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Resumo. A Educação a Distância (EaD) vem resgatando a questão do planejamento de curso e de componentes 
curriculares para inclusão de recursos dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e do uso de mídias diversificadas. 
No Brasil, a profissão designer instrucional foi regulamentada em 2009, e a partir de então vem sendo ofertados cursos 
para a formação de profissionais desta área em algumas instituições, sendo que o trabalho do designer instrucional tem 
sido voltado especificamente para a gerência de projetos e com pouco envolvimento pedagógico devido à questão de 
tempo para elaboração dos materiais. Apesar da responsabilidade do planejamento ser do professor conteudista, a parceria 
de trabalho com o designer instrucional fortalece o uso mais adequado das tecnologias enquanto potencializadoras do 
processo de ensino e de aprendizagem. Assim, o objetivo deste artigo é apresentar algumas reflexões realizadas na ótica 
do designer instrucional acerca do planejamento de componentes curriculares para a modalidade a distância, visando a seu 
uso também extensivo ao ensino presencial. Foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo sobre 16 planejamentos de 
componentes curriculares para a modalidade a distância, realizados em um curso ministrado por professores do Instituto 
Federal do Espírito Santo (Ifes) para a Capacitação de Professores para EaD. Os resultados obtidos apontam para uma 
ênfase no método individualizado de ensino, mas com algumas iniciativas para a aprendizagem colaborativa.  

Palavras-chave: Design Instrucional; Mapa de Atividades; Planejamento. 

Abstract. Distance Learning has been rescuing the issue of planning course and curriculum components, to include 

features of Virtual Learning Environments (VLE) and the use of diverse media. Instructional designer, the occupation in 

Brazil had legislation in 2009, and is being formed parallel to the course offerings and in some institutions, the work of 

the instructional designer has been focused on project management and teaching little involvement because the issue of 

time for preparation of materials.. Although planning is the responsibility of the teacher's content way, the partnership 

working with the instructional designer strengthens the most appropriate use of technologies while potentiating of the 

teaching and learning. The objective of this paper is to present some reflections on the perspective of the instructional 

designer about the planning of curriculum components for the distance mode, aiming their use also for teaching. We 

conducted a qualitative research on 16 curriculum components of planning for the distance modality, performed in a 

Teacher Training course for distance education for teachers of the Federal Institute of Espírito Santo (Ifes). The results 

point to an emphasis on individualized teaching method, but with some initiatives for collaborative learning. 
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INTRODUÇÃO 
 
A Educação a Distância (EaD) evidencia deficiências e fortalece discussões sobre aspectos importantes 

relacionados  ao planejamento de um curso e de seus componentes curriculares. É neste processo que o designer 
instrucional surge com um papel de fundamental importância, a saber: 
 

Compreender de que forma as tecnologias de informação e comunicação contribuem para o 
aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem representa uma oportunidade de 
redescobrir a natureza ímpar, insubstituível e altamente criativa da educação no processo de 
desenvolvimento humano e social. Este é o campo de pesquisa do design instrucional, entendido 
como o planejamento, o desenvolvimento e a utilização sistemática de métodos, técnicas e 
atividades de ensino para projetos educacionais apoiados por tecnologias [1]. 

 
Entretanto, em muitas instituições, esse profissional não possui a formação necessária para cumprir tal função, 

eles têm se formado juntamente com os docentes e para se capacitarem, realizam cursos de extensão e pós-graduação 
na área de Design Instrucional. Sem esta formação, minimizam-se as reais possibilidades de fomentar o uso efetivo 
das tecnologias como apoio ao processo de ensino e aprendizagem em parceria com os professores. Para Filatro, 
atualmente, o Design Instrucional 

 
[…] Envolve - além de planejar, preparar, projetar, produzir e publicar textos, imagens, gráficos, 
sons e movimentos, simulações, atividades e tarefas relacionadas a uma área de estudo - maior 
personalização dos estilos e ritmos individuais de aprendizagem, adaptação às características 
institucionais e regionais, atualização a partir de feedback constante, acesso a informações e 
experiências externas à organização de ensino, favorecendo ainda a comunicação entre os agentes 
do processo (professor, alunos, equipe técnica e pedagógica, comunidade) e o monitoramento 
eletrônico da construção individual e coletiva de conhecimentos [1]. 

 
Para que a EaD não seja reflexo do ensino transmissionista, ainda muito utilizado no ensino presencial, é preciso 

que o designer instrucional e o docente, juntos, consigam planejar disciplinas que explorem questões construtivistas 
e sóciointeracionistas. E o planejamento em conjunto deve se dar desde a definição das ações e objetivos a serem 
alcançados, até a escolha e desenvolvimento do conteúdo, bem como os recursos e as mídias que deverão ser 
utilizadas. Em algumas instituições, esse planejamento é denominado mapa instrucional ou mapa de atividades, cuja  
criação envolve vários desafios.  Um desses desafios relaciona-se à visão que alguns professores têm de que ele, o 
mapa de atividades, é o responsável pelo 'engessamento' da EaD, sem considerarem que adaptações podem ser 
realizadas no decorrer do curso; outro problema na elaboração dos mapas está em fazer com que o professor repense 
sua prática pedagógica e encontre no designer instrucional um parceiro para, juntos, discutirem as estratégias de 
ensino utilizadas e qual a tecnologia mais adequada a cada contexto.   

Esse artigo tem como objetivo realizar uma análise sobre alguns mapas de atividades criados em uma capacitação 
na área de formação de professores para Educação a Distância (EaD), realizada em uma instituição pública de 
ensino, o Instituto Federal de Educação do espírito Santo (Ifes), e a partir dessa análise estabelecer diálogos e 
reflexões acerca do trabalho do designer instrucional em parceria com o professor. 
 
 

BREVE HISTÓRICO SOBRE A EAD NA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 
 

A instituição de ensino pesquisada é pública e iniciou as ofertas de cursos a distância em 2007, por meio do 
sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Para apoiar a oferta do cursos, foi criado um Centro de Educação a 
Distância (Cead) que posteriormente transformou-se em Diretoria de Educação a Distância (Cead), subordinada à 
pró-reitoria de ensino, que tem como principal objetivo gerenciar as ofertas de cursos na modalidade a distância. O 
Cead do Ifes possui quatro gerências: de ensino e pesquisa, administrativa e financeira, de produção de material e de 
tecnologia de informação. 

A equipe multidisciplinar do curso é composta por: um coordenador de curso, um coordenador de tutoria, um 
designer instrucional, um revisor de texto e um pedagogo. Além destes profissionais, cada curso tem os professores 
conteudistas, os professores formadores, os professores-tutores a distância e os professores-tutores presenciais. No 
Cead/Ifes, o professor formador e o conteudista normalmente são representados pelo mesmo docente. A seguir, 
apresentamos uma breve descrição de cada membro da equipe multidisciplinar: 
  



● Coordenador do Curso - é responsável pelo gerenciamento do curso e acompanhamento da atuação dos 
professores formadores e conteudistas,  bem como dos tutores a distância e presencias. 

● Coordenador de Tutoria - tem a função de apoiar a coordenação de curso com relação à comunicação e 
interação com os tutores presenciais e a distância. 

● Designer Instrucional - tem a função de garantir que o material didático tenha uma interface de 
comunicação adequada ao projeto pedagógico do curso, e que facilite o processo de ensino e de 
aprendizagem apoiados por tecnologias. 

● Revisor de Texto - é responsável por garantir a clareza e a coerência textual, conseguir transmitir a ideia do 
autor da melhor e mais correta forma possível no material impresso e nas páginas Web produzidos para os 
cursos. 

● Pedagogo - é responsável por acompanhar e promover interlocuções entre os membros da equipe do curso. 
● Professor Conteudista - esse professor é responsável pela elaboração do material instrucional da disciplina. 
● Professor Formador - esse professor planeja e gerencia todo o processo de desenvolvimento da 

aprendizagem na disciplina de sua responsabilidade. Também é responsável pelo acompanhamento dos 
tutores a distância e presenciais. 

● Professor-Tutor a Distância - o tutor a distância faz a orientação e acompanhamento online das atividades 
dos estudantes através do ambiente colaborativo de aprendizagem, tirando dúvidas e corrigindo tarefas. 

● Professor-Tutor Presencial - suas funções variam de acordo com o projeto pedagógico do curso. Ele é o 
responsável pelo acompanhamento presencial dos alunos. 

 
Planejar uma disciplina a distância foi uma das dificuldades iniciais encontradas pelos professores, que 

tradicionalmente estavam ambientados com o planejamento de aulas presenciais, sendo  que grande parte desses não 
possuía formação pedagógica. Essas dificuldades contemplavam desde a linguagem a ser utilizada no material 
impresso, até os tipos de atividades a serem desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Além disso, 
como agravante, a maioria dos professores desconhecia o papel do designer instrucional e, por isso, alguns o 
enxergavam como o “invasor” da sala de aula, aquele que exige o cumprimento de prazos, o detalhamento de 
atividades, as revisões de texto, o uso de animações, vídeos, tutoriais, ilustrações, fotografias, entre outros.  

Inicialmente, a capacitação oferecida aos professores conteudistas / formadores não era realizada pela própria 
instituição. A primeira capacitação foi financiada pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)  que, apesar de 
se tratar de um curso de boa qualidade,  não adotava uma metodologia de EaD que se aproximasse da metodologia  
proposta pelo Instituto. O Cead/Ifes desenvolveu uma metodologia para a produção dos materiais, e, portanto, 
considerava-se de grande importância a criação de um curso que pudesse contemplar suas especificidades. Assim, o 
Ifes, em parceria com a UAB, criou sua própria capacitação de professores conteudistas / formadores na modalidade 
a distância, com duração de três meses e carga horária total de 180 horas. O objetivo dessa capacitação para 
professores é apresentar os fundamentos da Educação a Distância abrangendo conceitos, a metodologia proposta, a 
equipe envolvida e as questões legais sobre a modalidade. Além disso, objetiva-se apresentar as principais 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) usado, o Moodle. 
A partir da consolidação destes conhecimentos, propõe-se o início do planejamento das disciplinas para posterior 
escrita dos conteúdos e atividades. Ao final do curso, existe um módulo sobre mídias, no qual o docente tem a 
oportunidade de elencar os conteúdos que podem ser mais bem apresentados e assimilados por meio de vídeos, 
animações e/ou tutoriais. Neste curso, também se apresenta o modelo de videoaula proposto pela Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa (RNP), e, ao final do curso, o professor apresenta o seu planejamento detalhadamente e parte do 
material textual produzido. 
 

A CONSTRUÇÃO DO MAPA DE ATIVIDADES 
 

Vários são os desafios para a implantação de um curso a distância, que envolve quebra de paradigmas, trabalho 
em equipe, habilidade na construção de materiais didáticos, habilidade para a gerência de projetos, dentre outros. A 
seguir, apresentamos um detalhamento sobre a construção do mapa instrucional, denominado pelo Cead/Ifes de 
‘Mapa de Atividades’. 

Antes de detalhar a construção do mapa de atividades, apresentamos duas propostas de classificação para os 
métodos de ensino como potencializadoras para um olhar crítico sobre o planejamento. 

Jean Piaget, em meados de 1930, apresentou uma proposta de classificação para os métodos de ensino: 
 
1) Métodos verbais tradicionais, que tiveram seus fundamentos ratificados pela epistemologia 
associacionista; 2) Métodos ativos, que se desenvolveram a partir das pesquisas e conclusões 



da Psicologia do desenvolvimento e, mais especificamente, do construtivismo operacional e 
cognitivo; 3) Métodos intuitivos ou audiovisuais, baseados na Psicologia da forma ou Gestalt; 
4) Ensino programado, que tem por base a reflexologia e a Psicologia comportamental ou 
behaviorista [2]. 

 
Outra classificação dos métodos de ensino é apresentada por Carvalho: 

 
a) Métodos individualizados de ensino – são aqueles que valorizam o atendimento às 
diferenças individuais e fazem adequação do conteúdo ao nível de maturidade, à capacidade 
intelectual e ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, considerando individualmente. Entre 
estes são o trabalho com fichas, o estudo dirigido e o ensino programado [...] b) Método 
socializados de ensino – são os métodos que valorizam a interação social, fazendo a 
aprendizagem efetivar-se em grupo. Incluem as técnicas de trabalho em grupo, a 
dramatização e os estudos de casos. c) Métodos sócio-individualizados – são os que 
combinam as duas atividades, a individualizada e a socializada, alternando em suas fases os 
aspectos individuais e sociais. Abrangem, entre outros, o método de problemas, as unidades 
de trabalho, as unidades didáticas e as unidades de experiência [3]. 

 
A Figura 1 apresenta um modelo de Mapa de Atividades adotado pelo Cead/Ifes, o qual foi elaborado com base 

em outros já existentes e que sofreu alteração ao longo dos últimos anos, tendo o objetivo de orientar o professor na 
organização de objetivos, de conteúdos e de atividades propostas. Os outros itens surgiram da necessidade em fazer 
com que o professor em conjunto com o designer instrucional, identificasse o recurso do Moodle mais apropriado 
para a atividade proposta, que poderia ter um cunho mais teórico ou prático. O grau de dificuldade foi inserido 
devido à oferta de disciplinas simultâneas, de forma a organizar as disciplinas, sem sobrecarregar o aluno com 
atividades que exigem maior esforço em uma mesma semana, por exemplo, dois trabalhos em grupo no mesmo 
período, que exige muitos encontros (síncronos e assíncronos) para a organização do trabalho. É comum em um 
curso de EaD avaliar com pontuação as atividades realizadas, respeitando a legislação em vigor de acordo com o 
nível de ensino, por isso foi inserido a coluna nota, permitindo assim saber se as avaliações presenciais possuem 
maior peso, por exemplo para o caso dos cursos de graduação. O campo % foi inserido após muitas discussões sobre 
a carga horária destinada a determinados conteúdos, típicos do planejamento do ensino presencial, julgou-se o termo 
percentual mais adequado para alcançar a carga horária da disciplina, devido aos ritmos diferenciados do corpo 
discente. Esse mapa de atividades, representa uma das atividades da Capacitação de Professores para EaD. 

  

 
FIGURA 1. Modelo de Mapa de Atividades 

 
Observando a Figura 1 da esquerda para a direita, apresentamos a descrição de cada um dos itens que compõem o 

Mapa de Atividades: 
 
1 – S (semanas) 

Os cursos oferecidos na modalidade a distância podem ser distribuídos por aulas, semanas, módulos, etc. A 
orientação é não disponibilizar temas com períodos muito extensos para evitar que as atividades sejam 
acumuladas. Assim, aulas diárias ou semanais com atividades e tarefas mais simples podem disciplinar os 
acessos ao ambiente virtual de aprendizagem e tornar, naturalmente, a presença e a participação dos alunos mais 
efetiva. 

2 – Tema Principal 
As unidades ou temas principais das disciplinas/cursos são os conteúdos que serão aplicados. Nos cursos que 
oferecem o material impresso, o conjunto de temas deverá formar o sumário do mesmo. Um capítulo poderá 
durar mais de uma semana. 

3 – Subtemas 
Os subtemas são, basicamente, tópicos nos quais o tema principal é desmembrado. 

4 – Objetivos Específicos 
Esse é o campo principal, já que os objetivos que o professor elabora em relação aos demais documentos da 
escola são expostos e o caminho a ser alcançado é pensado. De acordo com os objetivos, o designer instrucional 
avalia e sugere a melhor forma para preparar o conteúdo e o tipo de atividades que deverão ser realizadas. 



5 – Atividades 
Esse item está em estreita relação com o anterior. Nesta coluna, escreve-se sobre todas as atividades, avaliativas 
e não-avaliativas, que serão propostas ao aluno. É importante diversificar as atividades, criar atividades que 
envolvam leitura, discussões em Fórum, realização de questionários, trabalhos em grupo, experimento em 
laboratório, etc. Ou seja, nesse planejamento, mesmo ainda sendo muito estruturado, ele tem melhor 
visualização que um plano de ensino por ter um visual de “mapa”. Nele, pode-se analisar a repetição de 
atividades propostas, as relações entre essas atividades, as sugestões de atividades que podem melhorar, por 
exemplo, as relações entre os alunos (já que o AVA nos possibilita essas escolhas) e muitas outras intervenções 
possíveis. 

6 – Colunas T e P 
A coluna T deverá ser assinalada para as atividades teóricas, ou seja, que envolvam somente leitura, e a coluna P 
deverá ser assinalada para atividades que tenham característica prática (resolução de exercícios, experimentos, 
trabalhos em grupo, etc.). Essa relação é muito passível de discussão, isso porque uma leitura pode ser prática na 
medida em que ela pede um exercício definido de reflexão, mas essa classificação ajuda na melhor organização 
do que os alunos farão. 

7 – Recurso do Moodle 
Nesta coluna deve ser informado o recurso do ambiente virtual de aprendizagem que será utilizado para realizar 
a atividade proposta. 

8 – Grau de Dificuldade 
O grau de dificuldade foi dividido em baixo, médio e alto de acordo com o esforço e tempo exigido. Esta coluna 
dará subsídio ao designer instrucional, em conjunto com os professores e a equipe pedagógica, para reorganizar 
as atividades de acordo com o número de disciplinas ofertadas simultaneamente. 

9 – Nota 
Nesta coluna será informada a nota referente à atividade. Algumas atividades poderão não ser avaliadas. De 
acordo com a legislação de EaD, as atividades avaliativas presenciais (provas, seminários, experimentos, etc.) 
deverão ter um peso maior do que as atividades desenvolvidas no ambiente virtual. 

10 – % (Percentual) 
A coluna % apresenta o quanto do percentual referente à carga horária da disciplina será alcançado com a 
atividade proposta. Do mesmo modo que a classificação em atividades teóricas ou práticas, esse item é 
importante para ajustes e organização. 

11 – Observações 
Nessa coluna deve-se indicar as orientações específicas. Exemplo: instalação de software, grades de correção de 
atividades, recursos necessários, agendamentos de auditório, etc. 

 
Ao final do mapa de atividades, são inseridas as referências básicas e complementares, bem como informações 

sobre os softwares utilizados, quando for necessário. 
Para uma melhor visualização, por toda a equipe que trabalha no planejamento das disciplinas de um mesmo 

curso, sugere-se a criação de uma sala no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para a disponibilização e troca 
de experiências com relação aos mapas de atividades de todas as disciplinas. Isso possibilitará ao professor o 
conhecimento dos recursos utilizados e da forma de trabalho dos diversos componentes curriculares planejados ou 
em planejamento. Essa é uma das mais importantes características do planejamento prévio da EAD: a possibilidade 
do professor conhecer os outros planejamentos da equipe e poder ajustar o seu, evitando repetição de objetivos, ou 
insistindo mais em objetivos pouco explorados em outros componentes. 

Após a entrega no mapa de atividades, o designer instrucional analisa o material com o objetivo de criar 
instruções que favoreçam a aprendizagem do aluno. Aprovado o mapa de atividades, o professor inicia o processo de 
redação do material impresso, que deve sempre priorizar uma linguagem dialógica, e depois passa pela revisão, tanto 
do designer instrucional quanto dos revisores de texto. Essa mesma sequência é utilizada para o desenvolvimento das 
atividades e das mídias propostas.  

Para cada conteúdo, sugere-se, a partir da leitura e/ou pesquisa sobre o assunto, realizar uma atividade prática, a 
qual deve ser proposta de acordo com o objetivo esperado. Por exemplo: se o objetivo é utilizar um software, a 
atividade deve conter algo que possibilite o conhecimento e o uso do software. 

Apresentamos.  nos próximos itens. alguns recursos do Moodle e em que tipo de atividade podem ser utilizados. 
 



Tarefa 
 

A Tarefa é um recurso que permite uma organização do recebimento eletrônico dos trabalhos solicitados pelo 
professor ao aluno, tal como ocorre em qualquer curso presencial. Existem três tipos de tarefas possíveis no Moodle: 

● Texto online: é usado para atividades de respostas breves, sem formatação especial. Deve se atentar à 
infraestrutura disponível devido à necessidade de conexão para a realização da atividade. Usado em 
situações nas quais o objetivo proposto não tenha necessidade de compartilhamento com outros 
participantes. 

● Atividade offline: usada para registro de atividades fora do Moodle, tais como: provas presenciais, 
seminários, aula prática, etc.  

● Envio de arquivo único: usado para fichamentos, resumos, produção individual de natureza diversa, etc. 
● Envio de arquivos múltiplos: é uma modalidade avançada de carregamento de arquivos que permite que, em 

uma mesma tarefa, sejam enviados vários arquivos, em momentos diferentes, sem que um arquivo 
sobreponha-se ao outro. Este recurso é interessante quando há a necessidade de se ter um histórico da 
evolução de um documento. 

A forma como a tarefa será organizada é que irá caracterizá-la como uma atividade individualizada, socializada 
ou sócio-individualizada. Ao planejar uma estratégia de ensino de acordo com o conteúdo proposto, o designer 
instrucional e o professor devem verificar o tipo de conteúdo a ser discutido e qual a melhor forma deste ser 
explorado. É importante que se tenha um enunciado claro e objetivo, indicando os objetivos pedagógicos, os critérios 
de avaliação e a formatação desejada. Na sociedade em que nos encontramos, com o acesso à informação cada vez 
mais facilitado, deve se propor atividades que façam o aluno construir o seu conhecimento, daí pode-se apresentar 
um problema que, com base na teoria proposta, o aluno consiga resolver de maneira criativa. 
 

Fórum 
 

A função dos fóruns na plataforma Moodle é permitir a comunicação entre professores, tutores e alunos por meio 
de debates entre os participantes, ou, ainda, fazer a exposição deas atividades realizadas. A forma de comunicação é 
assíncrona, ou seja, as pessoas não precisam estar conectadas simultaneamente para contribuir  dando suas opiniões. 
Os fóruns permitem, ainda, que várias pessoas acompanhem as discussões sobre um determinado tópico. Existem 
quatro tipos de Fóruns possíveis no Moodle (Quadro I): 
 
QUADRO I. Tipos de Fórum do Moodle 

Tipo de Fórum Descrição Quando se deve utilizá-lo? 

Fórum Geral Todos os participantes podem incluir 
tópicos de discussões e responder a todos 
os que tiverem sido postados. 

Em situações nas quais o professor deseja 
discussões mais amplas, deixando o aluno criar 
seus tópicos. Não deve ser usado como avaliação. 

Fórum Simples É permitido aos participantes responder 
apenas a um único tópico criado pelo 
professor. Os participantes poderão ler as 
respostas antes de postarem suas 
contribuições. 

Sempre que o professor quiser avaliar o 
conhecimento do aluno, sendo que este poderá ser 
influenciado pelos demais. Esse tipo de Fórum 
facilita a avaliação. 

Fórum com 
Tópicos 
limitados 

Cada participante possui o direito de 
iniciar apenas um tópico, que pode ser 
respondido por todos. 

Em situações nas quais o aluno deverá criar apenas 
um tópico, que pode estar relacionado a um 
projeto individual, dividido em várias etapas. 
Todos podem ter acesso ao desenvolvimento do 
tópico.  

Fórum com 
Tópicos de 

Os participantes só poderão ler as demais 
respostas assim que postarem a sua. 

Sempre que o professor quiser avaliar o 
conhecimento do aluno sem que este seja 



Perguntas e 
Respostas 

influenciado pelos demais. Esse tipo de Fórum 
facilita a avaliação. 

 
 Devemos ter um cuidado especial com as questões colocadas em um Fórum de discussões, pois já foram 

vivenciadas situações em que o professor inseria uma pergunta para a qual só era possível um tipo de resposta, ou 
seja, não se motivou um debate sobre o assunto. Se, por exemplo, o objetivo é identificar o conhecimento do aluno 
sobre determinado conceito, talvez o recurso de tarefa seja mais apropriado. 
 
 

Questionário 
 

O questionário é um tipo de atividade na qual é possível inserir várias questões de diversos tipos. É muito útil 
para avaliar um mesmo assunto de forma dinâmica, pois nele tem-se a oportunidade de avaliar os conhecimentos dos 
alunos de maneiras diversificadas. Essa atividade permite ao aluno ter o feedback no momento de sua realização, 
salvo no caso de questões dissertativas, que são corrigidas manualmente pelos professores/tutores.. 

No Moodle, existem sete tipos de questionários possíveis: calculado, dissertação, associação, resposta de 
preenchimento (cloze), múltipla escolha, numérica e verdadeiro-falso. 

Os questionários são ferramentas que motivam os alunos devido ao feedback imediato, o qual deve ser capaz de 
informar os alunos sobre suas aprendizagens, destacando as possibilidades em caso de erro ou motivando sobre seus 
acertos. É comum verificarmos o uso excessivo dos termos certo e errado, ou uma simples mensagem de 
parabenização. É importante destacar que todos os envolvidos na EaD. devem ter consciência de que o aluno deve 
receber um contato dialógico que favoreça o seu processo de aprendizagem. 
 

Wiki 
 

A Wiki permite a composição colaborativa de documentos com o uso do navegador Web. Para isto, é adotado um 
formato simples de linguagem de marcação. A velocidade de criação e atualização das páginas é uma das 
características que define a tecnologia Wiki.  

Normalmente, não há revisão anterior à publicação ou aceitação de mudanças, e a maioria dos Wikis é aberta às 
pessoas que têm acesso ao mesmo Wiki. Assim permite que os participantes trabalhem juntos, adicionando novas 
páginas Web ou completando e alterando o conteúdo das páginas publicadas. Ou seja, as versões anteriores não são 
canceladas e podem ser restauradas. 

Uma das grandes discussões em torno do uso da Wiki é a construção e a avaliação, sendo que muitos alunos não 
compreendem que este deve ser um trabalho colaborativo, o que  implica discussões e até mesmo alterações em algo 
realizado por outro colega. E, também, a nota deve ser dada ao  trabalho final, mas muitos docentes ainda insistem 
em dar a nota de acordo com a contribuição feita por cada aluno. Mas isso é algo a ser refletido, pois têm-se várias 
formas de participação: a reescrita, a reorganização, a nova contribuição, a formatação, etc. Dessa forma, é 
importante fazer um enunciado claro e objetivo, estabelecendo possibilidades para a organização da criação do texto 
colaborativo. 
 

Glossário 
 

O Glossário de termos do Moodle é uma ferramenta importante que pode ser utilizada como um dicionário 
técnico, no qual é possível realizar a inserção de palavras com seus respectivos sinônimos ou significados. É possível 
estabelecer relações entre os termos do glossário e os conteúdos disponíveis, como, por exemplo: pode-se ter no 
glossário a palavra síncrona, e a todo momento em que esta palavra aparecer criar-se um link para o seu significado. 
O glossário de termos pode ser utilizado pelo professor para apresentar definições de termos importantes e para 
elaborar dinâmicas, em que os participantes inserem os termos que julgarem importantes e/ou as indicadas pelo 
professor. 

O Glossário deve ser usado em componentes curriculares que apresentam muitos termos novos. 
 
 
 



Chat 
 

O Chat, ou sala de bate-papo, possibilita que os participantes tenham uma discussão síncrona entre professores e 
alunos, em tempo real, pela Web. Pode ser útil como espaço de esclarecimento de dúvidas, para perceber as distintas 
compreensões dos participantes entre si e do tópico em discussão e para um bate-papo com um convidado, por 
exemplo. A sessão de chat pode ser agendada, com horário de início e fim, e os seus registros ficam disponíveis para 
consulta posterior. 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Existem várias estratégias de pesquisa utilizadas no âmbito acadêmico, tais como o experimento, o levantamento 
de dados, a análise de arquivos, a pesquisa histórica e o estudo de caso. 

O estudo de caso permite uma investigação que preserve as características holísticas e significativas dos eventos 
da vida real, contribuindo de forma inigualável para a compreensão que se tem dos fenômenos individuais, 
organizacionais, sociais e políticos. Ele pode se basear em qualquer mescla de provas quantitativas e/ou qualitativas, 
e vem ganhando adeptos em diversas áreas do conhecimento [4]. 

Optamos, neste estudo, por um estudo de caso com uma abordagem qualitativa para se obter dados sobre a 
conjuntura do planejamento da EaD no Instituto. Para isso, fizemos uma pequena análise quantitativa sobre os 
recursos mais utilizados nos mapas de atividades. 

Esta pesquisa foi realizada visando a responder a questão sobre como tem sido feito o planejamento curricular 
dos cursos ofertados na modalidade a distância do Ifes, por meio da construção dos mapas de atividades feitos pelos 
professores formadores. 

Durante o curso de capacitação de professores conteudistas / formadores,  foram selecionados 16 mapas , os quais 
são de cursos e de níveis de ensino diferenciados.  

A partir do universo selecionado, foram analisados todos os 11 itens que compõem o mapa de atividade e, a partir 
desta análise, foram geradas algumas reflexões sobre as observações mais relevantes 

 
RESULTADOS 

 
A partir da leitura e entendimento dos 16 mapas de atividades selecionados, serão relatadas, a seguir, as análises 

dos 11 itens que compõem os mesmos. Apesar dos mapas terem sido analisados de maneira individualizada, optamos 
por apresentar os resultados de acordo com os itens que os compõem somente para efeito de organização, pois todos 
os itens são interligados e dependentes. 

 
Tema Principal e Subtemas 

 
Neste item foi possível perceber respeito, na íntegra, às ementas propostas nos projetos político pedagógicos dos 

cursos. Nota-se que os professores não incluíram novos elementos, ou seja, não houve ousadia em relação aos 
conteúdos, o que seria bom, pois à medida que o tempo passa e temos novas percepções sobre o contexto em que 
vivemos é necessário que os temas e subtemas acompanhem esta evolução, mesmo quando se tem que seguir uma 
ementa pré-definida. É fato que vivemos em uma sociedade em que os currículos são pouco flexíveis e que muitas 
vezes não permitem aos professores ousarem em conteúdos a serem desenvolvidos, seja por uma exigência da 
instituição de ensino e/ou por parâmetros de referência que devem ser respeitados. Na Educação a Distância, apesar 
da legislação exigir que sua carga horária seja equivalente ao ensino presencial, pode-se ousar na questão de espaço-
tempo  pois não existe um tempo cronometrado de aula, o que facilita fugir dos tópicos tradicionais, salvo nos cursos 
por aulas via satélite sem o apoio de um ambiente virtual de aprendizagem.  

 
 

Objetivos Específicos 
 

Um dos principais problemas detectados nos mapas de atividades analisados diz respeito aos objetivos de 
aprendizagem definidos pelos professores. 

Segundo Ferraz [5], muitos educadores se apoiam nos pressupostos teóricos do domínio cognitivo definido pela 
Taxonomia de Bloom para definirem, em seus planejamentos educacionais, objetivos, estratégias e sistemas de 



avaliação. A Taxonomia de Bloom trouxe a possibilidade de padronização da linguagem no meio acadêmico e, com 
isso, também novas discussões ao redor dos assuntos relacionados à definição de objetivos instrucionais. A 
Taxonomia de Bloom do Domínio Cognitivo é estruturada em níveis de complexidade crescente – do mais simples 
ao mais complexo. 

Com relação aos objetivos de aprendizagem, foi possível perceber que as disciplinas cujos professores tinham 
formação pedagógica apresentavam diversidade na escrita dos objetivos, ou seja, baseavam-se na taxonomia de 
Bloom e sempre eram direcionadas para o aluno. Entretanto, professores de áreas técnicas usavam com frequência os 
verbos conhecer, identificar e compreender, todos esses utilizados para a escrita de objetivos mais voltados para as 
categorias de Conhecimento e Compreensão no domínio cognitivo da Taxonomia de Bloom. Também, raramente 
encontramos verbos que contemplassem as outras categorias, que são cumulativas, ou seja, caracterizam uma relação 
de dependência entre os níveis, e são organizados em termos de complexidades dos processos mentais: aplicação, 
análise, síntese e avaliação.  Em alguns momentos, percebemos claramente que os objetivos não foram escritos para 
os alunos, conforme trecho a seguir, retirado de um dos planejamentos: “Mostrar a universalidade dos projetos em 
várias áreas: Arte, Educação, Esporte, Organizações Públicas e Privadas” – Professor A. A ideia deste item é que o 
aluno possa compreender os objetivos do que será estudado, porém, da forma como o professor escreveu, sugere 
apenas um registro dos objetivos, em que apenas o professor terá o entendimento. 

É possível visualizar, também, algumas inconsistências relacionadas à escrita dos objetivos e ao tipo de atividade 
proposta. Por exemplo: o professor escreve um objetivo em que o aluno terá que compreender determinado 
fenômeno e esse mesmo professor propõe como atividade um exercício de fixação de conteúdo. 

Quanto à relação entre os conteúdos propostos e os objetivos de aprendizagem, eles apresentavam coerência entre 
si, entretanto, foi identificado que a maioria da literatura, tanto de didática quanto de designer instrucional, pressupõe 
a escrita dos objetivos antes da definição de conteúdos. Isso, pois todo projeto de Design Instrucional inicia-se com o 
conhecimento sobre a análise do contexto de aprendizagem, as implicações ao processo de ensino e aprendizagem e 
o público-alvo, e, a partir de então,  estabelecem-se  as ações desejadas definindo, assim, os objetivos  para, depois, 
definir os conteúdos que atendam aos objetivos propostos. 

 
Atividades 

 
A maioria das atividades propostas privilegia o ensino individualizado, sendo que poucas são as iniciativas para 

que o aluno construa o seu conhecimento de maneira colaborativa. Com relação às atividades propostas, percebeu-se 
a ausência de uma problematização para anteceder as leituras propostas. Foi muito comum o uso de atividades 
relacionadas ao conteúdo no sentido de somente verificar o aprendizado dos mesmos. O exemplo a seguir demonstra 
esta situação. 
  

“Objetivo de aprendizagem: identificar os elementos da narrativa; estratégia de ensino 
proposta: ler o material disponibilizado sobre o assunto; assistir ao filme “Um ato de 
coragem” e identificar os elementos da narrativa presentes no texto verbal-visual e 
participar do Chat para discussão sobre o filme”. – Professor B. 

 
Poucas atividades propostas indicaram o planejamento prévio para uso do recurso de WebConferência e de 

vídeos. Em relação à avaliação presencial obrigatória, somente um professor optou pela avaliação em grupo, os 
demais fizeram opção pela avaliação individual, variando apenas entre aplicação de prova e trabalho individual, o 
que demonstra a ausência de incentivo para atividades colaborativas, que elevam as possibilidades de aprendizagem 
e instigam nos alunos à  criação de soluções, desenvolvimento de estratégias e inovações. 

. 
 

Tipo Atividade (T/P) 
 

Atividades teóricas são aquelas que possibilitam o conhecimento sobre determinados conteúdos, e atividades 
práticas são aquelas que possibilitam a experimentação sobre os conteúdos desejados. Nos mapas analisados, 
encontramos a seguinte situação: as atividades de leitura foram classificadas como teóricas e todas as demais como 
práticas. Propõe-se, aqui, uma reflexão sobre os conceitos relativos à teoria e à prática, de forma que aspectos que 
privilegiam apenas a leitura como forma de teorização e as formas práticas para que o aluno possa vivenciar a 
aplicação dos conteúdos propostos sejam claramente entendidos e diferenciados pelos professores. Considerar como 



atividades prática um exercício de fixação de conteúdos distancia-se de nosso pensamento enquanto uma estratégia 
de ensino que favoreça a prática de determinado conteúdo.  

 
Recursos Moodle 

 
O recurso mais utilizado foi o de tarefas (38%), representando novamente a grande ênfase que é dada ao método 

individualizado do ensino. O segundo mais utilizado foi o Fórum (20%), que tanto pode ser categorizado como 
individualizado, sócio-individualizado e socializados, pois depende do enunciado proposto. Percebeu-se que a 
maioria dos enunciados tratava-se de uma atividade individualizada, mas que o Fórum foi usado para a exposição do 
mesmo; em alguns enunciados foi solicitado o comentário sobre o trabalho de um colega. Esse tipo de atividade é 
denominada cooperativa, pois possui regras bem definidas, diferente de quando se pensa em aprendizagem 
colaborativa, em que a motivação para ajuda mútua vem do participante por conta própria, sem que se tenha a 
obrigatoriedade de comentar o trabalho de outro colega. Os demais recursos foram a Wiki (11%), o glossário (3%) e 
o questionário, com apenas 5%. Conclui-se, novamente, que as atividades colaborativas foram suprimidas em 
detrimento das individualizadas. 

 
Grau de Dificuldade 

 
Nesse item percebeu-se que os trabalhos que demandavam mais tempo para realização eram considerados de 

“dificuldade alta”, e as atividades de leitura como de “dificuldade baixa”. Entretanto, dados os estilos de 
aprendizagem diferenciados, acredita-se que esse tipo de informação não contribui de maneira efetiva para o 
processo de ensino e aprendizagem. É interessante, no caso de ofertas de componentes curriculares simultâneas, 
evitar sobrecarga de atividades que exijam maior tempo para realização, como, por exemplo, as pesquisas de campo 
e organização de trabalhos em grupo. 

 
Aspectos Gerais 

 
O curso de capacitação fornece um modelo preenchido de mapas de atividades e percebemos que alguns 

professores tenderam a uma readaptação do mesmo para os seus mapas de atividades.  Por um lado isso é positivo, 
pois oportunizou o conhecimento e a diversificação de recursos utilizados, entretanto, o uso desse tipo de prática 
pode ser prejudicial às característica peculiares de cada conteúdo a ser desenvolvido. Apenas um mapa de atividades 
nos preocupou em sua totalidade, pois era de uma disciplina sobre o aprendizado de aplicativos computacionais, que 
exige ações práticas para a construção do conhecimento, em que o professor se restringiu ao uso de questionários 
com características de aprendizagem teóricas, devido ao mesmo ter se baseado no modelo proposto.  

Com relação aos aspectos relacionados ao intrumento mapa de atividades, sugerimos uma alteração de ordem no 
preenchimento, incluir os objetivos específicos antes dos temas e sub-temas. Incluir um campo para a descrição do 
público-alvo e de ofertas anteriores da disciplina, pois estas informações auxiliam no planejamento da disciplina e 
justificam algumas estratégias de ensino adotadas. Melhorar a definição sobre a coluna Grau de Dificuldade, pois 
percebemos um entendimento diferenciado entre os diferentes mapas de atividades analisados e uma negação aos 
diferentes estilos de aprendizagem. A criação de um guia detalhando todas as informações sobre a elaboração de 
materiais se faz necessário, pois as informações estão distribuídas ao longo do curso de Capacitação.  

O Cead/Ifes possui um repositório com todas as mídias produzidas, nesse sentido, o professor pode ter acesso a 
estes materiais de maneira online e verificar se o mesmo poderá ser utilizado na disciplina que está sendo planejada. 

Sabemos que inúmeras questões afetam o planejamento dos recursos utilizados, sendo que uma delas é o trabalho 
excessivo dos tutores para suas correções, o que acabva por minimizar a dedicação dos mesmos nas interações dos 
alunos, e o número de alunos a serem atendidos. 

Outra questão que deve ser tratada é a questão da afetividade, pois os institutos federais ainda são caracterizados 
como um ensino pragmático e utilitário, ou seja, na concentração pela aquisição de conhecimentos e de habilidades. 
Algumas reflexões nesse sentido objetivam a melhorar nossa receptividade, o tipo de feedback utilizado, a formação 
de valores, a organização pessoal e uma visão de mundo mais adequada  para formarmos cidadãos mais críticos e 
criativos. 

 
 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa aqui descrita proporcionou um olhar mais crítico e uma variedade de reflexões sobre os 
planejamentos dos componentes curriculares das disciplinas ofertadas a distância. Ou seja, as capacitações de 
profissionais para EaD e o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs); a infraestrutura disponível e 
as políticas públicas de incentivo ao uso de tecnologias, incluindo uma carga horária destinada a esse tipo de 
planejamento, são fundamentais para alavancarmos projetos nessa área. Além disso, é perceptível que se deve ter 
como meta  a valorização do profissional designer instrucional, independente da modalidade de ensino, pois a visão 
que este profissional tem em relação ao todo e a cada item do planejamento, em particular, implica diretamente na 
melhoria da qualidade da aplicação das disciplinas. 

Sabemos que a Educação a Distância retornou as discussões em torno do planejamento e defende que novas 
práticas, bem como o uso de mídias diversificadas, devem ser adotadas.. Em nossa experiência enquanto docentes na 
área de Educação Profissional e Tecnológica e como designer instrucionais, sabemos da importância da formação 
pedagógica e que muitos docentes não a possuem, tanto para o ensino presencial quanto para a modalidade a 
distância. Assim, acreditamos que EaD é potencializadora dessa ação, que vem se refletindo na oferta dos cursos 
presenciais, os quais vêm adotando práticas da EaD como recursos de apoio ao ensino presencial, acrescentando 
valor aos conteúdos ministrados, facilitando a assimilação dos mesmos e estimulando a aprendizagem. 

Apesar do enfoque ao ensino individualizado, a EaD vem abrindo novas possibilidades para que o aluno atue de 
maneira mais ativa, assumindo um papel importante para o seu aprendizado e descobrindo novas possibilidades de 
aprender, em especial, com os demais alunos, estabelecendo e potencializando a relação aluno-aluno. É necessário, 
então, que o designer instrucional mergulhe nos planejamentos, estimule a criatividade de professores, incentive o 
uso de ferramentas e recursos para propiciar aos discentes e docentes um ambiente diversificado de disseminação e 
assimilação do conteúdo das disciplinas; e não seja apenas um gerente de projetos, organizando e fiscalizando o 
cumprimento de prazos para cada etapa que envolve o planejamento das componentes curriculares na modalidade a 
distância. 
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