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Capítulo 5 

 

Learning Design e design instrucional 

contextualizado 

 

Esta pesquisa foi permeada de desafios: separar em dimensões de análise um todo 

intrincadamente relacionado; dialogar com campos disciplinares muitas vezes herméticos, 

com vocabulários e metodologias autocontidos; buscar indícios de qualidade em meio a 

inúmeras dificuldades operacionais; manter a perspectiva na complexidade dinâmica sem 

se render à complexidade dos detalhes. 

 

Por outro lado, promoveu insights inestimáveis sobre o aprendizado eletrônico, ao 

possibilitar uma análise multidimensional do fenômeno a partir de reflexões internacionais 

recentes, ao mesmo tempo que se traçava um paralelo com a árdua realidade brasileira 

da educação de jovens e adultos. 

 

Neste capítulo, organizamos as principais inferências decorrentes da articulação teoria-

prática-teoria, primeiro articulando as múltiplas dimensões analisadas no Capítulo 4 e, a 

seguir, voltando-nos ao principal problema desta pesquisa, o de verificar a adequação da 

abordagem de Learning Design como fundamentação teórico-prática do design 

instrucional contextualizado. 
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5.1 Análise multidimensional da abordagem de Learning 

Design  

São tantas os desdobramentos da abordagem de Learning Design que, mais uma vez, 

utilizamos a categorização multidimensional para registrar as observações decorrentes 

desta pesquisa. Novamente ficará manifesto o quão interconectadas estão as variadas 

dimensões do aprendizado eletrônico.  

 

Buscamos nesta seção seguir uma linha de raciocínio que nos permita construir caminhos 

de resposta às indagações essências desta pesquisa. 

 

5.1.1 Dimensão pedagógica  

 

As novas gerações de sistemas para o aprendizado eletrônico espelham o 

amadurecimento da área. Denominem-se como sistemas de terceira onda baseados na 

abordagem de Learning Design (SIQUEIRA, S. M. W., 2005), ou como VLEs 2.0 – 

baseados na Web 2.0 (WELLER, 2007), esses novos usos da tecnologia em educação 

prometem atender a demandas por flexibilização e contextualização que vão diretamente 

ao encontro do design instrucional contextualizado.  

Ambas as denominações fundamentam-se em uma idéia mais ampla de 

interoperabilidade – semântica, cultural, tecnológica e pedagógica. Vejamos o que isso 

representa para a comunidade de praticantes (professores e especialistas em educação). 

Uma das principais questões debatidas em relação à abordagem de Learning Design diz 

respeito à neutralidade pedagógica. Embora apresentada por alguns defensores do LD 

como um “argumento de venda” – uma espécie de oferta de modelo único que independe 

de premissas filosóficas ou metodológicas subjacentes para funcionar –, é alvo de críticas 
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de educadores que a consideram uma forma de reducionismo ou “nivelamento por baixo” 

do complexo fenômeno educacional. 

De fato, o simples fato de um curso ser projetado e executado conforme um padrão de 

interoperabilidade educacional como o IMS LD não garante a sua qualidade.  Além de 

outros padrões educacionais, tais como padrões de desempenho (alcance de objetivos 

educacional) e garantia de qualidade na escolarização (oportunidades de aprendizagem). 

Em outras palavras, pode-se montar um curso inteiro ruim e compatível com o IMS LD, 

mas a probabilidade de perceber que o curso não é bom será maior. 

Ao aproximar-nos do final desta pesquisa, reconhecemos no Learning Design uma 

abrangência, uma amplitude, uma riqueza pedagógica possibilitada pela representação 

dos processos basilares do ensino-aprendizagem (“pessoas interagindo com um ambiente 

formado por recursos, ferramentas e outras pessoas, tendo em vista um objetivo 

educacional”). A partir dessa representação essencial, emergem as particularidades de 

cada abordagem, escola, estratégia, prática pedagógica, com suas potencialidades e 

também suas limitações. Isso quer dizer que a neutralidade do sistema notacional é 

condição para que ele possa expressar uma riqueza de abordagens.  

Cabe acrescentar que, enquanto o processo histórico de evolução das teorias de 

aprendizagem e de instrução pende para as abordagens mais contextualizadas 

(construtivistas, sociointeracionistas, situadas), a evolução das tecnologias aponta para a 

liberdade de escolha, para a diversidade de práticas, para a multiplicidade de opções.  

Não estariam as abordagem mais contextualizadas abertas à diversidade? 

Na perspectiva do Learning Design, a convivência – e não a concorrência – entre 

paradigmas educacionais dominantes, que anunciamos como relevante ao conceituar o 
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design instrucional contextualizado, pode materializar-se na proposição de unidades de 

estudo e atividades de aprendizagem diversificadas.   

Tal flexibilização é potencializada quando se considera o aspecto granular do design e da 

execução das unidades de aprendizagem. Uma vez que se pode estruturar 

(seqüencialmente ou não) um conjunto de atividades independentes, distintas umas das 

outras por objetivos de aprendizagem explicitados e pelas relações estabelecidas entre 

papéis, conteúdos e serviços, em ambientes configurados personalizadamente para 

aquela unidade ou atividade específica, é possível alternar entre estratégias pedagógicas 

variadas, segundo o objetivo que se pretende alcançar.  

Isso não implica um descolamento entre o que se faz na prática e sua fundamentação 

filosófico-político-pedagógica subjacente. Pelo contrário, como demonstra o exemplo do 

STEA, a articulação entre projeto político-pedagógico, processos de design instrucional e 

formação de professores é assegurada pela utilização de templates que favorecem a 

contextualização tanto na fase do design quanto durante a sua execução.  

O mesmo pode ser dito das bibliotecas temáticas do Dialog Plus Toolkit, que ao mapear 

contextos, objetivos de aprendizagem, abordagens e estratégias pedagógicas, formatos 

de interação e avaliação, papéis, ferramentas e recursos, integrando-os à ferramenta de 

planejamento e design, concretizam o chamado “grounded design”, a implementação 

sistemática de processos e procedimentos enraizados em teoria e pesquisa estabelecida 

sobre a aprendizagem humana (HANNAFIN, HANNAFIN, LAND & OLIVER, 1997, apud 

ROSSETT, 2002, p. 129), com o diferencial de que esse enraizamento está 

operacionalmente vinculado à tomada de decisões. 

No que diz respeito à contextualização, ao considerar os conteúdos educacionais como 

componentes de um processo mais amplo de ensino-aprendizagem, baseado na 



 

 

351 

interação (atividade) de pessoas com o ambiente (recursos e serviços), o Learning Design 

possibilita que a contextualização se dê no método, e não na estruturação interna dos 

conteúdos.  

Ou seja, ainda que os conteúdos não tenham sido desenvolvidos especificamente para 

determinado contexto, eles podem ser referenciados para compor uma atividade de 

aprendizagem, porque esta consiste não apenas na exibição de uma seqüência ordenada 

de conteúdos, mas se constitui na ação dos sujeitos sobre esses conteúdos.  

Dessa forma, se na abordagem de objetos de aprendizagem o contexto se torna explícito 

nos metadados que descrevem características como a área de conhecimento à qual o 

objeto está relacionado, o nível de ensino apropriado e a mídia empregada, no Learning 

Design esses quesitos são agregados a um componente de nível superior e servem de 

base para a tomada de decisões sobre como se dará a interação dos sujeitos com esses 

objetos.  

Outra preocupação da comunidade de praticantes diz respeito à natureza potencialmente 

prescritiva dos learning designs. Eventos e caminhos imprevistos caracterizam a natureza 

dinâmica e flexível da aprendizagem. Prescrever antecipadamente decisões baseadas no 

comportamento do usuário não é um risco apenas da especificação LD, mas de qualquer 

outra que lide com a condição humana.  

 

Muitos contra-argumentam que o Learning Design não remove as pessoas do sistema; ao 

invés disso, por tornar os processos educacionais mais explícitos, libera os educadores 

das tarefas repetitivas, deixando-os disponíveis para lidar com as incertezas.  

Apoiaríamos essa argumentação fossem os instrumentos oferecidos aos praticantes 

efetivamente libertadores. Entretanto, o que vemos são, no design instrucional aberto, 

praticantes sobrecarregados por inúmeras tarefas de parametrização do ambiente virtual; 
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e, no design instrucional fechado, praticantes (quando há) apartados das decisões de 

planejamento e design 

 

No que tange ao uso do Learning Design para apoiar os processos e produtos resultantes 

do design instrucional, a tradução das narrativas educacionais clássicas (tais como planos 

de ensino, roteiros e storyboards) em diagramas de atividades UML e documentos de 

instanciação XML revela-se uma tarefa ao mesmo tempo penosa e prazerosa para os não 

iniciados em Learning Design. 

 

Em um sentido, a matriz estendida de atividades elaborada como solução intermediária 

entre a narrativa e o diagrama UML foi empregada com êxito no caso do STEA para 

trazer à tona as relações entre os diversos elementos do processo de ensino-

aprendizagem.  Em outro sentido, porém, mesmo com a matriz intermediária, a 

complexidade das ferramentas de autoria, instanciação e exibição (como o Reload e o 

CopperCore que exploramos nos Capítulos 3 e 4) acaba adicionando para o não-técnico 

as dificuldades da linguagem XML à já intrincada lógica de programação dos sistemas de 

aprendizado existentes eletrônico.   

 

5.1.2 Dimensão semântica 

Nesta complexa dimensão, a grande contribuição do Learning Design é funcionar como a 

representação concreta e pública de idéias abstratas e privadas sobre a aprendizagem, 

permitindo a externalização das complexidades e nuanças do fenômeno educacional. 

 

Em se tratando de um campo de convergência entre diferentes áreas de conhecimento 

(educação, tecnologia, comunicação, gestão), torna-se ainda mais patente a necessidade 
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de adotar um sistema de representação e de comunicação comum a partir do qual se 

possam construir pontes. 

 

Um dos alegados benefícios de adotar uma representação semântica explícita em 

educação é que ela pode servir como alavanca para a criação de designs de 

aprendizagem mais avançados e complexos do que seria possível sem essa 

representação. Nesse sentido, a abordagem de LD configura-se como um framework 

adequado ao design instrucional contextualizado.  

 

A análise do STEA no Capítulo 4 nos faz concordar com essa alegação, uma vez que se 

provou viável representar, instanciar e executar, segundo os moldes da abordagem de 

Learning Design, o modelo atual desse sistema de ensino-aprendizagem calcado na 

égide da transversalidade, da formação docente em serviço, da pedagogia de projetos, do 

modelo híbrido de educação e do design instrucional contextualizado.   

 

A representação inicial nos permitiu também vislumbrar atalhos para a continuidade do 

aperfeiçoamento do STEA, pelo alinhamento conceitual e processual à abordagem de 

Learning Design, especialmente no que concerne a maior sofisticação no template 

original, por meio da inclusão de condições para criação de percursos personalizados. 

 

O uso de uma representação semântica para o aprendizado eletrônico permite ainda a 

preservação e a troca de conhecimentos sobre designs de aprendizagem efetivos, por 

meio da construção e do compartilhamento de catálogos de padrões pedagógicos, que 

possam ser comunicados e adaptados a outros contextos, problemas e conteúdos.  
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O NEA já vem armazenando as Fichas Temáticas do STEA em um catálogo físico e, mais 

recentemente, em mídia digital. Falta aderir a padrões de metadados, um passo ainda 

não efetuado devido à recentidade da prática no meio educacional e também à escala de 

prioridades internas para aplicação de recursos. Certamente isto reflete a condição de 

outros contextos que se vêem questionados quanto aos reais benefícios da catalogação 

de seus recursos de aprendizagem.  

 

Acrescentaríamos neste ponto o fato de que a universalidade dos padrões de metadados 

parece responder mais à realidade do aprendizado eletrônico internacional (contexto 

norte-americano, europeu e talvez também asiático) do que à nossa realidade nacional, 

carente de tantas outras providências.  

 

Não fossem problemas de base relacionados à inclusão escolar e digital dos jovens e 

adultos e a formação de professores para atender a essa modalidade de ensino, 

poderíamos elencar algumas particularidades operacionais, como a tradução e 

localização para o português das ferramentas de Learning Design, a aceitação de 

caracteres especiais e acentos nas entradas de usuários, que, apesar de parecerem 

triviais, acabam comprometendo o uso do LD em território nacional. Neste aspecto, 

poderíamos dizer que a representação se comunica melhor com a máquina do que com 

os usuários da língua portuguesa. 

 

Tais dificuldades tornam custoso trabalhar com os Níveis B e C da especificação. Uma 

vez que propriedades, condições e notificações são os elementos mais refinados do 

processo de design instrucional, vemo-nos diante de um paradoxo da complexidade: ao 

capturar todas as intrincações do processo de ensino-aprendizagem, a especificação se 
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torna incompreensível para os não-iniciados, reduzindo as oportunidades de prática e de 

avanço da pesquisa calcada nessa prática. 

 

Não são poucos os autores a reconhecer que a lacuna entre o que é pesquisado em 

Learning Design e o que é oferecido pelas ferramentas de edição e execução de unidades 

de aprendizagem. Ainda é difícil a tarefa de verificar quais são conseqüências de um 

sistema de aprendizado eletrônico migrar de eventos para padrões pedagógicos para 

representações notacionais e para especificações internacionais, observando-se os 

ganhos efetivos para os processos de ensino-aprendizagem.  

 

5.1.3 Dimensão tecnológica 

Uma das contribuições da abordagem de Learning Design é a de esclarecer o papel das 

tecnologias no aprendizado eletrônico. Da mesma forma que a visão centrada em 

conteúdos (objetos de aprendizagem) é confrontada pela visão centrada em processos 

(atividades), no Learning Design as ferramentas assumem o seu devido papel: o de 

serviços que permitem às pessoas realizar atividades, a fim de que a aprendizagem 

ocorra.  

 

Ao pressupor que o axioma-chave da aprendizagem é a idéia de que alunos 

desempenham atividades em um ambiente com recursos, e que este axioma é comum às 

principais abordagens educacionais, o LD coloca o elemento humano no lugar central nos 

processos de ensino-aprendizagem. 

 

Os fundamentos teórico-práticos do LD nos permitem reconhecer que o processo 

educacional envolve mais do que ferramentas tecnológicas bem planejadas ou conteúdos 
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digitais bem desenvolvidos e categorizados, mas depende de processos interativos entre 

pessoas, entre pessoas e conteúdos, e entre pessoas e ferramentas. 

 

Assim, pode-se diferenciar a ferramenta fórum de uma atividade de discussão em fórum, 

esta passível de ser realizada em diferentes outras ferramentas, de blogs a mensageiros 

instantâneos, de listas de distribuição a sessões em mundos de realidade virtual. 

 

Dessa maneira, as inovações tecnológicas que surgem a ritmo acelerado podem ser 

avaliadas pelas comunidades do aprendizado eletrônico tendo por parâmetro a sua 

contribuição para a efetivação das atividades de aprendizagem ou de suporte. E, se 

consideramos a visão mais ampla de “inovação na combinação”, inovar seria, da 

perspectiva do design instrucional, acoplar ferramentas diferenciadas a atividades 

também diferenciadas. 

 

Nessa linha de raciocínio, uma questão pendente é se devemos buscar o 

desenvolvimento de ferramentas específicas para o aprendizado eletrônico ou incorporar 

ferramentas genéricas via arquitetura aberta a serviços. Parece-nos que partir de uma 

central de design e execução da aprendizagem como a anunciada pela abordagem de 

Learning Design é o caminho mais seguro para assegurar que as funções tecnológicas 

combinem às pedagógicas sem prejuízo dos objetivos de aprendizagem centrais.  

 

Por outro lado, a mesma abordagem de Learning Design ressalta os pontos que 

diferenciam uma ação educacional de qualquer outra na Web – delimitação de objetivos, 

prática orientada e feedback, não por acaso os princípios essenciais da instrução. E, 

principalmente no que se refere ao acompanhamento e à avaliação da aprendizagem, 

neste momento as próprias ferramentas de LD ainda entregam menos do que prometem. 
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A separação entre instanciar (atribuir usuários, criar grupos, configurar serviços de 

comunicação e colaboração) e executar atividades (a situação didática em si) é útil na 

medida em que a instanciação repetitiva e consumidora de tempo pode ser delegada a 

um técnico ou mesmo ser automatizada, enquanto as atividades de suporte na fase de 

execução permanecem sob a responsabilidade do educador ou especialista em conteúdo.  

Aliás, a descrição semântica de alto nível dos processos interativos que ocorrem durante 

o processo de ensino-aprendizagem em último caso que “agentes” de software 

interpretem esses processos para dar suporte aos alunos e à equipe, por exemplo, no 

gerenciamento do fluxo de atividades de ensino e aprendizagem, e na filtragem de 

recursos e ferramentas apropriados para o desempenho de uma atividade.  

 

Se a autoria, a instanciação e a exibição de learning designs permanecerem como tarefas 

superespecializadas, como ocorreu em nossa análise do STEA, podem comprometer a 

sua rápida adoção pelos praticantes, inviabilizando os alegados benefícios de reutilização 

e compartilhamento das práticas pedagógicas. E, na contramão do E-learning 2.0 e do 

design instrucional contextualizado, podem dificultar – e não favorecer – a participação 

dos praticantes.  

 

A provisão de boas ferramentas de autoria pode levar algum tempo até superar estas 

dificuldades, porém quanto mais utilizarmos dos Níveis B e C, mais habilidades próximas 

à programação serão exigidas para o design. Da mesma forma, o desenvolvimento de 

uma espécie de “Nível D” da especificação, que possibilite mudanças on-the-fly (durante a 

execução), precisará considerar as competências necessárias para que professores e 

alunos possam interferir no learning design projetado. 
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Estamos certos de que a fundamentação teórica do LD (ou seja, a abordagem genérica 

de Learning Design) provê os alicerces necessários para que as ferramentas de autoria, 

instanciação e execução amadureçam nessa direção. É importante que esse 

desenvolvimento se dê pela influência de educadores revolucionários (inovadores e de 

adotantes iniciais) que formem a massa crítica necessária para a sua ampla 

disseminação. 

 

Organizar recursos tecnológicos em ambientes atrelados a atividades de aprendizagem, 

de modo que eles sejam exibidos ou ocultados conforme predefinido no manifesto XLM, 

pode por um lado, reduz a sobrecarga cognitiva dos alunos, pela delimitação do foco de 

exploração; por outro, aumenta a carga de direcionamento do design instrucional, 

contrariando o pressuposto do autodirecionamento na aprendizagem de adultos e as 

características da geração Net. Assim, no que toca ao planejamento e design, não 

podemos nos furtar à questão: Quem programa o quê, e em que extensão?  

 

Uma forma de responder a esta questão seria destacar que o LD apenas explicita 

premissas e práticas preexistentes.   

 

No design instrucional fixo, o LD permite aos especialistas planejar e seqüenciar 

atividades de suporte e aprendizagem para realização por professores (quando houver) e 

alunos, com a máquina efetuando o máximo de operações previsíveis e repetitivas, como 

definido em um manifesto. Vale destacar que, com foco acentuado em conteúdos, o DI 

fixo requer pouco em termos de sincronização de papéis, mas pode beneficiar-se dos 

Níveis B e C, pela programação condicional de percursos alinhada a desempenhos 

individuais. 
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No design instrucional aberto, o LD permite aos professores (providos de competências 

digitais e de design) planejar um fluxo de atividades de aprendizagem e de suporte para 

realização por alunos e equipe, com a máquina efetuando poucas operações repetitivas, 

visto que a execução é menos previsível. Paradoxalmente, embora os Níveis B e C da 

abordagem de Learning Design sejam apontados como affordances para abordagens 

pedagógicas mais complexas, adeptos do DI aberto podem considerá-las limitadoras da 

atuação do professor ou mesmo da participação dos alunos. A sua utilização exige 

definições prévias na fase de design, antecipando a execução prescrita por um manifesto 

baseado em alunos ou grupos de alunos ideais. 

 

Vislumbramos no design instrucional contextualizado a possibilidade de designers 

instrucionais apoiarem professores no design de atividades mais complexas, criando 

percursos menos ou mais estruturados, que podem combinar atividades individuais com 

momentos de aprendizagem colaborativa, fluxos diferenciados conforme perfis ou 

resultados de aprendizagem, e alunos tomando decisões sobre o próprio processo de 

aprendizagem. Entre essas decisões, incluímos: decidir entre percursos diferenciados, 

tipos de interação, formatos de exibição de conteúdos, tipos de atividades, formatos e 

pesos para avaliação, entre outros.  

 

Isso pressupõe, por um lado, uma inteligência de design instrucional que envolve, além 

das competências básicas do designer instrucional, saber utilizar as affordances das 

ferramentas de autoria, instanciação e execução próprias do LD, bem como estimar o 

custos de se produzir tal conjunto de alternativas.  

 

Por outro lado, requer a construção de uma espécie de “manifesto dinâmico”, com 

elementos do IMS LD definidos de forma independente, por exemplo, referenciando uma 
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página HTML que pode ser alterada dinamicamente a despeito de um manifesto-template 

pré-gravado. Isso se assemelha ao que o STEA vem fazendo: conteúdos complementares 

são publicados no Portal NEA e vinculados às Fichas Temáticas como referências 

externas. Dessa forma, em vez de importar recursos estáticos (arquivos de páginas 

HTML, objetos de aprendizagem) para empacotamento no learning design, adota-se o 

referenciamento a um gerenciador de conteúdos.  

 

5.1.4 Dimensão do aluno 

A execução do manifesto de Learning Design pode ajudar os alunos em atividades 

complexas, ao apresentar uma interface de navegação que os guia através do fluxo da 

aprendizagem. A disponibilização de recursos e ferramentas está visualmente atrelada à 

lógica da estrutura de atividades proposta, o que em termos de usabilidade pode ser 

fortemente recomendado. 

 

De outro ângulo, contudo, a natureza fechada do manifesto, que o aproxima do design 

instrucional fixo, pode remeter à idéia de que o aprendizado eletrônico está a reboque das 

interfaces sociais e inteligentes da Web 2.0. Pelo menos para aqueles que fazem parte da 

geração Net, o trivial é participar de redes de informação, comunicação e relacionamento 

por meio de interfaces simples, editáveis, dinâmicas, participativas.   

 

É evidente que as ações educacionais carregam uma responsabilidade incomparável de 

selecionar conteúdos, propor reflexões, orientar produções dos usuários e alavancar o 

desenvolvimento dos participantes. Além disso, o agente educacional (instituição, grupo 

ou indivíduo) tem responsabilidades em relação à comunidade, às regras e à divisão de 

trabalho, o que muitas vezes não se aplica à Rede como um todo. (Estão aí todos os 

desafios legais, sociais e políticos relacionados ao tratamento de questões como pedofilia, 
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pirataria e bullying1, para mencionar apenas alguns, que comprovam os riscos lidar com a 

tecnologia baseados exclusivamente em operações e ações.)   

 

Desse ponto de vista, mas evitando generalizações, procede a declaração de que nem 

sempre as pessoas sabem o que é melhor para sua própria aprendizagem ou para a 

aprendizagem do grupo. Ou pelo menos as pessoas querem contar com uma orientação 

profissional para chegar lá em menos tempo, com mais segurança ou com mais 

qualidade. 

 

Nesse sentido, a adaptação às características individuais é altamente desejável, uma vez 

que cada ator no processo de ensino-aprendizagem carrega pré-requisitos, habilidades, 

atitudes e motivações únicas. Tal adaptação só pode ser feita realisticamente quando é 

totalmente ou ao menos parcialmente automatizada. De outro modo, transforma-se em 

uma sobrecarga de trabalho para o aluno e/ou o professor.  

 

Quando a representação inclui descrições das condições para a adaptação, esse 

processo adaptativo pode ser suportado computacionalmente. O nó górdio, pelo menos 

neste momento, é que as adaptações desejadas precisam emergir da base (ou da cauda, 

uma remissão à longa cauda da Web 2.0), e as ferramentas disponíveis para realizá-las, 

como comentamos anteriormente, permanecem distantes do razoável para que sejam 

adotadas pelos democratas. 

 

A partir da perspectiva contextual, defendemos que, apoiado por tecnologias, o design 

instrucional assume uma perspectiva mais ampla, implicando mais do que oferecer aos 

                                                 
1 Termo inglês usado para descrever violência física ou psicológica, intencional e repetida, praticada por um 
indivíduo ou grupo com o objetivo de intimidar ou agredir pessoa(s) incapaz(es) de se defender. Não se 
restringe ao mundo virtual, porém, assim como as demais questões levantadas, encontra terreno fértil na 
Web devido às possibilidades de não-identificação imediata do(s) responsável(is). 
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alunos individualmente formas alternativas de usufruir as situações didáticas. Deve 

também propiciar mecanismos de efetiva contextualização nas diferentes etapas do 

processo de design – análise de necessidades, design e desenvolvimento, 

implementação, avaliação – incluindo-se aí a definição compartilhada dos resultados 

desejados e o estabelecimento conjunto de convenções e práticas aceitáveis, segundo 

valores comuns. 

Assim, em termos de flexibilização, ao trabalhar com a programação condicional de 

atividades atreladas a papéis desempenhados na ação didática, o Learning Design 

possibilita a pré-configuração de percursos personalizados seja para execução 

automática controlado por uma ferramenta Player, ou à escolha do aluno/professor 

realizada durante as etapas de implementação. 

 

Se retornarmos à metáfora da peça de teatro, teremos de admitir que o mesmo roteiro de 

ensino-aprendizagem, a cada nova encenação, produzirá resultados diversos pela 

combinação única dos elementos presentes naquela situação; e, também, que será 

diferente para cada participante segundo sua história passada e seu projeto de vida 

futuro, e conforme a sua inserção em uma comunidade imediata e uma cultura mais 

ampla, elas próprias com histórias pregressas e projetos futuros definidos.  

 

Encerramos os comentários sobre a dimensão do aluno chamando a atenção para o fato 

de a abordagem de Learning Design enfatiza a busca por padrões de design instrucional 

– o que por si só já representa um avanço, como fica demonstrado ao longo desta 

pesquisa. No entanto, o que se afigura como realmente inovador é poder acompanhar 

padrões de execução de learning designs tão detalhadamente modelados, de maneira 

que a “sabedoria das massas” produza dados efetivos sobre as decisões tomadas no 
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nível do design. Aí sim, acreditamos, poderemos avançar na direção de um design 

instrucional retroalimentado pela dinâmica do contexto de instrução, e aí sim poderemos 

falar em uma nova geração do aprendizado eletrônico. 

 

5.1.5 Dimensão organizacional 

A perspectiva sistêmica (SENGE, 2006) admite que, para qualquer situação complexa, 

existem níveis diversos de explicação. Explicações baseadas em eventos (X causou Y) 

travam as pessoas em condutas reativas. Explicações baseadas em padrões de 

comportamento (X sempre causa Y) focalizam a identificação de tendências de longo 

prazo e suas implicações. E, um terceiro nível de explicação, “estrutural”, concentra-se 

em identificar as causas subjacentes aos padrões de comportamento (por que X sempre 

causa Y?) a ponto de esses padrões poderem ser modificados, redefinindo a própria 

estrutura do sistema (como alterar a relação X-Y). 

 

Devemos estar atentos a este terceiro nível, do contrário corremos o risco de restringir a 

inovação em educação à mera aderência a padrões de interoperabilidade. Estes em 

última instância poderiam ser reduzidos a “padrões de etiquetagem”, promovendo pouca 

ou nenhuma alteração significativa no sistema. 

   

Da perspectiva sistêmica também obtemos subsídios para compreender como as diversas 

forças atuantes se relacionam no sistema do aprendizado eletrônico. Essa não é uma 

novidade para o campo de conhecimento do design instrucional, cujos fundamentos se 

apóiam também nas ciências da administração, além das ciências humanas e de 

comunicação. O STEA foi um bom campo de pesquisa ao exemplificar na prática as 

diversas forças representadas pelos professores e especialistas em educação, alunos, 
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tecnólogos, pesquisadores e gestores, alguns deles alternando-se entre essas 

comunidades.  

 

A perspectiva contextual fortalece a dinamicidade entre os diferentes subsistemas do 

aprendizado eletrônico, disseminando as funções de manutenção e adaptação a todo o 

espectro contextual, alargando os limites de transposição de entrada e saída, 

aprofundando os níveis de abrangência dos processos próprios do design instrucional. 

 

O entendimento da dinâmica entre revolucionários e democratas diante da inovação nos 

também autoriza a identificar no design instrucional contextualizado um caminho para a 

concretização de mudanças no aprendizado eletrônico. Isso na medida em que o DIC 

busca congregar inovação e affordability, um conceito próximo ao de sustentabilidade, 

que pode ser descrito como “exeqüibilidade econômica, com ênfase na redução dos 

custos”.  

 

A propósito, uma das críticas ao design instrucional aberto ou mesmo ao DIC – por tabela, 

uma das alegações para que abordagens pedagógicas mais contextualizadas não sejam 

empregadas em larga escala – é que essas abordagens não são viáveis 

economicamente. Elas sobrecarregam o professor, que acaba desempenhando, fase de 

design, funções de autoria de conteúdos, roteirização de mídias, parametrização de 

ambientes virtuais; e, na fase de execução, atuando quase como um professor particular 

para cada aluno em cada turma. Modelos mais estruturados para o DI aberto requerem 

uma equipe de design e desenvolvimento que pode inchar o subsistema de produção com 

elevados custos de manutenção. 
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Não nos aprofundamos em questões econômicas nesta pesquisa, embora WELLER 

(2004), entre outros, atribua à abordagem de Learning Design um papel semelhante ao 

dos objetos de aprendizagem para a redução de custos no aprendizado eletrônico. De 

fato, se encarados como pacotes, os learning designs permitem reutilização na íntegra ou 

na forma de novas versões (entre cursos, áreas de conhecimento, instituições e até 

países); produção rápida (pelo uso de consultores externos, agregação de conteúdos, 

produção paralela de recursos, modularização das tarefas de autoria e materiais 

baseados em atividades); e facilidade de atualização (pela edição de artefatos prontos ou 

incorporação de novos componentes).  

 

Isso caracterizaria uma “pedagogia efetiva em termos de custos”, baseada em artefatos 

digitais compostos de atividades relativamente simples de implementar e de baixo custo, 

que poderiam prover aos alunos uma experiência de aprendizagem mais rica do que 

acessar uma sofisticada seqüência de conteúdos ou, por outro lado, participar de 

atividades colaborativas baseadas exclusivamente em texto.  

 

Tendo em mente o contexto mais amplo da Web 2.0, ousamos acreditar que essa pode 

ser uma alternativa para a democratização do aprendizado eletrônico como modalidade 

educacional e para a difusão de inovações no interior do seu próprio sistema. 

 

5.2 Adequação do LD como fundamentação teórico-prática do 
DIC 
 

 

As potencialidades e os desafios da abordagem de Learning Design e da especificação 

IMS LD apresentados até este ponto da análise multidimensional (dimensões pedagógica, 

semântica, tecnológica e do aluno) nos fazem alternar entre perspectivas aparentemente 
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conflitantes: o LD se apresenta como resposta inovadora e concreta aos anseios mais 

profundos daqueles que lidam com aprendizado eletrônico; organiza de maneira indelével 

os elementos que compõem o processo de ensino aprendizagem; lança luz e 

transparência sobre os processos de planejamento, design, execução e avaliação da 

aprendizagem; é um framework que dá sentido e espaço ao novo.  

 

No entanto, por outro lado, colocá-lo em prática é uma tarefa frustrante. Ferramentas que 

não funcionam, compatibilidades que não se harmonizam, interoperabilidades que não se 

realizam. 

Ao defender o design instrucional contextualizado, argumentamos basicamente sobre a 

necessidade de incluir aos princípios do design instrucional mecanismos de flexibilização 

e de contextualização, possibilitados pelas tecnologias de informação e comunicação, em 

especial a Internet.  

Definimos a flexibilização como a possibilidade de prover aos alunos oportunidades 

efetivas de escolha, em termos de tempo e freqüência de participação; conteúdos 

abordados e pré-requisitos para participação; abordagens instrucionais; materiais de 

aprendizagem; método de entrega e logística; local de estudo e canais de distribuição.  

E identificamos a contextualização (na verdade, a re-contextualização pós-industrial) 

como o reconhecimento de que o processo de ensino-aprendizagem extrapola o contexto 

de instrução propriamente dito – determinado pelo evento instrucional e pelos recursos 

físicos, sociais e simbólicos que fazem parte da situação didática.  

Esse processo inclui o contexto de orientação, anterior à aprendizagem, que influencia a 

motivação futura dos alunos e os preparam cognitivamente para aprender, e o contexto 

de transferência, posterior à aprendizagem, envolvendo o ambiente ou a situação em que 
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a aprendizagem será aplicada. E isso em três diferentes áreas de atuação: a individual, 

característica dos alunos; a imediata, característica do entorno; e a cultural ou 

institucional, característica de uma organização, instituição ou da sociedade na qual se dá 

a ação educacional. 

A abordagem de Learning Design, ao focar os processos de ensino-aprendizagem 

(centrando-se em atividades de aprendizagem), mais do que os conteúdos (como ocorre 

na abordagem de objetos de aprendizagem), abre caminho em direção à contextualização 

do design instrucional, na medida em que descreve cenários de aprendizagem 

executáveis on-line e passíveis de compartilhamento entre sistemas e pessoas.  

 

Na verdade, o LD pode ser considerado uma vertente, um desdobramento ou mesmo 

uma especialização dentro do campo de design instrucional para o aprendizado 

eletrônico, embora, ao menos no atual recorte temporal, as relações entre os dois campos 

de pesquisa se caracterizem mais pela aproximação dos teóricos do LD em relação ao DI 

do que o caminho inverso.  

 

Feitas essas considerações, admitimos a abordagem de Learning como um conjunto de 

fundamentos teóricos válidos, capazes de representar grande parte das abordagens 

pedagógicas – pelo menos aquelas intencionais, objetivadas, mensuráveis. Capazes 

também de representar diferentes modelos de design instrucional, particularmente o DIC, 

uma vez que oferece affordances para flexibilização e contextualização. 

 

Em termos práticos, todavia, há uma longa estrada a percorrer, em especial se levarmos 

em conta que na Web 2.0 mudança de comportamento e inovação tecnológica caminham 

lado a lado, influenciando-se mutuamente e acelerando os ciclos de difusão da inovação.  
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Assim, quando mais o LD se aproximar da Web 2.0, mais poderá configurar-se como 

estrutura tecnológica adequada para a prática do DIC. 

 

5.3 Perspectivas 
 

Temos consciência de que, ao optar por uma análise multidimensional da abordagem de 

Learning Design, obtivemos uma perspectiva panorâmica do tema. Cada uma das 

dimensões abordadas dá margem a novas oportunidades de pesquisa, entre as quais 

citamos: 

 

• Em termos pedagógicos: competências docentes e discentes necessárias ao 

manejo de affordances de flexibilização e contextualização do design instrucional 

via Learning Design; integração dos processos de avaliação ao fluxo de atividades 

e à programação condicional do Learning Design; avaliação da capacidade de 

representação de abordagens pedagógicas mais específicas. 

 

• Em termos semânticos: efetividade da adoção de padrões pedagógicos e 

especificações de interoperabilidade em educação; embate com outras 

especificações para o aprendizado eletrônico; relações entre ontologia e 

folksonomia (“taxonomia das massas”). 

 

• Em termos tecnológicos: aperfeiçoamento da interface das ferramentas para 

Learning Design; integração com sistemas de aprendizado eletrônico de primeira e 

segunda onda; integração com outras especificações. 

 

• Em termos dos alunos: aprendizagem orientada versus aprendizagem aberta 

possibilitada pelo aperfeiçoamento das ferramentas de Learning Design; questões 
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de língua e localização cultural; adaptação a estilos de aprendizagem; adaptação 

para educação de adultos e Geração Net. 

 

• Em termos organizacionais: efetividade em custos pela aplicação do Learning 

Design; transformação nos modelos de produção em aprendizado eletrônico; 

questões de direitos autorais e propriedade; modelos de negócio para o E-learning 

2.0. 

 

Em um sentido mais amplo, faz-se necessária também expandir a discussão para o 

campo político-filosófico, abordando questões relacionadas a quem pode, deve ou quer 

produzir e consumir na Web.  

 

Acreditamos estar diante de novas formas de pensar e praticar a educação, 

inexoravelmente apoiadas por tecnologias. Esperamos ter contribuído para o alargamento 

do debate, desejosos de que este trabalho abra caminhos para aprofundamentos, 

mantendo-se em vista o quadro geral aqui proposto. 


