 
que ocorrem, se a manga não for executada corretamente, 
reforçando, assim, as questões ergonômicas relativas aos 
defeitos e caimento da peça. É necessária a demonstração pelo 
professor e outras informações pertinentes. 

Ampliação e 
redução da base 
da blusa 
feminina (frente, 
costas e 
manga). 

Presencial 
4h 

Apesar de ter sido feita a gradação da saia, é necessário reforçar 
e relembrar os alunos sobre a proporção aplicada entre os 
tamanhos da blusa e suas partes. Desse modo forma-se uma 
grade completa dos tamanhos com as devidas diferenças de 
medidas e com mesmas marcações e formas. 
É necessária demonstração pelo professor e outras informações 
pertinentes, como a sequência de desenvolvimento de gradação, 
pois as diferenças nas circunferências são maiores que nos 
comprimentos. 

 
Continua. 
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Quadro 3 - Proposta de conteúdos e métodos para disciplina de Modelagem plana básica e 
                   avançada 

Continuação 

Conteúdo  
Método/ 
Abordagem 

Justificativa 

Traçado da base 
da calça social 
feminina Presencial 

4h 

O aluno já adquiriu os conhecimentos básicos sobre os traçados 
das outras pecas, mas não foi discutida a parte inferior do corpo 
e é importante ressaltar e demonstrar os defeitos que ocorrem, 
se o gancho das calças não for executado corretamente, 
reforçando, assim, as questões ergonômicas relativas aos 
defeitos.  

Adaptação da 
calça básica 
feminina para 
calça Jeans 

On-line 
4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Adaptação da 
calça básica 
feminina para 
calça flare 

On-line 
4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Adaptação da 
calça básica 
feminina para 
calça pantalona 

On-line 
4h 

Para realizar a adaptação dos modelos, o aluno já adquiriu os 
conhecimentos básicos sobre os traçados e com a transferência 
de conhecimento por meio de plataforma on-line, o aluno será 
capaz de desenvolver os novos modelos de saia propostos. 

Gradação da 
calça social 
feminina(grade 
do 36 a 46) 

Presencial 
4h 

Embora já tenha sido feita a gradação da saia e blusa, é 
necessário reforçar e relembrar os alunos sobre a proporção 
aplicada entre os tamanhos da blusa e suas partes. Desse modo, 
forma-se a grade completa dos tamanhos com as devidas 
diferenças de medidas e com mesmas marcações e formas. 
É necessária demonstração pelo professor e outras informações 
pertinentes, como a sequência de desenvolvimento de gradação, 
pois a diferença nas circunferências é maior que nos 
comprimentos. 

 

Fonte: Dragica Stefanovic (2016) 

Conclusão. 

 

Este quadro oferece esclarecimentos sobre a proposta para o ensino dos 

conteúdos básicos e avançados de modelagem plana, presencial e on-line, com 

conteúdos necessários para a prática e aprendizagem e proposta da carga horária 

de cada um. 

A proposta foi composta por 14 módulos para o ensino presencial, com carga 

horária de 58 horas e 16 módulos para o ensino on-line, com carga horária de 62 

horas, somando assim, 120 horas no total do semestre. 
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5.4 Experimento de aplicação de alguns conteúdos de modelagem plana no 

      ensino on-line em vídeo  

 

 

Para apresentar as características de uma aula de modelagem plana on-line e 

validar sua aplicação, foi desenvolvido o conteúdo passo a passo para a modelagem 

de adaptação da manga raglã e manga com recorte evasê, apresentados em vídeo. 

Este exercício foi aplicado aos alunos do 6º semestre para disciplina ACH2545, 

Projeto de Modelagem II, em abril de 2016 e serviu como base para os outros 

conteúdos de modelagem plana. 

Os exercícios foram adaptados baseados no livro de modelagem plana para 

moda feminina de Aldrich (2014) e estão apresentados nas Figuras 5 e 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 – Manga com recorte evasê.  
Fonte: Aldrich, (2014) 
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Figura 6 - Manga raglã.  
Fonte: Aldrich, (2014) 

 

 

A escolha das mangas baseou-se na dificuldade de execução, sendo assim, a 

manga com recorte evasê é um modelo mais fácil para desenvolvimento do traçado, 

e a manga raglã é um modelo mais complexo e diferente de todos que os alunos 

fizeram até aquele momento. 

O vídeo do módulo denominado adaptação de manga foi elaborado a fim de 

oferecer maior compreensão dos alunos, mesmo sem a presença do professor. No 

entanto, o professor continua com papel indispensável, oferecendo formação de 

bases e conceitos necessários que aparecem nas aulas presenciais. 

A apresentação é desenvolvida com estrutura de passos (mostradas em 

detalhes nos Apêndices 1 e 2), com pouca leitura, fácil de acompanhar e  

desenvolver a execução de cada tópico, o que diminui consideravelmente a 
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sobrecarga de trabalho do professor. Alguns tópicos, quando necessário indicam a 

posição da régua, que é desenhada no traçado, e desse modo, o aluno consegue 

reproduzir no papel.  

A linguagem e vocabulário é simples e pressupõe que as palavras 

consideradas diferentes, como esquadro, carretilha, fio de urdume e etc., foram 

discutidas nas aulas presenciais e o vocabulário técnico, já explicado pelo professor.  

Os tópicos possuem explicações passo a passo, com o intuito de facilitar o 

aprendizado. 

O fundo do vídeo está em forma de papel craft, usual nas aulas de 

modelagem, esse detalhe deixa o visual confortável, sendo mais fácil para o aluno 

concentrar-se no conteúdo exposto. 

O material fornecido para o aluno, durante a aula presencial, deve ter a 

mesma forma e finalidade que o material para as aulas on-line, para que ele não 

encontre dificuldade ao fazer a transposição de um meio a outro.  
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

 A apresentação dos resultados da pesquisa consiste em sua análise, isto é, 

interpretar e dar sentido aos dados obtidos. Todos os dados gerados com base nos 

questionários antes e depois da experimentação são apresentados, analisados e 

discutidos.   

 Com o intuito de discutir as questões que permitem a obtenção dos 

resultados sobre a metodologia proposta e sua eficácia, são apresentados e 

analisados, a seguir, os resultados dos questionários. 

 

 

6.1 Apresentação e discussão dos resultados das respostas ao questionário 

     dos alunos antes da experimentação 

 

 

O questionário foi dividido em duas partes e participaram 42 alunos. A primeira 

delas, Gráficos de 1 a 6 e 8, foram importantes para identificar os dados 

sociodemográficos da pesquisa, da faixa etária, sexo, estado civil, situação 

profissional, tempo de deslocamento casa/ faculdade, se o aluno possui computador 

pessoal e se tem acesso à internet. 

A segunda parte do questionário, são as questões sobre uso de tecnologias, 

computador e internet que possibilitam uma visão sobre as preferências de leitura na 

tela do computador, frequência de uso do computador, tipo de site acessado e 

frequência, além da opinião sobre o uso do computador/internet nas aulas, dentre 

outras questões (Gráficos 7, 9 e 14).   

Com relação à faixa etária (Gráfico 1), a maioria dos alunos, 90%, encontra-se  

com idade até 23 anos, 5% de 24 a 29 anos e 5% de 30 a 39 anos, o que aponta 

uma predominância de alunos jovens e em início de carreira. Quanto mais cedo 

terminarem os estudos, mais cedo entrarão para o mercado de trabalho. 
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 Gráfico 1 – Faixa etária 

 
 
 Participaram 95% de mulheres e 5% de homens, conforme o Gráfico 2. A 

partir da observação e experiência da pesquisadora, atualmente a maioria das 

mulheres independente da idade procura estudar e profissionalizar-se.  

Já foi o tempo, conforme Rodrigues (s/d), em que “[...] a mulher era um ser 

destinado à procriação, ao lar, para agradar o outro [...]”.  

 

 

 
Gráfico 2 – Sexo  

 
No Gráfico 3, já se sabe que os alunos são jovens, sendo esta a possível 

razão   de 100% dos alunos serem solteiros.  

 

 

 
Gráfico 3 – Estado civil 

90% 

5% 
5% 

Faixa etária 

Até 23 anos 

de 24 a 29 anos 

de 30 a 39 anos 

de 40 a 49 anos 

de 50 anos ou mais 

95% 

5% 
Sexo 

Feminino  

Masculino  

100% 

Estado civil 
Solteiro(a) 
Casado(a) 
Divorciado(a) 
Viúvo(a) 
Separado(a) 
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A maioria dos alunos, 71%, não trabalha e no Gráfico 4 é retratada a 

porcentagem dos alunos que trabalham meio período, que é 24%, e 5% dos alunos 

trabalham em período integral. 

 

 

 
Gráfico 4 – Situação profissional  

 
 

No Gráfico 5, pode ser visto que a maioria dos alunos, 55%, precisa entre 1 e 

2 horas para deslocamento de casa à faculdade, entre 15 e 60 minutos são 43% de 

alunos e 2% precisam menos de 15 minutos para o deslocamento, este é um dado 

importante, pois, no caso das aulas on-line, a locomoção seria desnecessária. 

 

 

 

Gráfico 5 – Tempo para deslocamento casa/faculdade 

 
 

No Gráfico 6, 93% dos alunos possuem computador pessoal e 7%, não. Para 

Staa (2011), a comunidade científica mostrou que computador e internet estão 

associados a um melhor desempenho dos alunos, dentro e fora da escola.  

 

71% 

24% 
5% 

Situação profissional 

Não  trabalha 

Trabalha meio período 

43% 

55% 

2% 

Tempo para deslocamento casa/faculdade 

Menos de 15 min. 

Entre 15 e 60 min. 

Entre 1 e 2 horas 

Mais de 2 horas  
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Gráfico 6 – Aluno possui computador pessoal 
 

 
 
Para a pergunta sobre a leitura dos alunos (Gráfico 7), 57% responderam que 

gostam de ler textos impressos e 43%, de textos na tela do computador.  Seguem 

alguns comentários informados pelos alunos sobre este tópico: 

 Para estudos ou lazer, no geral, eu leio livros impressos. Mais, tratando se de 

artigos, eu costumo ler no computador. 

 Leio impresso e no computador, porém, prefiro impresso. 

 Prefiro textos impressos, pois gosto de fazer anotações. 

 Prefiro textos impressos, mas leio muito no computador também. 

No entanto, conforme Moraes (2012), 

 
[...] O leitor de textos digitais mudou sua prática de leitura, que já não está 
ligada à materialidade do livro, nem com o manuseio das folhas, sendo uma 
prática que exige um leitor muito mais ativo, já que antes mesmo de 
interpretar o sentido do texto, para ler na tela, é preciso enviar comandos ao 
computador e para isso é preciso conhecer as ferramentas da máquina. 
Ocorreu, então, a quebra do elo físico que existia entre objeto impresso e o 
escrito que ele veicula. O leitor passa a dominar a aparência e a disposição 
do texto que aparece na tela do computador. São novos hábitos, novas 
ações e novas expectativas que estão sendo criadas em torno do texto e da 
leitura. 

 
 

 

 
Gráfico 7 – Visão sobre leitura dos alunos 

 

93% 

7% 

Possui computador pessoal  

Sim 

Não 

57% 

43% 

Você costuma ler mais? 

Textos impressos 

Textos na tela do 
computador 
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No Gráfico 8, pode ser visto que 100% dos alunos têm acesso à internet por 

ser uma tecnologia de fácil acesso, além de novas formas de comunicação e 

interação. 

 

 

 
Gráfico 8 – Acesso à internet 
 
 

A respeito da frequência de uso do computador sem internet (Gráfico 9), 60% 

dos alunos usam computador todos os dias, 20% usam três vezes por semana, 20% 

usam computador uma vez por semana.  

A respeito do uso de computador com internet, 84% dos alunos usam 

computador com internet todos os dias, 14% três vezes por semana, 2% uma vez na 

semana. 

Diante das respostas, o acesso frequente à internet e ao computador, pois, 

uso destas tecnologias gera ampla familiaridade e maneiras diferentes de aprender. 

Na pergunta sobre as dificuldades para a leitura no computador (Gráfico 10), 

67% dos alunos responderam que não têm dificuldades e 33% sim, que sentem  

dificuldades. As justificativas dos que têm dificuldades de leitura no computador 

foram: 

 Uso óculos. Minha vista cansa se ficar muito tempo no computador. 

 A luminosidade do computador atrapalha-me. 

 Quando leio no computador antes de dormir, meu sono é prejudicado. 
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Gráfico 9 – Uso de computador com/sem internet 

 
 
 

 
 
 
Gráfico 10 – Leitura na tela do computador 

  

No Gráfico 11, a pergunta sobre o tipo de site acessado com mais frequência, 

38% dos alunos responderam ser o Facebook; 20% Google; 18% Youtube; 14%, 

Netflix e 10% acessam notícias. 

 Conforme as respostas dos alunos, é provável que a maior parte dos 

acessos à internet seja por motivos de lazer.  
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Gráfico 11 – Tipo de site acessado com mais frequência 
 
 

 
No Gráfico 12, a maioria dos alunos, 80%, respondeu sim, que o uso do 

computador e internet são importantes, 5% responderam não e 15% responderam 

parcialmente. Para ter uma visão melhor sobre como este fator aparece no 

questionário, foram transcritas algumas respostas: 

 Sim, pela à facilidade que você pode acessar certas informações. 

 Mais ou menos, acho importante, mas não essencial, porque acredito que o uso 

do computador é mais frequente em casa do que nas aulas em si. 

 Sim, pois possibilita um melhor aprendizado, economizando tempo.  

Com base nas respostas, foi possível perceber a importância das tecnologias 

ao facilitar, assim, o processo de ensino e aprendizagem.  

Na atualidade, é difícil imaginar que o aluno ou qualquer pessoa faça uma 

pesquisa ou projeto sem utilizar à internet.  
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Gráfico 12 – Importância de uso do computador e internet 
 
 
  

Na pergunta sobre o estímulo ou recomendação do uso da internet para os 

trabalhos escolares (Gráfico 13), pode ser visto que 67% dos professores não 

recomendam nem incentivam o uso da internet e 33% responderam que 

recomendam. 

Com avanços tecnológicos, os alunos devem estar bem informados, 

atualizados e incluídos no meio digital, pois tudo está baseado em tecnologia, 

trabalho, educação, lazer e redes sociais. 

Despertar e estimular o interesse pelas tecnologias, tanto de alunos como de 

professores não é simples. Além de assistir os filmes, ficar nas redes sociais, o aluno 

poderia começar com desenvolvimento de conteúdos, sobre qualquer assunto de 

interesse. Quanto a este aspecto, Ramos (2014) explica que,  

 

[...] Atualmente o mundo dispõe de muitas inovações tecnológicas para se 
utilizar em sala de aula, o que condiz com uma sociedade pautada na 
informação e no conhecimento, pois por meio desses meios, temos a 
possibilidade virtual de ter acesso a todo tipo de informação independente 
do lugar em que nos encontremos e do momento. Esse desenvolvimento 
tecnológico trouxe enormes benefícios em termos de avanços científicos, 
educacional, comunicação, lazer, processamento de dados e conhecimento. 
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Gráfico 13 – Recomendações de uso da internet 

 
 
No Gráfico 14, pergunta-se sobre qual disciplina usa o laboratório de 

informática e incentiva o uso da internet no curso de moda da USP, 81% dos alunos 

responderam a disciplina de Sistemas Computadorizados aplicados no projeto de 

Têxtil e Moda, 12% que nenhuma disciplina incentiva o uso da internet e 7% não 

responderam à questão. 

Existem muitas disciplinas que poderiam se apropriar dos recursos 

tecnológicos para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, além disso, 

desenvolver o senso crítico é fator importante no crescimento do aluno. 

 

 
 

 
Gráfico 14 – Importância de uso do computador e internet 

 
 

6.2.  Apresentação e discussão dos resultados das respostas ao questionário 

dos alunos, depois da experimentação com vídeo com conteúdos de 

modelagem plana 

 

 

Para o questionário dos alunos depois da experimentação foram elaboradas 

dez questões que visavam a identificar os aspectos da aprendizagem, abordando 
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consolidação, compreensão, utilidade, motivação, rigor, opinião, forma, vantagem e 

desvantagem do ensino on-line e, por último, comentários adicionais. 

Segue a apresentação e discussão das respostas obtidas.  

Para a pergunta se os exercícios on-line ajudaram a consolidar o conteúdo 

das atividades presenciais, os alunos informaram que os exercícios ajudaram na 

consolidação do conteúdo das atividades presenciais (Gráfico 15), 16% que 

ajudaram muito, 37% que ajudaram pouco, 26% que ajudaram e 21% que não 

ajudaram. 

O ensino presencial e o ensino on-line não deveriam competir entre si, pois, 

os dois métodos são importantes e agregam valores, de acordo com o interesse, 

personalidade e tempo de cada indivíduo. 

 

 
 

 
Gráfico 15 – Os exercícios ajudaram a consolidar o conteúdo das atividades presenciais? 

 

 
 
Na pergunta se o exercício on-line foi fácil de compreender (Gráfico 16), 21% 

dos alunos responderam que foram muito fáceis, 53% que foram fáceis, 21% que 

foram adequados, 5% acharam difíceis.  

Diante dessas respostas é possível observar qual a importância do 

desenvolvimento dos recursos tecnológicos, tendo em vista a aprendizagem dos 

alunos e oferecendo formatos diferentes das aulas presenciais.  
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Gráfico 16 – Os conteúdos dos exercícios on-line foram fáceis de compreender? 
 

 

Sobre a pergunta se o conteúdo foi útil (Gráfico 17), 10% dos alunos 

responderam que foram muito úteis, 60% que foram úteis e 30% pouco úteis. 

O conteúdo útil é essencial, pois, melhora a experiência do aluno e estimula o 

desenvolvimento de outros exercícios que integram o conteúdo.  

 

 

 
Gráfico 17 – Os conteúdos dos exercícios foram úteis? 

 
 

 No Gráfico 18, as repostas dos alunos sobre a participação no ensino on-line 

e se melhorou opinião sobre esse tipo de ensino, 53% responderam sim e 47% não.  

Os jornalistas da G1, Moreno e Fajardo (2013), entrevistaram Melissa 

Agudelo, representante da High Tech High, um modelo de ensino utilizado em São 

Diego, nos Estados Unidos da America, que defende “a conexão da escola com o 

mundo” e informaram que, 

 
[...] É preciso sair da sala de aula para ver o mundo”, diz. O modelo do High 
Tech High prevê aulas práticas fora da aula, encontros com diversos 
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profissionais, e ainda “trabalhos com algo significativo” no caso dos alunos mais 
velhos.  

 

 

 
Gráfico 18  –  A participação no ensino on-line melhorou sua opinião sobre esse tipo de 
                       ensino? 
 

 

A respeito da pergunta (Gráfico 19), se o curso on-line é uma boa forma de 

adquirir novos conhecimentos e melhorar suas competências profissionais, 84% dos 

alunos responderam que sim e 16%, que não. 

A maioria dos alunos teve resposta positiva sobre a pergunta, pois, o mercado 

de trabalho está cada vez mais competitivo e busca profissionais competentes e 

completos, ou seja, com conhecimentos, habilidades e atitudes.  

É necessário buscar a formação continuada, aprimorando conhecimentos 

adquiridos e a obtenção de novos saberes, pois é condição básica e necessária para 

se inserir no mercado de trabalho.   

 

 

Gráfico 19  –  Você acha que os cursos/exercícios on-line podem ser uma boa forma de    
                        adquirir novos conhecimentos e melhorar suas competências profissionais? 
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Na pergunta (Gráfico 20), se o aluno sentiu-se motivado para realizar os 

exercícios on-line, 5% responderam que se sentiram muito motivados (a), 27% sim, 

senti-me motivado (a), 26% um pouco motivado (a) e 42% não.  

Por que a maioria dos alunos não se sentiu motivado para realizar os 

exercícios on-line?  É possível que o aluno não tenha interesse de aprender 

modelagem, considera difícil ou, basicamente, por ter interesse em outros saberes 

do curso. 

Como é uma experiência nova de aprendizagem, Mercado (2007) cita que: 

 
[...] Os alunos apresentam, durante seu processo de estudo inicial, 
dificuldades de tempo, de organização e planejamento sobre quando e 
como estudar, além da confusão sobre as condições e demandas das 
tarefas de aprendizagem, já que reconhecem que se trata de uma 
experiência de aprendizagem nova diante da qual não sabem como atuar. 
Estas dificuldades respondem a uma diferença entre suas expectativas 
iniciais de dedicação e esforço, e as demandas reais de estudo a distância, 
que se apresentavam desconhecidas, devido a sua falta de experiência 
como alunos dessa modalidade. 

 

 

 
Gráfico 20 – Você sentiu-se motivado (a) para realizar os exercícios on-line? 

 
 
A pergunta se os exercícios on-line tiveram o mesmo rigor que os presenciais 

(Gráfico 21), 63% dos alunos responderam sim e 37% não.  

A Agência Câmara Notícias (2016) divulgou a defesa da pesquisadora Lilian 

Bacich, da Universidade de São Paulo (USP), em debate na Câmara dos Deputados, 

ela observa que, 

 

[...] a integração entre o ensino presencial e propostas de ensino on-line 
visando à personalização do atendimento escolar. Essas medidas fazem 
parte do Ensino Híbrido, ou “blended learning”, uma das tendências da 
Educação do século XXI. 
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Gráfico 21 – Os exercícios on-line tiveram o mesmo   
                   rigor que os exercícios presenciais? 

 
 
Na pergunta sobre desvantagens do ensino on-line, o aluno podia assinalar 

mais de uma resposta. Foram 16 que assinalaram problemas relacionados com a 

tecnologia (defeitos, lentidão da internet, etc.), três respostas sobre as dificuldades 

na adaptação ao estilo de aprendizagem on-line, oito respostas sobre as  

dificuldades do aluno orientar sua própria aprendizagem, quatro respostas sobre as 

dificuldades na gestão do tempo e uma resposta que não veja desvantagens. 

Na pergunta sobre as vantagens do ensino on-line, aluno podia assinalar 

mais de uma resposta. Foram 17 alunos que responderam que é flexibilidade na 

participação (tempo e lugar), quatro respostas sobre oportunidade de troca de 

material educativo, oito respostas sobre a facilidade no acesso ao ensino, três 

respostas que se ajusta a diferentes estilos de aprendizagem e  duas respostas 

sobre a facilidade de atualização do material educativo. 

Os comentários adicionais (crítica, elogio, sugestão) foram escritos por dois 

alunos: 

 Os exercícios on-line foram bons na proposta, porém a forma como foram 

apresentados tornou a atividade desinteressante (diagramação, tempo de texto, 

falta de uma trilha sonora nos momentos sem explicação...). 

 Fazer um vídeo para o aluno reproduzir não ajuda em nada. Se fosse um 

programa que fizesse o molde, seria muito mais interessante  que um tutorial na 

internet. 

Estas críticas foram importantes para se perceber que nem todos os alunos   

estão contentes e o quanto ainda falta para tornar as aulas on-line satisfatórias em 

sua utilização independente do visual ou utilidade. Para se desenvolver um software 
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específico para a modelagem, é demorado e seria caríssimo à instituição, ou 

mesmo, aos profissionais que lidam com esse tipo de tecnologia. 

Assim, de forma sintética, pode-se dizer que a maioria dos alunos que 

respondeu à pesquisa é composta por mulheres jovens, solteiras, que possuem 

computador e acesso à internet, entendem o conceito das aulas on-line e sua 

acessibilidade na escola ou em casa. Acham a iniciativa boa, que o vídeo é 

interessante, não só ao crescimento pessoal como profissional, o conteúdo foi útil, 

que ajudou a consolidar os conteúdos das atividades presenciais, os exercícios 

foram de fácil compreensão e com mesmo rigor das aulas presenciais, esse fato não 

foi afetado pelo exercício on-line. 

Como desvantagem sobre o ensino on-line, a maioria dos alunos indicou 

problemas relacionados com a tecnologia (defeitos, lentidão da internet, etc.) e as 

dificuldades de orientar sua própria aprendizagem.  

Como vantagem, os alunos indicaram a flexibilidade na participação (tempo e 

lugar) e facilidade no acesso ao ensino. 

De acordo com os alunos, a experimentação facilitou o processo de 

aprendizagem das tecnologias durante processo de desenvolvimento das aulas. 

No ensino semipresencial, existe a interação entre professor e aluno, os 

trabalhos são corrigidos em sala de aula, o professor tem mais tempo para incetivar 

os alunos e desenvolvimento das competências necessárias para inserção no 

mercado de trabalho.  

 

 

6.3 Apresentação e discussão dos resultados das respostas ao questionário 

     dos professores, antes da experimentação 

 

 

O questionário para os professores, antes da experimentação, foi dividido em 

cinco partes e participaram oito professores.  

A primeira parte refere-se aos dados demográficos onde foram respondidas 

perguntas sobre dados pessoais, como: formação acadêmica, tempo de docência no 

ensino superior, faixa etária e sexo. A segunda parte, foi a respeito da motivação do 

professor para adoção do ensino on-line. A terceira parte, visou a identificar sobre 

quais os fatores impossibilitariam o professor de adotar o ensino on-line. A quarta 
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parte visa identificar as atitudes do professor em relação ao ensino on-line. A quinta 

parte, objetivou identificar a experiência do professor no uso dos meios tecnológicos. 

Segue a apresentação e discussão dos questionários que foram aplicados 

aos professores, antes da experimentação.                                                             

Na pergunta sobre formação acadêmica (Gráfico 22), 63% dos professores 

responderam que eram especialistas 25% Mestres e 13%Doutores. 

 

 

 

 
Gráfico 22 – Formação acadêmica.  

 

Quanto ao tempo de docência no ensino superior (Gráfico 23), 12% dos 

professores responderam até 4 anos, 25% de 5 a 9 anos, 38% de 10 a 19 anos e 

25% de 20 anos ou mais. 

 

 

 
 
 
Gráfico 23 – Quanto tempo de docência do ensino superior? 
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A faixa etária dos professores (Gráfico 24) variou, com idade até 29 anos, 

12% dos professores, 25% de 30 a 39 anos, 38% de 40 a 49 anos e 25% 50 ou 

mais. 

 

 

 

Gráfico 24 – Faixa etária 

 
 
No Gráfico 25, pôde-se ver que 75% eram mulheres e 25%, homens.  

 
 

Gráfico 25 – Sexo dos professores 

 

No Gráfico 26, os fatores que mais importam e motivam os professores para 

adotar estratégias de ensino on-line são: a oportunidade de usar as tecnologias na 

sala de aula, poder desenvolver novos modelos pedagógicos, adotar o ensino on-

line constitui um desafio intelectual e é um fator de enriquecimento do currículo, 

aumento da flexibilidade dos estudantes e oportunidades para melhorar o ensino. 
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Os fatores que menos motivam os professores são: a segurança no emprego e 

o apoio técnico oferecido pela escola. 

Manter a motivação é o desafio para à instituição e aos próprios professores. 

Pois, torna-se fundamental para o sucesso escolar e pessoal. O professor 

desmotivado interfere no processo de ensino-aprendizagem, cujo foco é a formação 

do aluno. 

 

 

 
Gráfico 26 – Motivação dos professores para adoção de ensino on-line 
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Os fatores que impossibilitariam (Gráfico 27) o professor adotar as 

estratégias de ensino on-line eram: falta de treinamento, tempo e conhecimento 

sobre ensino on-line, falta de apoio da coordenação pedagógica da instituição e a 

escola não proporcionar o apoio técnico adequado. 

Outro fator importante da avaliação dos professores foram as reclamações dos 

colegas sobre suas experiências de ensino on-line. 

Mais um fator pouco favorável foi que o ensino on-line aumenta as horas que o 

professor dedica às atividades letivas.  

 

 

 

Gráfico 27 – Fatores que impossibilitariam professor adotar o ensino on-line. 

 
 
O Gráfico 28, visa a mostrar as atitudes do professor em relação ao ensino on-

line que mostra falta de vontade e gosto dos professores pelo ensino on-line.  
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Por que os professores não dão valor ao ensino on-line?  

Será que existe algum preconceito em reconhecer o valor do ensino on-line?  

As barreiras tecnológicas?  

Será que está aberto para aceitar as mudanças?   

Qual é o papel do professor no ensino on-line?  

 

 
 
 
Gráfico 28 – Atitude do professor em relação ao ensino on-line 

 
 
No Gráfico 29, é apresentada a experiência dos professores na utilização 

das tecnologias e da internet. Todos os professores têm boa experiência na 

utilização das tecnologias e da internet, tanto experiência básica (Word, PowerPoint, 

e-mail, sites de busca) como avançada (Skype, MP3, Chat, Messenger), 

informações importantes.  

Para Pereira e Anjos (2014), além dos saberes tecnológicos, 

 
[...]”o professor universitário contemporâneo, atua como docente na 
chamada era do conhecimento, na qual a informação surge em grande 
volume e alta a velocidade o que aumenta as exigências em relação a este 
professor sobre o domínio das tecnologias da informação presentes de 
forma especial na vida dos jovens estudantes. 
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Gráfico 29 – A experiência do professor na utilização da tecnologia e a internet 

 
 
 

6.4.  Apresentação e discussão dos resultados das respostas ao questionário 

dos professores, depois da experimentação com vídeo com conteúdos 

de modelagem plana 

 

 

No questionário aos professores, depois da experimentação, foram 

elaboradas quatro questões que visavam identificar as razões para adoção do 

ensino on-line, os aspectos críticos, as implicações da adoção do ensino online no 

desenvolvimento profissional do professor e a experiência de uso dos recursos on-

line.  

Segue a apresentação e discussão dos questionários que foram aplicados 

aos professores, depois da experimentação:                                                                
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Sobre as razões que poderiam levar o professor a adotar o ensino on-line 

(Gráfico 30), a maioria dos professores respondeu que são pedagógicos, técnicos, 

organizacionais, metodológicos e profissionais. 

 

 

 

Gráfico 30 – Quais as razões poderiam levar o professor a adotar o ensino on-line? 
 

Os aspectos críticos para adotar o ensino on-line (Gráfico 31) foram a  

infraestrutura, serviços de apoio e soluções tecnológicas, conforme resposta de oito 

professores. Quanto ao aspecto das políticas: ao nível do sistema de ensino e na 

IES, oito professores responderam, dois professores responderam ser a liderança, 

motivação e participação e dois consideraram incentivos críticos em termos de 

avaliação, tempo, prêmios e recursos. 
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Gráfico 31 – Quais os aspectos que considera críticos para adotar o ensino on-line? 
 
 

No Gráfico 32, as implicações da adoção do ensino on-line para o 

desenvolvimento profissional, oito professores responderam na aprendizagem e 

ensino, um respondeu que é oportunidade de participar da mudança organizacional 

e oito professores optaram pela formação e adoção de novas estratégias 

pedagógicas. 
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Gráfico 32 – Quais as implicações da adoção do ensino on-line em seu desenvolvimento      

                              profissional? 

 
 
Na pergunta sobre como avalia a experimentação de uso dos recursos on-

line, e as preferências entre o ensino presencial e o ensino on-line, todos os 

professores responderam que preferem uma mescla dos dois. Em termos de tempo, 

tecnologia, recursos utilizados, quatro professores responderam serem bons, e 

quatro que o vídeo não necessita de investimentos altos, que os alunos gostaram da 

participação e os professores avaliaram as atividades como muito boas. 

Conforme os professores, a vantagem do ensino on-line é sua facilidade de 

acesso e o aluno torna-se responsável pelo próprio aprendizado. A falta de interação 

dos alunos entre seus pares e com o professor é citado como desvantagem, no 

entanto, se o ensino fosse totalmente on-line, seria uma desvantagem ainda maior, 

de acordo com outro professor. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Formação, adoção de novas 
estratégias pedagógicas, 

Melhoria de condições profissionais, 
segurança, emprego e 

reconhecimento profissional, 

Trabalho em equipe, apoio dos 
colegas, 

Oportunidade de participar na 
mudança organizacional, 

No papel desempenhado e na 
satisfação dos docentes, 

Na aprendizagem e no ensino, 

Na estrutura institucional 

Quais as implicações da adoção do ensino  
on-line em eseu desenvolvimento profissional? 



 
 

89 

  

Os professores gostaram do vídeo elaborado para o exercício e não sentiram 

nenhuma dificuldade. 

O grupo de professores que respondeu à pesquisa foi composto tanto por 

mulheres como por homens, com idade entre 29 e 50 anos, todos com boa formação 

acadêmica, e motivados para adotar o ensino on-line e usar as tecnologias na sala 

de aula, por poderem desenvolver novos modelos pedagógicos.  

Mas, sentem-se impossibilitados em empregar o ensino on-line, pois faltam  

treinamentos, apoio da coordenação pedagógica da instituição e o apoio técnico 

adequado. 

A maioria dos professores tem experiência de mais de seis anos no uso de 

tecnologias e internet, tanto experiência básica (Word, PowerPoint, e-mail, sites de 

busca) como avançada (Skype, MP3, Chat, Messenger). 

 Somando boa parte das respostas, os professores não mostraram vontade 

nem gosto pelo ensino on-line, no entanto, o sucesso de implantação desse ensino 

depende deles. 

O resultado geral dos questionários, exceto a motivação dos professores e da 

experimentação, mostrou aceitação considerável dos alunos e professores para a 

adoção do ensino on-line, sugerindo a relevância de sua aplicabilidade na disciplina 

de modelagem plana, como aspectos do aprendizado. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo desse estudo foram apresentados e discutidos vários aspectos 

importantes a respeito do ensino on-line, possibilitando compreender que as aulas 

presenciais e on-line possam proporcionar um ensino mais amplo, visto que os 

métodos puramente presencial e semipresencial se complementam. 

Algumas abordagens de ensino que mostram que as tecnologias podem ser 

úteis na implantação de atividades inovadoras foram apresentadas e discutidas do 

ponto de vista educacional, e a união das aulas presenciais com conteúdos on-line, 

em que o uso das tecnologias possibilita uma aprendizagem mais ampla e eficaz. 

Sendo assim, é de extrema importância que instituições de ensino técnico e 

superior apoiem e estimulem o desenvolvimento dos professores, capacitando-os no 

desenvolvimento de competências necessárias. Além das competências do corpo 

docente, as universidades devem oferecer formação tecnológica e pedagógica 

condizente com o ensino on-line. 

Conforme apresentado no Cap. 6, para explorar o potencial e as características 

de uma aula de modelagem plana on-line, foi desenvolvida uma proposta de 

conteúdo passo a passo que se revelou útil. Os resultados da experimentação 

produzidos nesta pesquisa e aplicada aos alunos e professores de moda acenam 

como um perceptível potencial de utilidade pedagógica de apoio on-line a um ensino 

semipresencial. 

È importante aos alunos que gostem de aprender, que disponham de 

autonomia e que possam organizar seu tempo de estudo, não tenham medo de 

experimentar alguma forma nova e diferente de aprendizagem. O mesmo vale para 

alunos que levam um tempo considerável para se locomover entre a casa e a 

faculdade. 

Desta forma, as contribuições do presente estudo proporcionam a união das 

aulas presenciais com aulas on-line, formando o blended learning, que parece 

possibilitar um aprendizado de maior eficácia para que o aluno desenvolva o 

conteúdo proposto. 

Esta forma de ensino não se aplica apenas a cursos superiores de moda, è 

também indicada para outras áreas que possam ser objeto de futuras pesquisas, 

como: 
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 Formação continuada 

 Cursos de curta duração (modulados); e 

 Cursos abertos (plataformas). 

 

 Este estudo conclui fazendo menção da visão da professora doutora Vani 

Kenski (2007) da Faculdade de Educação da USP que cita: 

 

[...] é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia 
para poder garantir que o seu uso, realmente, faça a diferença, não basta 
usar a televisão ou o computador, é preciso saber usar de forma 
pedagogicamente correta a tecnologia escolhida. 

 

Assim, espero que esta seja a principal contribuição do presente estudo. 
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