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Capítulo 2 

Metodologia da pesquisa 

 

Neste capítulo, descrevemos o percurso metodológico adotado nesta pesquisa com 

vistas a investigar o potencial da abordagem de Learning Design como 

fundamentação teórico-prática do design instrucional contextualizado. 

Apresentamos a natureza da pesquisa realizada, as fases exploratória e descritiva 

da investigação, as principais fontes de pesquisa consultadas, o tratamento 

bibliográfico adotado e as atividades de pesquisa realizadas para cotejar a 

abordagem de Learning Design com o STEA – Sistema Transversal de Ensino-

Aprendizagem. 

 

2.1 Natureza da pesquisa 

Esta pesquisa apóia-se nas premissas de que a educação, como amplo fenômeno 

da aprendizagem humana, é multidimensional (congregando filosofia, sociologia, 

psicologia, história, didática); que os fundamentos da pesquisa e prática do design 

instrucional são igualmente multifacetados (reunindo design, psicologia, 

comunicação e administração); e que a abordagem de Learning Design, embora um 
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campo ainda mais especializado, engloba conhecimentos de diferentes áreas (entre 

elas, o próprio design instrucional, a engenharia de software, a tecnologia da 

informação e a gestão de projetos).  

Decorre que o desenvolvimento desta pesquisa também percorreu caminhos 

multidisciplinares, mantendo como objetivo central a análise das implicações da 

abordagem de Learning Design para o design instrucional contextualizado. 

Para isso, priorizamos a pesquisa qualitativa, que favorece a análise multifacetada 

dos fatores sociais, econômicos, psicológicos e didáticos envolvidos (BODGAN e 

BICKLEN apud LÜDKE & ANDRÉ, 1986), em uma perspectiva teórico-descritiva, 

com momentos etnográficos de participação efetiva.  

A pesquisa se desmembrou em uma primeira fase exploratória do referencial 

bibliográfico e ferramental tecnológico disponível, seguida por uma fase de 

investigação de natureza descritiva, em que o STEA (Sistema Transversal de 

Ensino-Aprendizagem) se revelou como um caso particular de design instrucional 

contextualizado a ser confrontado com a abordagem de Learning Design. 

Para analisar detalhadamente o STEA à luz do quadro teórico do LD, adotamos a 

estratégia de estudo de caso, que investiga a coerência de um exemplo específico 

com determinada teoria, identificando as situações que influenciam positiva ou 

negativamente a aplicação de métodos, e estabelecendo indicadores de qualidade, 

desafios teóricos na implementação e elementos verificados in loco não abordados 

pela teoria (YIN, 2001). 
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2.2 Pesquisa exploratória 

Em uma primeira fase desta investigação, empreendemos uma pesquisa de caráter 

exploratório, consistindo principalmente no levantamento da produção bibliográfica 

relacionada à abordagem de Learning Design e na manipulação do ferramental 

disponibilizado por comunidades internacionais para testes, a saber, LAMS, Dialog 

Plus e Reload, apresentados ao longo do Capítulo 3. Boa parte dessa exploração se 

deu no âmbito do Projeto Tidia-Ae (Tecnologia da Informação no Desenvolvimento 

da Internet Avançada), financiado pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa no 

Estado de São Paulo), para desenvolvimento de software de educação a distância.  

A seleção da abordagem de Learning Design como principal referencial teórico se 

deu a partir da participação nas atividades da Escola do Futuro – USP, um dos 

laboratórios de desenvolvimento do Projeto Tidia-Ae, a convite do Prof. Dr. Fredric 

Michael Litto, coordenador do laboratório e membro do comitê gestor. Sob a 

supervisão do Prof. Dr. Cesar Nunes, a tarefa de especificar uma ferramenta 

tecnológica para o planejamento e o design de atividades de aprendizagem (dentre 

as várias projetadas para constituir um sistema de gerenciamento da aprendizagem 

Tidia-Ae) possibilitou a reflexão sobre metamodelos, especificações universais e 

finalmente sobre a abordagem de Learning Design. 

Assim, foram efetuadas atividades de localização, seleção, leitura e análise de 

referências bibliográficas, a partir das quais se organizou um corpo central de 

conhecimentos para compreensão dos aspectos tecnológicos de fundo (uso de 

padrões, interoperabilidade, representação em linguagem de máquina) e sua 
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aplicação às questões pedagógicas centrais (o que ensinar, como ensinar, a quem 

ensinar). 

Em termos da bibliografia pesquisada, um primeiro conjunto de referências dizia 

respeito à abordagem do Learning Design propriamente dita, sendo composto por 

títulos publicados nos últimos cinco-seis anos, majoritariamente no idioma inglês e 

disponibilizados para livre consulta em repositórios digitais especializados ou em 

comunidades virtuais de discussão (ver “Principais fontes de pesquisa”, a seguir).  

Explorar essas fontes de pesquisa significou acompanhar a dinâmica de construção 

dos conhecimentos na área, já que elas se configuram, mais do que repositórios, 

como “redes de aprendizagem” (learning networks)1. Muitos dos artigos consultados 

permaneceram algum tempo “encubados” nesses repositórios, tendo sido debatidos 

em fóruns livres até dar origem a publicações mais estáveis e integradas, como o 

Learning Design: A Handbook on Modelling and Delivering Networked Education and 

Training2, editado por Rob Koper e Collin Tattersall em 2005, e o número especial do 

Journal of Interactive Media in Education, intitulado Advances in Learning Design, 

lançado em agosto do mesmo ano.  

Mais recentemente, vemos o tema disseminar-se e integrar-se a discussões mais 

generalizadas sobre tecnologia educacional – por exemplo, na obra de referência 

sobre qualidade e padronização em aprendizado eletrônico (ULF & PAWLOWSK, 

2006) e no título que trata do uso, seleção e desenvolvimento de ambientes virtuais 

de aprendizagem (WELLER, 2007). 

                                                 
1 O conceito de “redes de aprendizagem” é tratado no Capítulo 3.  
2 A partir de agora, referido apenas como Learning Design Handbook. 
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Já a investigação de referenciais nacionais sobre a abordagem de Learning Design 

se deu a partir dos títulos analisados na pesquisa “Estado da arte na pesquisa em 

educação a distância”, que vem sendo realizada e atualizada desde 2003 (LITTO, 

FILATRO & ANDRÉ, 2005a, 2005b, 2006) e sobre a qual tratamos mais 

detalhadamente a seguir. 

Simultaneamente às leituras e como parte das atividades do Projeto Tidia-Ae, foram 

realizados testes de ferramentas baseadas ou inspiradas na abordagem de Learning 

Design, e análise das respectivas documentações, que no conjunto proporcionaram 

maior entendimento sobre as especificações técnicas e as dimensões teóricas, 

pedagógicas e organizacionais relacionadas.  

Para contextualizar as reflexões sobre a abordagem de Learning Design à realidade 

educacional brasileira e à pesquisa empreendida anteriormente sobre design 

instrucional contextualizado3, que nos motivaram a prosseguir na investigação do 

tema, somaram-se à bibliografia central de LD uma bibliografia complementar sobre 

os temas design instrucional, ambientes virtuais de aprendizagem e gestão de 

aprendizado eletrônico, que permeiam todo o nosso quadro teórico.  

Além desses elementos, fazem parte das publicações exploradas os documentos 

relativos ao Projeto Tidia-Ae, ao STEA-NEA-FEUSP e à própria especificação IMS 

Learning Design. 

                                                 
3 FILATRO, Andrea (2003). Design instrucional contextualizado. Dissertação de mestrado 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo, sob orientação da Profa. Dra. Stela Conceição Bertholo Piconez, e que deu origem ao livro do 
mesmo nome, publicado pela Editora Senac São Paulo em 2004. 
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Na seção seguinte, descrevemos as principais fontes consultadas nesta fase de 

pesquisa exploratória.4 

 

2.2.1 Principais fontes de pesquisa  

Repositórios digitais relacionados a projetos de desenvolvimento de software e 

pesquisa foram a principal fonte de pesquisa para coleta de artigos, documentos, 

referências e discussões para compor a bibliografia central de LD: 

a) IMS Learning Global Consortium – IMS/GLC5 (http://www.imsglobal.org): O 

IMS dedica-se a estabelecer padrões de interoperabilidade nas áreas de 

acessibilidade, definições de competência, empacotamento de conteúdos, 

repositórios digitais, eportfolios, Web services, informações do aluno, design 

de aprendizagem, metadados, questões e testes, listas de recursos e 

ferramentas, seqüenciamento simples, entre outros.  

 

Para fins desta pesquisa, foram analisados detalhadamente os documentos 

inter-relacionados que compõem a documentação relativa à especificação 

                                                 
4 É importante ressaltar que os títulos que compõem o quadro teórico básico sobre Learning Design 
foram selecionados a partir de nossos interesses de pesquisa, e não representam um mapeamento 
completo da produção disponível nos repositórios citados ou que seria obtida por uma pesquisa 
atualizada nos mecanismos de busca da Web. 
5 O IMS Learning Global Consortium iniciou-se originalmente em 1987, sob a denominação Projeto 
Instructional Management Systems (IMS). Com o passar do tempo, ficou evidente que o termo 
"Instructional Management System" levantava mais questões do que respondia, uma vez que era 
usado para descrever coisas diferentes – como sistema de gerenciamento da aprendizagem ou de 
cursos, servidor de aprendizagem, sistema de treinamento baseado em computador ou mesmo 
sistema de aprendizagem integrado. Por essa razão, a instituição atualmente prefere ser denominada 
como IMS Learning Global Consortium ou simplesmente IMS 
[http://www.imsglobal.org/background.html, acesso em 22/05/07] 
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IMS Learning Design (2003) e que são comuns a todas as outras 

especificações IMS6: 

• IMS Learning Design Best Practice Guide 

(http://www.imsglobal.org/learningdesign/ldv1p0/imsld_bestv1p0.htm): 

provê informações sobre como a especificação agrega valor à prática de 

ensino e aprendizado eletrônico, descrevendo os benefícios dos níveis A, 

B e C da especificação, apresentando exemplos de casos de uso (tais 

como adaptação de unidades de aprendizagem ao perfil do aluno, 

obtenção de conteúdo culturalmente relevante para solução de problemas, 

entre outros), um guia para o designer instrucional segundo diferentes 

pedagogias, incluindo exemplos de documentos de instância XML (para 

atividades de instrução programada, e aprendizagem baseada em 

competência, entre outros), bem como um guia para o implementador, 

incluindo arquitetura lógica, interface externa, relacionamento com outras 

especificações, modelo de domínio e dicionário de dados. 

• IMS Learning Design Information Model 

(http://www.imsglobal.org/learningdesign/ldv1p0/imsld_infov1p0.html): 

documento que representa a integração entre a Educational Modeling 

Language (EML) e as especificações IMS existentes, notadamente as 

especificações IMS Content Packaging, IMS/LOM Meta-Data e IMS Simple 

Sequencing. O documento trata do vocabulário da EML, de sua sintaxe 

expressa em termos de estruturas de informação e sua semântica, usada 

                                                 
6 Tratamos de algumas outras especificações IMS na seção “Dimensão tecnológica” do Capítulo 3.  
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para indicar como os designs especificados nessa linguagem são 

interpretados quando instanciados e engajados por usuários.  

• IMS Learning Design Information Binding 

(http://www.imsglobal.org/learningdesign/ldv1p0/imsld_bindv1p0.htm): 

documento técnico detalhando como os elementos do Learning Design 

são representados no formato XML (eXtensible Markup Language), que 

gera um formato de texto simples e flexível usado em publicações 

eletrônicas e adequado para a troca de uma ampla variedade de dados na 

Web.  

b) JISC - The Joint Information Systems Committee (http://www.jisc.ac.uk/): 

programa de pesquisa patrocinado por fundos de financiamento da educação 

superior do Reino Unido. Foi estabelecido em 1º de abril de 1993, pelo então 

recém-fundado Higher Education Funding Councils para Inglaterra, Escócia e 

Gales, a fim de prover orientação estratégica e oportunidades de uso de 

tecnologias de informação e comunicação no ensino, aprendizagem, pesquisa 

e gestão. O JISC forneceu subsídios para a formulação de macro-

frameworks, a partir da revisão de modelos de e-learning para as 

comunidades de prática (BEETHAM, 2004; BRITAIN, 2004; MAYES & 

FREITAS, 2004), importantes fontes relacionadas em nossa bibliografia 

central sobre Learning Design.  O JISC patrocinou ainda o desenvolvimento 

original do Reload7, software de código livre que suporta vários padrões de 

                                                 
7 O Reload (Reusable eLearning Object Authoring & Delivery Project) - http://www.reload.ac.uk/ - é 
um projeto fundado pelo JISC como parte do programa X4L (Exchange for Learning) para 
desenvolver ferramentas de suporte a especificações de interoperabilidade em tecnologia 
educacional, como o IMS e o SCORM. Será tratado com mais detalhes no Capítulo 3. 
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interoperabilidade, entre eles o SCORM e o Learning Design.  

 

c) CETIS – The Centre for Educational Technology Interoperability 

Standards (http://www.cetis.ac.uk): fundado pelo JISC (ver acima) e 

gerenciado pela Universidade de Bolton, Inglaterra, em parceria com várias 

instituições de educação básica e superior. Dissemina informação sobre 

padrões de tecnologia da aprendizagem através de workshops, conferências, 

publicações e fóruns, a respeito de tópicos como metadados, conteúdo 

educacional, acessibilidade e e-portfolios, fórum pedagógico e educação 

continuada.   

 

d) UNFOLD Project - Understanding New Frameworks of Learning Design 

(http://www.unfold-project.net:8085/UNFOLD/general_resources_folder/): projeto criado em 

janeiro de 2004 para suportar a adoção de padrões abertos de e-learning, 

com foco na especificação IMS Learning Design. Além de disponibilizar 

acesso a um site com notícias, documentos, agenda de eventos e links, 

hospeda a Learning Network for Learning Design - LN4LD (ver a seguir), onde 

se encontram materiais mais estruturados, com atividades de aprendizagem e 

fóruns.  Engloba quatro parceiros: Open University of the Netherlands – 

OUNL8; Universidade de Pompeu Fabra (Catalunha, Espanha); Universidade 

de Bolton (que hospeda o CETIS) e a European Continuing Education 

Network – EUCEN (organização não-governamental que reúne membros de 

                                                 
8 A OUNL – Open University of the Netherlands é responsável pela criação da EML (Educational 
Modeling Language) e pelo desenvolvimento da especificação IMS-Learning Design. Lidera também 
o Valkenburg Group, formado em março de 2002, com o objetivo de reunir instituições e organizações 
de todo o mundo na produção da EML e das ferramentas de autoria e de gerenciamento de 
conteúdos. 
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38 países e é a principal rede multidisciplinar européia para educação 

continuada).  

 

e) LN4LD - Learning Networks for Learning Design (http://www.unfold-

project.net:8085/UNFOLD/general_resources_folder/), plataforma de 

aprendizagem e troca de informação sobre a especificação IMS Learning 

Design e sua aplicação, através de unidades de aprendizagem e fóruns de 

discussão. Lançada em janeiro de 2004, é mantida pelo Educational 

Technology Expertise Centre para promover e coordenar a adoção, a 

implementação e a utilização do IMS Learning Design e de especificações 

relacionadas. Em julho de 2004, passou a abrigar comunidades de prática, 

nas quais grupos se reúnem para compartilhar interesses e conhecimentos 

sobre a especificação IMS LD. 

Para a pesquisa de artigos nacionais sobre sistemas de aprendizado eletrônico, 

utilizou-se a sistemática da pesquisa do Sistema de Gerenciamento Informacional 

Bibliográfico do Projeto Pesquisador em Rede (www.pesquisadoremrede.com.br)9, 

que faz parte das atividades do Grupo Alpha (Diretório do CNPq) e vem fornecendo 

subsídios para os estudos de “Estado da arte na pesquisa em educação a distância”, 

atualizados desde 2004 (ANDRÉ et al., 2007).    

 

                                                 
9 Tema das investigações da Tese de Doutorado (em andamento) “A pesquisa e o mapeamento 
bibliográfico colaborativo apoiado por tecnologias da informação e comunicação como estratégias 
para a formação do professor reflexivo”, de autoria de Claudio André, sob orientação da Profa. Dra. 
Stela Conceição Bertholo Piconez, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. 
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2.2.2 Tratamento bibliográfico 

Os títulos da bibliografia central de Learning Design foram publicados entre os anos 

de 2000 e 2006, majoritariamente em inglês, que é também o idioma oficial das 

principais fontes de pesquisa consultadas, embora a maior parte das publicações se 

origine de autores vinculados a instituições sediadas na Holanda.  

Predominam artigos publicados nos repositórios digitais citados anteriormente, 

transformados em capítulos de livros, artigos de periódicos ou apresentados na 

forma de papers em congressos internacionais. Incluem-se neste conjunto relatórios 

do porte de BRITAIN (2004), que apresenta uma revisão completa de conceitos, 

especificações e ferramentas de Learning Design; BEETHAM (2004), que organiza 

os modelos de aprendizado eletrônico que orientaram a nossa categorização e 

análise multidimensional do Learning Design; MAYES (2004), que revê teorias, 

frameworks e modelos de aprendizagem; e outros, a maioria deles relacionados aos 

projetos que suportam repositórios digitais especializados ou comunidades virtuais 

citados anteriormente em “Principais fontes de pesquisa”. 

 

Para a pesquisa complementar sobre a abordagem de Learning Design em âmbito 

nacional, foram realizadas buscas das palavras-chave “learning design” e “IMS”-LD 

nos campos “Título”, “Resumo” e “Palavras-chave” no banco de dados do “Estado da 

arte na pesquisa em educação a distância” (ANDRÉ et al., 2007). A partir da leitura 

dos resumos fornecidos pelos próprios autores, os títulos pertinentes a esta 

pesquisa foram selecionados.  
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Um filtro pelas palavras-chave “LMS”, “Learning Management System”, “LCMS”, 

“Learning Content Management System”, “AVA / VLE” e “Ambiente(s) Virtual(is) / 

Virtual Learning Environment” retornou publicações cuja leitura prévia do título, 

resumo e palavras-chave confirmaram o interesse específico para esta pesquisa.  

Essa análise permitiu identificar duas tendências gerais em relação a sistemas de 

apoio ao aprendizado eletrônico:  

a) propostas de desenvolvimento de novos ambientes virtuais, com clara 

destinação pontuação a tópicos isolados, tais como:  

• conteúdos selecionados, como Língua Portuguesa (MAGO et al., 2002; 

WIPPEL, 2002); Língua Inglesa (CUSTODIO, 2005); Astronomia 

(CAMPOS, 2004); Matemática (SOARES, 2000; RODRIGUES, 2002; 

LIMA, 2004); Geometria (NOTARE, 2001; SILVA et al., 2002); Química 

(MENEZES, 2001); Desenho / Desenho Técnico (SILVA, 2001; 

BALCEWICS, 2003; SCHEIDT, 2004); Arquitetura e Urbanismo 

(BONGESTABS, 2003); Design (MUNIZ, 2003);  

• metodologias focadas em necessidades ou abordagens de 

aprendizagem específicas, como método silábico de alfabetização 

(BELLI, 1999); construtivismo (GIANELLA & STRUTCHNER, 2002; 

LOPES et al., 2003; REZENDE et al., 2004; ARAÚJO, 2005; LOPES, 

2005; SALLES, 2005); aprendizagem baseada em problemas (MARTINS, 

2002; REICHTER & COSTA, 2004); construcionismo (REZENDE, 2004, 

2005), aprendizagem colaborativa (LUCENA, 2005); sistema de orientação 
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a distância (URIARTE, 2003); educação especial (MIRANDA, 2005a; 

2005b); teoria da atividade (CASTRO NETO, 2006);  

• tecnologias ou mídias determinadas, como redes de alta velocidade 

(TIRADO, 2002); ferramenta de autoria (RIBEIRO et al., 2004; RIBEIRO, 

2005), chat (REICHERT el al., 2004), portal (RIZEK, 2004); realidade 

virtual e inteligência artificial (DIZERO, 1999; FALCÃO, 2001; SANTOS, 

2004); multimídia ao vivo (FISCHER, 2001); software livre ou gratuito 

(SANTOS & OKADA, 2003); ambientes gráficos (BETTIO, 2003);  

• instituições específicas, como, por exemplo: Universidade de Caxias do 

Sul (SOARES et al., 2001; ALMEIDA et al., 2002); Universidade do Vale 

do Itajaí – UNIVALI/SC (MARTINS & CAMPESTRINI, 2004); PPGEP / 

UFRGS  (CORTIMIGLIA, 2004); Unicamp (CASTILLO, 2005); PUC-RS 

(VERMELHO et al., 2001; MEDEIROS et al., 2003). 

b) avaliação de ambientes virtuais existentes (BRASILEIRO FILHO & 

MACHADO, 2000; LOPES, 2001; BARROS, 2002; BERNARDINI, 2003; DIAS, 

2003; SANTINELLO, 2005; SIQUEIRA, L. L., 2005; DOMINGUES, 2006; 

MORGENSTERN, 2006). 

É certo que alguns títulos apontam para padrões de interoperabilidade como o 

padrão Dublin Core (CARLOS et al. , 2004), o SCORM (ROHDE, 2004), a linguagem 

de padrões (TALARICO NETO, 2005) e os padrões de metadados (XAVIER, 2005); 

no entanto a preocupação é mais com o desenvolvimento de cursos on-line (LMSs) 

e de materiais educacionais (LCMSs), não tendo sido identificadas ocorrências de 

encaminhamento a metamodelos pedagógicos.  
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O mesmo vale para uma produção nacional específica sobre o tema (BARBOSA, 

2005), que, ao longo de suas quase duzentas páginas, reúne iniciativas pontuais 

para construção de ambientes virtuais de aprendizagem no território nacional – a 

saber, ETC – Editor de Texto Coletivo e ROODA (UFRGS); AVA (Unisinos); Teleduc 

(Unicamp); Oficina de Aprendizagem Portal EdukBr / AulaNet; WebCT (FEA-

RP/USP)10 – mas sem referências à adoção de padrões ou especificações de 

interoperabilidade como base para o desenvolvimento do software ou dos cursos on-

line ali descritos. 

Pesquisas paralelas em mecanismos de busca ou o próprio encaminhamento da 

pesquisa exploratória retornaram títulos ligados a produção de laboratórios ou 

grupos de desenvolvimento de software como a Escola do Futuro da USP (NUNES 

et al. 2005a; NUNES et al. 2005b; FILATRO, BOARETTO & NUNES, 2006; 

BOARETTO et al. 2006) e o Laboratório de Arquitetura de Redes de Computação – 

LARC-USP, ambos vinculados ao projeto Tidia-Ae (ZAINA et al., 2005), além de 

publicações do CINTED – Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias em 

Educação (DUTRA, ROCKENBACK & PEDROSO, 2005) e do CCUEC - Centro de 

Computação da Unicamp (FRANCO, 2006)11. 

                                                 
10 ETC: www.nuted.edu.ufrgs.br/etc2; ROODA: http://homer.nuted.edu.ufgrs.br; AVA-Unisinos: 
http://ava.unisinos.br/; Teleduc: http://teleduc.nied.unicamp.br/~teleduc/; Oficina de Aprendizagem 
Portal EdukBr / AulaNet: http://www.edukbr.com.br/oficina/index.htm; WebCT: www.webct.com.  
11 CINTED: www.cinted.ufrgs.br; CCUEC: www.ccuec.unicamp.br.  
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2.2.3 Categorias de análise  

Como mencionamos anteriormente, são tantas as áreas de conhecimento e as 

comunidades envolvidas no aprendizado eletrônico que é uma tarefa complexa 

entender todos os modelos que se estabelecem para explicar os fenômenos 

educacionais. 

Segundo BEETHAM (2004), modelo é uma representação abstrata que nos ajuda a 

entender algo que não podemos ver ou experimentar diretamente; é uma 

“representação com um propósito”, e as várias comunidades envolvidas no 

aprendizado eletrônico estruturam modelos diferentes para o aprendizado eletrônico, 

refletindo interesses e necessidades distintos. 

A 1ª comunidade, dos praticantes (practitioners), inclui professores e tutores, que 

têm como papel principal suportar e guiar a aprendizagem dos alunos, e 

especialistas em educação e tecnologia da aprendizagem (incluindo-se os designers 

instrucionais), cujo papel é trabalhar ao lado dos praticantes para capacitar e 

aperfeiçoar o aprendizado eletrônico. Para esta comunidade, “modelo” equivale à 

abordagem de ensino-aprendizagem (exemplos: abordagem baseada em 

problemas, abordagem construtivista etc.) ou ao modelo de prática que descreve ou 

prescreve a prática de modo direto e particular. 

A 2ª comunidade é composta pelos teóricos em aprendizado eletrônico, incluindo 

pesquisadores acadêmicos, pesquisadores em ação e membros de projetos de 

pesquisa. Para esta comunidade, “modelo” refere-se a um modo de explicar ou 
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explorar o que acontece no contexto de aprendizagem (exemplos: modelo 

cognitivista, modelo sócio-cultural, modelo cibernético) e tem o sentido de modelo 

teórico. 

Já a 3ª comunidade, formada por desenvolvedores de software, sistemas e 

padrões educacionais, encara modelo como um modo de estruturar representações 

(por exemplo, XML) ou conformar-se a determinada especificação ou padrão (por 

exemplo, IMS, LOM), trabalhando com um modelo técnico. 

Há ainda uma 4ª comunidade, de gestores institucionais e departamentais, para a 

qual modelos organizacionais desempenham papel preponderante em estruturar os 

processos de negócios das organizações educacionais em termos sistêmicos, 

considerando os papéis da equipe e a divisão de trabalho, a cultura organizacional, 

a infra-estrutura, os procedimentos de validação e avaliação, as estruturas de 

recompensa e reconhecimento. 

Finalmente, a 5ª comunidade, dos alunos, possui seus próprios modelos a respeito 

do que significa aprender, nos quais se incluem estilos de aprendizagem, portfolios 

individuais e questões de usabilidade de sistema.  

Diante da diversidade de compreensões sobre o aprendizado eletrônico, uma das 

principais orientações deste trabalho de pesquisa envolveu a organização da 

literatura central sobre Learning Design.  
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Assim, utilizando a classificação de BEETHAM (2004), categorizamos os temas 

tratados nas cinco grandes dimensões de análise para o aprendizado eletrônico, 

como mostra a Tabela 2.1: 

Tabela 2.1 Dimensões de análise para o aprendizado eletrônico 

Dimensão Comunidade Modelo Temas  

P
E

D
A

G
Ó

G
IG

A
 

Praticantes 
(professores e 
especialistas em 
educação) 

Abordagem de 
ensino-
aprendizagem 
que descreve 
ou prescreve a 
prática de 
modo direto 

LMSs – Learning Management Systems 
LCMSs – Learning Content Management 
Systems  
LAMSs – Learning Activity Management 
Systems  
Modelo pedagógico  
Metamodelo pedagógico  
Abordagens pedagógicas  
Abordagem associacionista  
Abordagem cognitivista 
Abordagem socio(construtivista) 
Design instrucional 
ISD Instructional System Design  

S
E

M
Â

N
T

IC
A

 

Pesquisadores 

Modo de 
explicar ou 
explorar o 
contexto de 
aprendizagem, 
com maior 
nível de 
abstração e 
vínculos 
teóricos 
explícitos 

Ontologia 
Taxonomia 
Padrão (standard) 
Padrão (pattern) 
Especificação 
Web semântica 
Modelagem educacional 
Sistema notacional 
Formalização 
Flexibilidade pedagógica 
Representação explícita  
Completude 
Reprodutibilidade 
Personalização 
Neutralidade de mídia 
Interoperabilidade e sustentabilidade 
Compatibilidade 
Reusabilidade 
Ciclo de vida 

T
E

C
N

O
LÓ

G
IC

A
 

Desenvolvedores 
de softwares 

Modo de 
estruturar 
representações 
ou conformar a 
especificações 
ou padrões 
técnicos 

Objetos e atividades de aprendizagem  
Metadados 
Empacotamento de conteúdos 
Ferramentas para Learning Design 
Especificações IMS  
SCORM  
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D
O

 A
LU

N
O

 

Alunos Significados do 
que é aprender 

Affordance 
Adaptação 
Adaptatividade 
Adaptabilidade 
Personalização 
Customização 
Dossiê 
Disparo (trigger) 
Adaptação da interface 
Adaptação do fluxo de aprendizagem  
Adaptação do conteúdo 
Suporte interativo à solução de problemas  
Filtragem de informação adaptativa  
Agrupamento de usuários adaptativo  
Avaliação adaptativa  
Mudanças on-the-fly 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

Gestores 

Organização 
dos processos 
administrativos 
e gerenciais 
em termos 
sistêmicos 

Pensamento sistêmico 
Sistema 
Modelos de design e desenvolvimento 
instrucional 
Design instrucional aberto, fixo e 
contextualizado 
Contexto 
Web 2.0 

 

A partir dessa categorização12, revisamos novamente a bibliografia central de 

Learning Design e a bibliografia complementar, articulando-as com o referencial 

teórico do design instrucional contextualizado levantado em pesquisa anterior 

(FILATRO, 2004). 

As cinco dimensões estabelecidas para análise teórica também orientaram as 

reflexões sobre o estudo de caso realizado neste trabalho e as conclusões 

apresentadas ao final desta tese. 

                                                 
12 É importante destacar que os temas foram assim categorizados segundo uma linha de raciocínio 
que orienta a organização deste relatório; ao longo do Capítulo 3, fica evidente que vários desses 
tópicos são de interesse de mais de uma comunidade e, portanto, são importantes para a 
compreensão de seus modelos.  
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2.3 Investigação de campo 

Paralelamente à pesquisa exploratória, realizamos um estudo de caso, através do 

qual analisamos o STEA – Sistema Transversal de Ensino-Aprendizagem, um 

sistema de aprendizagem nacional, de efetividade comprovada, elaborado 

colaborativamente por uma equipe de pesquisadores, coordenadores pedagógicos e 

professores em formação e revisado ao longo de quase duas décadas, que se 

revelou como um caso particular de design instrucional contextualizado a ser 

confrontado com o quadro teórico do Learning Design.  

A seleção do STEA – Sistema Transversal de Ensino-Aprendizagem como caso para 

estudo se justifica por sua natureza sistêmica e contextualizada, que o torna um 

exemplo complexo e ao mesmo tempo bem-sucedido de design instrucional 

contextualizado. Isso se evidencia pelas seguintes características: 

• O público-alvo do STEA é formado por adultos os quais, a despeito de 

escolarização baixa ou inexistente, construíram uma vida familiar, profissional 

e social, revelando-se capazes, portanto, de tomar decisões em relação ao 

seu futuro. Caracterizam dessa forma uma situação particular de ensino-

aprendizagem, na qual os fatores contextuais de orientação (anteriores à 

situação didática) e transferência (posteriores) influenciam de maneira 

evidente o contexto de instrução propriamente dito. 

• Por princípio, o STEA oferece aos alunos adultos a possibilidade de escolha 

entre modelos diferentes de ensino-aprendizagem: auto-estudo e estudo em 

grupo, com o apoio de professores. Além disso, os modelos são flexíveis o 
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bastante para que os alunos possam alternar entre eles ao longo dos anos de 

estudo nos quais lhes é permitido completar o programa. 

• O currículo oficial completo é apresentado em módulos e unidades temáticas 

agrupadas por eixos curriculares, os quais podem ser explorados pelos 

alunos na ordem que lhes for mais conveniente ou mais atraente, havendo 

sempre a possibilidade de consultar um professor no momento em que seu 

suporte se fizer necessário. 

• Os materiais didáticos que compõem o STEA se caracterizam como gabaritos 

abertos (templates) que conservam os princípios pedagógicos da abordagem 

freireana sobre os quais os episódios-aula são construídos ou revisados 

anualmente pela equipe de professores.  

• Os professores – alunos dos cursos de Licenciatura da Universidade – 

também são sujeitos de seus processos de aprendizagem, e faz parte de 

suas ações de planejamento refletir sobre as premissas teóricas relacionadas 

ao ensino e à aprendizagem. 

• O STEA mantém um programa paralelo para formação de professores. Em 

reuniões coletivas são discutidas abordagens pedagógicas, legislação, 

elaboração de material didático e questões da prática educacional, 

encerrando um ciclo de articulação entre teoria, prática e teoria que possibilita 

o aprimoramento dos materiais didáticos e da ação educacional durante a sua 

implementação.  

• O desenvolvimento das fichas temáticas que compõem o STEA segue a 

lógica dos fractais: professores de diferentes áreas do conhecimento 

contribuem para que cada ficha, independentemente do tema específico ali 
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tratado, funcione como uma cópia reduzida da proposta mais ampla. Assim, 

em todas as unidades temáticas, reproduz-se o cuidado com a Língua 

Portuguesa (campo Nossa Língua), com os aspectos éticos e estéticos 

(campo Technè – Arte e Tecnologia) e com a metacognição (campos 

Refletindo). Além disso, o design das fichas temáticas contém em si mesmo 

idéias de contextualização, uma vez que sempre propõe o levantamento dos 

conceitos anteriores dos alunos, a partir do qual a proposta pedagógica é 

ajustada durante a situação didática. O design privilegia ainda a 

interdisciplinaridade, ao reservar espaço para diferentes campos do saber que 

se relacionam ao tema principal tratado. 

• Os alunos têm autonomia para explorar esses espaços de aprendizagem, 

dado que não há uma ordenação obrigatória para explorar os diferentes 

campos das Fichas Temáticas, embora a sua disposição nas páginas 

impressas obedeça a princípios rigorosos de organização espacial da 

informação segundo a teoria da sobrecarga cognitiva. 

• As Fichas Temáticas do STEA constituem um repositório de materiais 

didáticos que podem ser consultados na proposição de novas ações de 

aprendizagem ou novas edições de programas já implementados. 

• O STEA também se concretiza no espaço de um núcleo de educação a 

distância vinculado à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 

o NEA, desempenhando a tríplice função universitária em ações de ensino, 

pesquisa e extensão. Nesse sentido, congrega interesses, competências e 

soluções das diferentes comunidades envolvidas nos processos de ensino-

aprendizagem – professores, alunos, pesquisadores, desenvolvedores de 
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materiais didáticos e gestores institucionais. Funciona assim com um 

microcosmo que nos permite analisar as potencialidades e limitações da 

abordagem de Learning Design para o design instrucional contextualizado. 

 

2.3.1 Coleta e tratamento de dados 

Embora o nosso foco de investigação seja o STEA – Sistema Transversal de Ensino-

Aprendizagem, sistemática que funciona tanto como instrumento de organização do 

trabalho pedagógico quanto como material didático final para o aluno, para 

compreendê-lo como objeto de pesquisa foi preciso entender o contexto ampliado de 

sua criação e aplicação.  

Dessa forma, tornou-se necessário levantar também dados referentes ao Programa 

de Formação de Professores-Estagiários (licenciandos da Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo), que executam o projeto político-pedagógico do 

Programa de EJA – Educação de Jovens e Adultos. Esses dois programas estão 

inseridos no NEA – Núcleo de Educação de Jovens e Adultos e de Formação 

Permanente de Professores (Ensino presencial e Educação a Distância), vinculado à 

Faculdade de Educação, núcleo que também concentra ações de pesquisa em nível 

de pós-graduação, assim como os estudos do Grupo Alpha, sob a coordenação 

científica da Profa. Dra. Stela Conceição Bertholo Piconez, também orientadora 

desta tese. 
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Ainda no campo de ação da Universidade de São Paulo, está o Departamento de 

Recursos Humanos da Reitoria, patrocinador dos Cursos de Ensino Fundamental e 

Ensino Médio a Distância, ambos reconhecidos pelo Conselho Estadual de 

Educação (São Paulo) e cujas demandas mais recentes resultaram no 

desenvolvimento do Portal NEA e do SIGEPE – Sistema de Gerenciamento 

Transversal de Conteúdos, completando um cenário de aprendizagem que nos 

permite articular de forma bastante ampla o Learning Design com o design 

instrucional contextualizado.13 

Dada a complexidade do STEA e suas relações com o contexto estendido, bem 

como o fato de o sistema ser aplicado tanto na modalidade totalmente a distância 

como no formato semipresencial, os procedimentos para coleta de dados foram 

variados e incluíram:  

1. Levantamento bibliográfico e documental para caracterização do Programa de 

EJA – Educação de Jovens e Adultos, do NEA e do STEA em termos de 

fundamentação político-pedagógica, práticas de ensino e ações de tecnologia 

educacional: 

o Análise dos Planos Escolares 2004/2005/2006 do Curso de Ensino 

Médio a Distância 

o Análise dos Pareceres do Conselho Estadual de Educação e 

documentos de credenciamento do Curso de Ensino Médio a Distância 

o Análise de Regimento Interno dos Cursos de Ensino Médio a Distância 

                                                 
13

 As relações estabelecidas no contexto mais amplo do STEA estão representadas na Figura 4.1 do 
Capítulo 4. 
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o Relatórios de prestação de contas de programas relacionados 

(Relatório do Programa de Educação Fundamental Nestlé, 

NEA/FEUSP e FAPESP/FINEP; Relatório do Programa de Educação 

de Jovens e Adultos/Prefeitura do Município de Cotia e 

NEA/FAFE/FEUSP) 

o Análise de publicações impressas (Cadernos Pedagógicos Reflexões, 

volumes 1, números 1, 3. 4, 6, 7 e 16, publicados no período de 1999 a 

2005) 

o Análise das publicações virtuais relacionadas ao STEA e disponíveis 

no Portal NEA 

o Análise da documentação do Portal NEA e do SIGEPE (Guia Tutorial 

de Apoio: Ensino Médio e Portal NEA). 

2. Aplicação de entrevistas com a coordenadora científica para refinamento da 

compreensão sobre as práticas e os processos de design instrucional e 

validação dos instrumentos compatíveis com a abordagem Learning Design 

aplicada ao STEA 

3. Coleta de depoimentos sobre a construção do Portal NEA e o 

desenvolvimento do SIGEPE para verificação de funcionalidades e 

características dos recursos tecnológicos relacionados ao STEA 

o Entrevista com coordenador de tecnologia 

o Entrevista com programador  

4. Visitas a instalações físicas (Secretaria, Sala dos Professores, Laboratório de 

Informática, salas de aula) para caracterização geral dos espaços físicos e 

virtuais, infra-estrutura e equipe do NEA 
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5. Navegação orientada para exploração do ferramental tecnológico e de 

conteúdos disponibilizados digitalmente:  

o Portal NEA  

o SIGEPE 

6. Manipulação de materiais didáticos do STEA tanto no formato impresso 

quanto na versão digital  

o Análise de Fichas Temáticas de Apoio Pedagógico, Folhas-Tarefa e 

Folhas Anexas para o Curso de Ensino Médio a Distância 

7. Observação assistemática das práticas de professores-estagiários, equipe 

administrativa, coordenadores pedagógicos, especialistas em tecnologia e 

alunos 

Coletados os dados de campo, procedemos à sua análise utilizando para as 

categorias multimensionais extraídas do tratamento da bibliografia central de 

Learning Design.  

O contexto, a fundamentação teórica e as práticas observadas no STEA são 

apresentados segundo as dimensões tecnológica, semântica, pedagógica, 

organizacional e do aluno, conforme categorização de BEETHAM (2004) e 

detalhamento teórico no Capítulo 3 desta tese. 

Para esse fim, foram realizadas reuniões com a coordenadora científica do NEA e 

idealizadora do STEA, que, em conjunto com a pesquisadora, refinou a análise do 

sistema em quatro grandes vertentes – capacitação de professores-estagiários, 

planejamento e design instrucional da ação didática, execução das unidades de 
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estudo (episódios-aula) e avaliação – expressas na forma de produtos do processo 

de Learning Design (narrativa, diagrama de atividades, matriz de atividades 

estendidas e codificação XML). 

 
Para a representação do STEA na forma de unidades de aprendizagem compatíveis 

com a especificação IMS Learning Design, contou-se com o auxílio de um learning 

designer, que fez a parametrização de Fichas Temáticas na ferramenta de autoria 

(Reload Learning Design Editor) e posterior exibição no Reload Learning Design 

Player (apresentadas no Capítulo 4). 

 
O Capítulo 3, a seguir, reúne os principais elementos teóricos relacionados à 

abordagem de Learning Design, que serão articulados com o estudo de caso do 

STEA no Capítulo 4. 


