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Resumo 

 Na sociedade contemporânea, a utilização de métodos modernos de ensino se 
apresenta como uma eficaz ferramenta de disseminação do conhecimento. As 
chamadas TIC´s – Tecnologia de Informação e Comunicação, aliadas aos estudos 
sobre formas de aprendizagem, ferramentas de ensino e teoremas sobre design 
instrucional oferecem em vários cenários promissores quanto a formulação de 
propostas pedagógicas. Este trabalho, busca com base nessas premissas 
supramencionadas, entender a seguinte questão: Em que medida um modelo de aula 
com base no Design Instrucional pode melhorar o desenvolvimento do processo de 
aprendizagem no ensino técnico? Compreendendo o ensino técnico no Brasil, como 
sendo uma alternativa de formação que promove a rápida inserção no mercado, 
procura-se entender o contexto de historicidade que o circunda, ao mesmo tempo, 
resgata-se os domínios apresentados pelos teóricos pedagógicos que nos 
apresentam os postulados acerca de tipos de inteligências, formas de aprendizagem 
e a estruturação de atividades pedagógicas. A partir da revisão bibliográfica serão 
analisados os planos de curso de componentes curriculares oriundos do curso de 
desenvolvimento de sistemas de uma escola técnica. Como forma de coleta de dados, 
propõe-se um ciclo de entrevistas com os professores das disciplinas técnicas para 
compreensão dos processos criativos quanto a preparação das aulas que serão 
apresentadas aos alunos. Apoiando-se nesses pilares, apresenta-se ao final da 
produção, uma forma prática de se “mapear” esses ditames, com um documento 
condutor de itinerário formativo, que tem como função apoiar o professor no 
desenvolvimento das aulas, elencando peculiaridades que podem ser importantes 
nesse processo. Contextualizando o trabalho num cenário mais atual, essas reflexões 
se fazem alinhadas com os acontecimentos da sociedade, pois inclusive permitem dar 
continuidade aos estudos face à pandemia do Novo Corona Vírus – COVID19, que se 
abateu sobre a sociedade, desmobilizando todas as interações entre as pessoas, 
limitando a ação do estado e das instituições, exigindo afastamento e isolamento 
social, inclua-se nesse cenário as instituições de ensino de todos os graus, que 
impedidas de promover aulas presenciais com os alunos, foram acorridos por TIC´s 
que se permitiram a continuidade dos trabalhos  e a propositura de novas formas de 
ensino apoiadas em recursos tecnológicos. 
 
Palavras chave: Itinerário Formativo, Aula Técnica, Ensino e Aprendizagem, Design 
Instrucional 
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Abstract 

In contemporary society, the use of modern teaching methods presents itself as an 
effective tool for the dissemination of knowledge. The so-called ICT's - Information and 
Communication Technology, combined with studies on forms of learning, teaching 
tools and theorems on instructional design offer in various promising scenarios as to 
the formulation of pedagogical proposals. Based on these premises, this work seeks 
to understand the following question: To what extent can a class model based on 
Instructional Design improve the development of the learning process in technical 
education? Understanding technical education in Brazil, as a training alternative that 
promotes rapid insertion in the market, we seek to understand the context of historicity 
that surrounds it, at the same time, rescuing the domains presented by pedagogical 
theorists who present us with postulates about types of intelligences, ways of learning 
and the structuring of pedagogical activities. From the bibliographic review, the course 
plans of curricular components from the systems development course of a technical 
school will be analyzed. As a form of data collection, it is proposed a cycle of interviews 
with teachers of technical disciplines to understand the creative processes regarding 
the preparation of classes that will be presented to students. Based on these pillars, at 
the end of the production, a practical way of “mapping” these dictates is presented, 
with a document that guides the formative itinerary, whose function is to support the 
teacher in the development of the classes, listing peculiarities that can be important in 
this process. Contextualizing the work in a more up-to-date scenario, these reflections 
are aligned with the events of society, as they even allow the continuation of studies in 
the face of the pandemic of Novo Corona Virus - COVID19, which fell on society, 
demobilizing all interactions between people , limiting the action of the state and the 
institutions, demanding remoteness and social isolation, include in this scenario the 
educational institutions of all degrees, which, prevented from promoting face-to-face 
classes with the students, were met by ICTs that allowed themselves to continuity of 
work and the proposition of new forms of teaching supported by technological 
resources. 
 
Keywords: Formative Itinerary, Technical Class, Teaching and Learning, Instructional 
Design  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A sociedade contemporânea é comumente denominada de “sociedade da 

informação” e, por este motivo, sugere-se que o aluno em que nela viva aprenda de 

forma dinâmica e veloz, apoiado nas tecnologias como ferramentas de aprendizagem, 

em cenários constituídos por computadores, aparatos eletrônicos e aplicativos dos 

mais variados tipos e fins que requerem manutenção, atualização e renovação numa 

velocidade muito grande, o que define portanto a velocidade de aprendizagem e 

desenvolvimento, como características primordiais para que o educando se insira e 

atenda a essa necessidade da nova sociedade. 

 É comum no cotidiano e nas atividades desenvolvidas em muitas instituições 

de ensino, a utilização desse aparatos eletrônicos que podem ser desde uma simples 

calculadora, a poderosos servidores de dados e serviços, passando por infra estrutura 

de telemática necessária para atender a todos os tipos de iniciativa pedagógica que 

visam contribuir para o aprendizado do aluno. Some-se a esse contexto a constante 

atualização que deve ser promovida nos sistemas e subsistemas requerendo 

manutenção, tanto de aplicativos quanto de equipamentos, face aos requisitos de 

trabalho que mudam de acordo com o cenário onde a aula se insere, tanto pela 

proposta pedagógica, quanto por evolução tecnológica natural. Inovação e 

diversificação, são requisitos para atender aos atores envolvidos, inserindo no 

processo de ensino e aprendizagem a característica de velocidade de assimilação1 e 

absorção do conhecimento por parte dos alunos. 

 No contexto de desenvolvimento desta pesquisa, o fato histórico de uma 

pandemia pelo Novo CORONAVIRUS - COVID 19 2 , trouxe para as escolas a 

necessidade do trabalho com tecnologias de informação e comunicação, as 

chamadas TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação, que hoje tem papel 

primordial no desenvolvimento das atividades escolares, pois permite que os atores 

                                                        
1 Apropriação de ideias e culturas 
diferentes:1 apropriação, fusão, absorção, aquisição, integração, incorporação, apreensão, captação, compreens
ão, identificação, entendimento, percepção, aproveitamento. 
 
2 Desde o início de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a chamar oficialmente a doença 
causada pelo novo coronavírus de Covid-19. COVID significa COrona VIrus Disease (Doença do Coronavírus), 
enquanto “19” se refere a 2019, quando os primeiros casos em Wuhan, na China, foram divulgados publicamente 
pelo governo chinês no final de dezembro. A denominação é importante para evitar casos de xenofobia e 
preconceito, além de confusões com outras doenças. – Portal FIOCRUZ (2020) 

https://www.sinonimos.com.br/apropriacao/
https://www.sinonimos.com.br/fusao/
https://www.sinonimos.com.br/absorcao/
https://www.sinonimos.com.br/aquisicao/
https://www.sinonimos.com.br/integracao/
https://www.sinonimos.com.br/incorporacao/
https://www.sinonimos.com.br/apreensao/
https://www.sinonimos.com.br/captacao/
https://www.sinonimos.com.br/compreensao/
https://www.sinonimos.com.br/compreensao/
https://www.sinonimos.com.br/identificacao/
https://www.sinonimos.com.br/entendimento/
https://www.sinonimos.com.br/percepcao/
https://www.sinonimos.com.br/aproveitamento/
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envolvidos, professores, alunos, gestores de educação e pais, possam ativamente 

participar das propostas.  

 O primeiro caso notificado do Novo CORONAVÍRUS - COVID 19, foi em 31 de 

dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde – OMS, órgão internacional da 

Organização das Nações Unidas – ONU. A princípio, os alertas se referiam a casos 

de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei na República Popular da 

China. Alguns dias depois, em 7 de janeiro de 2020 as autoridades sanitárias d OMS 

confirmaram a identificação de uma nova cepa3 de coronavírus4, que até então não 

havia sido identificada em seres humanos. Ao todo 7 (sete) cepas de coronavírus 

foram identificadas no mundo: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, 

SARS-COV (que causa síndrome respiratória aguda grave), MERS-COV (que causa 

síndrome respiratória do Oriente Médio) e o mais recente, novo coronavírus (que no 

início foi temporariamente nomeado 2019-nCoV e, em 11 de fevereiro de 2020, 

recebeu o nome de SARS-CoV-2). Esse novo coronavírus é responsável por causar 

a doença COVID-19.  

 Segundo a OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde, organismo 

independente ligado a OMS – Organização Mundial de Saúde, declarou em 30 de 

janeiro de 2020 que o “novo” coronavírus, constitui uma ameaça ESPII – Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional, o mais alto nível de alerta acordado 

pelas organizações sanitárias no mundo. O objetivo então era aprimorar a 

coordenação e cooperação para interromper a propagação do vírus. Nos registros 

históricos, é a sexta vez que esse tipo de evento de saúde é declarado: 25 de abril de 

2009 – pandemia de H1N1, 5 de maio de 2014 – disseminação internacional de 

poliovírus, 8 agosto de 2014 – surto de Ebola na África Ocidental, 1 de fevereiro de 

2016 – vírus zika e aumento de casos de microcefalia e outras malformações 

congênitas, 18 maio de 2018 – surto de ebola na República Democrática do Congo. 

                                                        
3Cepa — População de microrganismos de uma mesma espécie descendente de um antepassado comum ou que 

tenha a mesma origem. No caso de cepas vacinais, são conservadas mediante uma série de passagens por 
hospedeiros ou meios de cultura adequados. 
4 Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos anos 1960, que causam 
infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças 
respiratórias leves a moderada, semelhantes a um resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com os 
coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem. Os 
coronavírus comuns que infectam humanos são alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
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 A declaração de um evento dessa magnitude, é de competência do diretor-

geral da OMS apoiado por um grupo de cientistas chamado Comitê de Emergências 

do RSI5 a OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde informa:  

“Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS 
como uma pandemia. O termo “pandemia” se refere à distribuição 
geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A designação 
reconhece que, no momento, existem surtos de COVID-19 em vários 
países e regiões do mundo.” OPAS(2020) 

 Este fato comprova ainda mais a relevância desta pesquisa, pois preconiza a 

necessidade de domínio e habilidade na manipulação dos softwares, que são os 

programas e aplicativos instalados e utilizados, que se prestam a configurar e realizar 

alguma atividade no computador, smartphone ou qualquer dispositivo que tenha 

capacidade de armazenamento de dados e processamento também denominados  

equipamentos telemáticos, além de raciocínio rápido para adaptar-se às exigências e 

limitações do novo canal de comunicação com o aluno. Podem ter limitação quanto 

ao uso em decorrência de Sistemas Operacionais – SO 6 , como também pela 

capacidade de hardware7.  Todo esse poderio tecnológico a disposição do professor 

para realização de seu trabalho, tem possivelmente um pilar frágil a ser apontado, que 

é justamente o da preparação e adequação dos conteúdos a serem trazidos a lume 

pelo professor, que serão objetos de exaustiva análise oriundo dos trabalhos 

conduzidos, agora virtualmente, através de videoconferências, aplicações de 

mensagens pelo smartphone e outras aplicações de apoio. 

 No que tange ao professor, suas atribuições pedagógicas fundamentalmente 

se definem por selecionar material pertinente ao contexto da aula, preparar esse 

material de maneira a apresentar aos alunos de tal maneira, que o mesmo possa 

absorver esse conteúdo, sendo comum a criação de aparatos pedagógicos, que 

favoreçam essa intenção. Desenvolvimento e uso de metodologias ou até mesmo 

                                                        
5O Regulamento Sanitário Internacional (RSI) é um instrumento jurídico internacional vinculativo para 196 países 
em todo o mundo, que inclui todos os Estados Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS). Seu objetivo 
é ajudar a comunidade internacional a prevenir e responder a graves riscos de saúde pública que têm o potencial 
de atravessar fronteiras e ameaçar pessoas em todo o mundo. 

6 Sistema Operacional: É o conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, 
dispositivos de entrada e saída e dados da máquina e seus periféricos. O sistema que faz comunicação entre o 
hardware e os demais softwares. O Sistema Operacional cria uma plataforma comum a todos os programas 
utilizados. Exemplos: Dos, Unix, Linux, Mac OS, OS-2, Windows NT. 

7Hardware são as partes que podemos ver de um computador, ou seja, todos os componentes da sua estrutura 
física como o monitor, o teclado, o gabinete e o mouse 
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criações novas fazem parte deste cenário. Para que se alinhe portanto a proposta de 

usabilidade concomitante e apoiado a alguma TIC – Tecnologia de Informação e 

Comunicação, o educador tem de desenvolver habilidades que lhe propiciem o 

domínio dessas vertentes, programando, configurando, ajustando tanto aplicações, 

como equipamentos e demais recursos que se façam elencados para o uso em sua 

aula. 

 A pesquisa e o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas que estejam 

atualizadas para garantir o aproveitamento mais amplo dessas características, deve 

ser objeto de reflexão por parte de professores, sobretudo, os que atuam na formação 

técnica de profissionais da área de tecnologia de informação. A escola técnica tem 

como forte característica, a rápida formação de mão-de-obra para os mais diversos 

tipos de postos de trabalho, pois prepara o profissional para atuar dentro de seu 

campo de atividade de forma funcional e objetiva. Ao longo do tempo, por sua própria 

necessidade de atualização continuada, as técnicas empregadas para a transferência 

de conhecimento nesse nicho de educação precisam ainda mais de novas 

metodologias, que são essencialmente a mola precursora para o processo de ensino 

aprendizagem, principalmente tendo a tecnologia como uma importante aliada em 

todas as atividades acadêmicas propostas no dia-a-dia.  

 A escola técnica recebe forte influência do ensino com abordagem 

comportamentalista descrito nos estudos iniciados Jonh B. Whatson e posteriormente 

atualizados por Burrhus Frederic Skinner. A abordagem comportamentalista também 

conhecida como Behavorista 8 , preconiza justamente a aprendizagem a partir da 

experimentação planejada, tendo o ambiente social como organizador e fomentador 

da cultura, que cede espaço e oportunidade para o desenvolvimento de 

comportamentos que podem ou não serem incentivados, em decorrência do que se 

espera do indivíduo. Atualmente, os cursos oferecidos pelas escolas técnicas seguem 

uma premissa de atenção às necessidades de mão de obra, específicas para o 

atendimento as características regionais. Se uma região tem predominância para a 

economia baseada em siderurgia, por conta de minas e fundições ali instaladas, as 

formações profissionais dos cursos técnicos serão oferecidas justamente para esse 

contexto cultural. De forma pragmática, o ensino comportamentalista sugere que 

                                                        
8Behaviorismo é a filosofia que fundamenta a ciência Análise do Comportamento. Ambas fazem parte de um 
conjunto teórico que provoca reflexões e oferece estratégias de transformação para todas as práticas culturais, 
incluindo a educação 
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alunos devem ser ativos, o ensino deve ser planejado, usando programas de ensino 

individualizado, desenvolvimento de planejamento da forma de aprendizado do 

conteúdo e como forma de controle, a revisão de processo em cenários ruins de 

aprendizado 

 No trabalho, lazer, comércio e principalmente na educação, o uso intenso de 

smartphones, tablet´s, notebooks, e outros dispositivos eletrônicos, imprime ao 

indivíduo um contexto de dinamismo e rapidez, quanto as interações nessa mesma 

sociedade, e exige do aluno contemporâneo que se apropria de conhecimento 

modelado inclusive de maneira tácita sobre a operacionalização desses objetos, bem 

como formas de assimilação de conteúdo que é gerado para esses dispositivos, 

levando em consideração recursos midiáticos, processamento e armazenamento, 

além da capacidade de conectividade. Num cenário acadêmico, a tecnologia funciona 

como agente dispersante da informação, mas ainda precisa ser modelada e 

trabalhada de maneira padronizada e formal, pois tê-la tão somente, não garante o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Outro fator instigante a pesquisa e propositura de novas abordagens 

metodológicas de ensino e aprendizagem, é a necessidade de agilidade e rapidez na 

criação, desenvolvimento, adaptação, adequação e implantação de processos 

educacionais produtivos dos mais variados modelos que envolvam ferramentas e 

técnicas, metodologias ativas, recursos audiovisuais, dispositivos de interações em 

videoconferência.  

 Isto posto, entende-se que o processo de aprendizagem do aluno 

contemporâneo, rápido e multifacetado, deve sempre ser objeto de uma atualização 

metodológica ágil e sobretudo moderna.  Os processos pedagógicos em sala de aula, 

por sua vez, podem buscar apoio no trabalho de Gardner (1994) sobre as Múltiplas 

Inteligências (MI), propondo várias formas de abordagens que possam ser exploradas 

no processo de ensino e aprendizagem. Também se verifica a aderência das 

propostas elencadas a partir dos estudos apresentados por – Bloom (1956) revisado 

por Krathwohl (2002), em seu ensaio “Taxonomia dos Objetivos Educacionais” 

popularmente conhecida como Taxonomia de Bloom, onde se listam as possíveis 

formas de aprendizagem inerentes aos alunos.  

 Igualmente, pode-se considerar os tratados sobre Design Instrucional como 

fortes contribuintes para essa relação, fornecendo subsídios na formulação de 
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propostas pedagógicas que possam auxiliar na melhoria dos processos de ensino 

aprendizagem, agindo como um catalisador das ideias difundidas. 

 

1.1. Problema 
 

 Face ao intenso uso de equipamentos telemáticos e informáticos, a dinâmica 

de ensino tem como desafio adaptar seus métodos de ensino e aprendizagem, para 

garantir agilidade e atualidade nos processos pedagógicos, permitindo ao aluno 

desenvolver a capacidade de entendimento, assimilação e aplicação de novos 

saberes, compatíveis com a sociedade da informação. Com base nessas premissas, 

pode-se ter o seguinte questionamento: 

 Em que medida um modelo de aula com base no Design Instrucional pode 

melhorar o desenvolvimento do processo de aprendizagem no Ensino Técnico de 

Desenvolvimento de Sistema? 

 

1.2. Objetivo geral 
 
 Contribuir para o desenvolvimento do processo de aprendizagem no ensino 

técnico, com base no Design Instrucional.  

 

1.2.1. Objetivo específico 
 

a) Compreender em que medida um itinerário formativo com base no 

DesignInstrucional pode colaborar com o processo de aprendizagem no Ensino 

Técnico, a partir da elaboração de uma aula técnica, considerando a influência 

de variáveis ambientais como tempo de aula, metodologia, proposta de 

atividades, recursos disponíveis entre outros, como centros organizadores do 

processo de ensino/aprendizagem. 

b) Validar o itinerário formativo pensado a partir da testagem de um protótipo com 

professores de nível médio e técnico de Desenvolvimento de Sistemas, 

oriundos de uma escola pública. 

 

1.3. Contribuição do Trabalho 
 
 Este trabalho apresenta um modelo de itinerário formativo como uma proposta 
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de colaboração no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem no curso 

técnico de Desenvolvimento de Sistemas, tendo como suporte na sua concepção, o 

Design Instrucional apoiado pelas teorias das múltiplas inteligências e taxonomia de 

aprendizagem de Bloom, possivelmente auxiliando os professores de curso técnico 

no preparo de aulas. 

 O modelo itinerário formativo sugerido, explora as múltiplas inteligências, pois 

entende-se que existe uma diversidade intelectual num grupo de alunos que 

participam de uma sala de aula, esse fenômeno deve ser levado em conta no preparo 

de um aula, garantindo o mínimo de aprendizagem. Concomitantemente, o trabalho 

propõe abordar a taxonomia de aprendizagem de Bloom e seus níveis, pois 

sistematiza processos educacionais, tornando o modelo de aula mais flexível 

considerando as múltiplas inteligências.  

 Já o Design Instrucional, fornece o arcabouço técnico para que se modele de 

maneira prática o preparo das aulas, considerando todos as técnicas e ferramentas 

de criação, desenvolvimento e disseminação dos conteúdos juntos aos alunos de 

forma funcional. Desenvolvida inicialmente para otimizar o treinamento de soldados 

para a guerra, o Design Instrucional funciona com um catalizador para a estruturação 

das ideias, e também pode agir como agente dispersante desses novos conteúdos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
  

 Neste capítulo, abordar-se-á os estudos basilares dessa pesquisa que 

fornecerão o arcabouço para o seu desenvolvimento. Os estudos sobre a Taxonomia 

dos Objetivos educacionais proposta por – Bloom (1956) revisado por Krathwohl 

(2002), e seus apoiadores assim como as teorias de Garner (1994) sobre múltiplas 

inteligências e as técnicas apresentadas por autores como Filatro (2004) e Gagné et 

al (1992), sobre Design Instrucional. Além desses teóricos serão apresentados os 

fundamentos sobre a escola técnica no Brasil, circunstanciando-a nos seus momentos 

históricos de maior relevância. 

 

2.1. A Taxonomia de Bloom 
 

 Considerada uma das grandes contribuições para a educação, a Taxonomia 

dos Objetivos Educacionais foi proposta por uma comissão multidisciplinar de 

especialistas por orientação da Associação Norte Americana de Psicologia sob a 

liderança do pesquisador Benjamim Samuel Bloom, na década de 1950. Esse 

conjunto de reflexões trata sobre a estrutura e organização hierárquica de objetivos 

educacionais.  

 Para Ferraz, Belhot (2010): 

Na educação, decidir e definir os objetivos de aprendizagem significa 
estruturar, de forma consciente, o processo educacional de modo a 
oportunizar mudanças de pensamentos, ações e condutas. 
Essa estruturação é resultado de um processo de planejamento que 
está diretamente relacionado à escolha do conteúdo, de 
procedimentos, de atividades, de recursos disponíveis, de estratégias, 
de instrumentos de avaliação e da metodologia a ser adotada por um 
determinado período de tempo. (FERRAZ, BELHOT, 2010, p. 421) 

 

 Em qualquer cenário de aprendizagem proposto, a necessidade de 

planejamento acurado deve ser fortemente incentivada para que se possa observar 

os elementos principais dos objetivos instrucionais cognitivos, atitudinais e de 

competências bem definidos.  

 Para Vaughan (1980, p 265, apudFerraz, Belhot,2010): 
[...] é fundamental ter os objetivos instrucionais cognitivos, atitudinais 
e de competências bem definidos que deve ser feito previamente ao 
início da disciplina, mas infelizmente alguns desses objetivos 
ppoderão não ser bem definidos e outros podem ficar implícitos ao 
processo de aprendizagem e, muitas vezes, (re)conhecidos apenas 
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pelo educador. O educador pode ter expectativas e diretrizes para o 
processo de ensino que não são oficialmente declaradas, mas que 
farão parte do processo de avaliação da aprendizagem. É notório que 
é mais fácil atingir objetivos quando estes estão bem definidos, 
entretanto fica mais difícil, para os discentes, atingirem o nível de 
desenvolvimento cognitivo, por não saberem exatamente o que deles 
é esperado durante e após o processo de ensino (FERRAZ, BELHOT, 
2010, p. 421) 

  

Considerando a declaração de Vaughan (1980, apud Ferraz,Belhot, 2010), 

evidencia-se que o planejamento das atividades é de vital importância para que se 

tenha um processo de ensino aprendizagem mais efetivo e que oportunize aos alunos 

a compreensão dos conteúdos, atendendo assim aos objetivos traçados pelo 

professor. O que se quer ensinar, como, quando, quanto, para quem, de que 

maneiras, são questões que irão nortear o desenvolvimento das atividades de 

planejamento da aula.  

 Embora o objetivo principal do professor seja a compreensão dos conteúdos 

apresentados durante as aulas, muitas vezes as estratégias adotadas são 

incompatíveis com os objetivos declarados, trazendo para o aluno um cenário de 

frustração que pode concorrer negativamente para o bom andamento dos estudos. 

Ferraz, Belhot (2010), salienta que a escolha e definição de processo e 

objetivos claros entre outros parâmetros, direciona os esforços para uma 

aprendizagem mais efetiva. 

 É neste cenário que se apresenta a Taxonomia dos Objetivos Educacionais 

proposto por Benjamin S. Bloom, que preconiza auxiliar no desenvolvimento de 

instrumentos de avaliação, e também incentiva aos professores a agirem de forma 

proativa a ajudarem os alunos na absorção dos conteúdos apresentados de forma 

estruturada e consciente.  

 A então criada Taxonomia de Bloom, segundo Lomena (2006, apud Ferraz e 

Belhot, 2010), foi um sistema de classificação dos objetivos de um processo 

educacional hierárquico, baseado nas necessidades de aprendizagem dos alunos. 

Bloom, juntamente com seus colegas da força tarefa criada pela Associação Norte 

Americana de Psicologia, pré definiram três domínios de desenvolvimento 

específicos: cognitivo, afetivo e psicomotor. A partir deste estudo, elencou-se as 

características peculiares a cada um. 

 Ferraz e Belhot (2010, p. 423), destacam essas características como: 
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 Cognitivo: relacionado ao aprender, dominar um conhecimento. 
Envolve a aquisição de um novo conhecimento, do desenvolvimento 
intelectual, de habilidade e de atitudes. Inclui reconhecimento de fatos 
específicos, procedimentos padrões e conceitos que estimulam o 
desenvolvimento intelectual constantemente. Nesse domínio, os 
objetivos foram agrupados em seis categorias e são apresentados 
numa hierarquia de complexidade e dependência (categorias), do 
mais simples ao mais complexo. Para ascender a uma nova categoria, 
é preciso ter obtido um desempenho adequado na anterior, pois cada 
uma utiliza capacidades adquiridas nos níveis anteriores. As 
categorias desse domínio são: Conhecimento; Compreensão; 
Aplicação; Análise; Síntese; e Avaliação; 

 Afetivo: relacionado a sentimentos e posturas. Envolve categorias 
ligadas ao desenvolvimento da área emocional e afetiva, que incluem 
comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, emoção e 
valores. Para ascender a uma nova categoria é preciso ter obtido um 
desempenho adequado na anterior, pois cada uma utiliza capacidades 
adquiridas nos níveis anteriores para serem aprimoradas. As 
categorias desse domínio são: Receptividade; Resposta; Valorização; 
Organização; e Caracterização; 

  Psicomotor: relacionado a habilidades físicas específicas. Bloom e 
sua equipe não chegaram a definir uma taxonomia para a área 
psicomotora, mas outros o fizeram e chegaram a seis categorias que 
incluem ideias ligadas a reflexos, percepção, habilidades físicas, 
movimentos aperfeiçoados e comunicação não verbal. Para ascender 
a uma nova categoria, é preciso ter obtido um desempenho adequado 
na anterior, pois cada uma utiliza capacidades adquiridas nos níveis 
anteriores. As categorias desse domínio são: Imitação; Manipulação; 

Articulação; e Naturalização. (FERRAZ e BELHOT, 2010, p. 423), 
 

 Todos os domínios são importantes e foram objeto de extensos estudos, mas 

o domínio cognitivo é o mais conhecido, pois é mais aplicado na área educacional.  

 Para Bloom (1956, apud FERRAZ e BELHOT 2010) a capacidade de 

aprendizagem difere de uma pessoa para outra, mas com o aprofundamento dos 

estudos no desenvolvimento da taxonomia, entenderam que nas mesmas condições 

de ensino, todos aprendiam, a diferença se dá quanto a intensidade, ao 

aprofundamento desse conteúdo. 

 Estudiosos como Mager (1984) e Conklin (2005), reconhecem a importância 

das contribuições da Taxonomia dos Objetivos Educacionais proposta por 

Bloom(1956) como sendo uma importante contribuição para o planejamento e 

desenvolvimento da educação, principalmente dos desenvolvimentos de estratégias 

de forma integrada e estruturada. 

 Os estudos iniciados em 1956 pela força tarefa proposta pela Associação de 

Psicologia Americana, liderada por Bloom (1956), propunham que para a aplicação 
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de determinado conteúdo, é requerido que o indivíduo conheça e aprenda seu 

conteúdo tornando a taxonomia um modo de organização hierárquica dos processos 

cognitivos com camadas de complexidade com objetivos bem definidos. 

 Uma das características da Taxonomia dos Objetivos Educacionais, é 

justamente o efeito cumulativo, que cria uma relação de dependências entre as 

camadas de complexidade, requerendo domínio de conceitos anteriores, do mais 

simples ao mais complexo, para que se possa seguir para a camada seguinte. Na 

Figura 1 pode-se ilustrar a ideia de hierarquização e continuidade do domínio 

Cognitivo, fortemente presente na taxonomia. 

 
Figura 1 - Categorias do domínio cognitivo da Taxonomia de Bloom. 

 

Fonte: Bloom (1956) revisado por Krathwohl (2002) – adaptado pelo autor 

  

A Figura 1 demonstra a estruturação hierárquica dos processos mentais, que 

ainda é subdividido em outras categorias para melhor explicitar a divisão dos objetivos 

educacionais definindo, direcionando e delineando os limites entre eles. 

 Para melhor caracterizar os processos mentais, Bloom (1956)et al. e Krathwohl 

(2002) caracterizarm-os e dividiram-os de maneira que pudessem ser melhor 

entendidos, tendo cada qual seus respectivos conjuntos de palavras: 

1. Conhecimento: Habilidade de lembrar informações e conteúdos 

previamente abordados como fatos, datas, palavras, teorias, métodos, 

classificações, lugares, regras, critérios, procedimentos etc. A habilidade 

pode envolver lembrar uma significativa quantidade de informação ou 

fatos específicos. O objetivo principal desta categoria nível é trazer à 

consciência esses conhecimentos. 
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1.1. Conhecimento específico: Conhecimento de terminologia; 

Conhecimento de tendências e sequências;  

1.2. Conhecimento de formas e significados relacionados às 

especificidades do conteúdo: Conhecimento de convenção; 

Conhecimento de tendência e sequência; Conhecimento de 

classificação e categoria; Conhecimento de critério; Conhecimento 

de metodologia; e  

1.3. Conhecimento universal e abstração relacionado a um determinado 

campo de conhecimento: Conhecimento de princípios e 

generalizações; Conhecimento de teorias e estruturas. 

1.4. Verbos:enumerar, definir, descrever, identificar, denominar, listar, 

nomear, combinar, realçar, apontar, relembrar, recordar, relacionar, 

reproduzir, solucionar, declarar, distinguir, rotular, memorizar, 

ordenar e reconhecer. 

2. Compreensão: Habilidade de compreender e dar significado ao 

conteúdo. Essa habilidade pode ser demonstrada por meio da tradução 

do conteúdo compreendido para uma nova forma (oral, escrita, 

diagramas etc.) ou contexto. Nessa categoria, encontra-se a capacidade 

de entender a informação ou fato, de captar seu significado e de utilizá-

la em contextos diferentes. 

2.1. Translação;  

2.2. Interpretação e  

2.3. Extrapolação. 

2.4. Verbos: alterar, construir, converter, decodificar, defender, definir, 

descrever, distinguir, discriminar, estimar, explicar, generalizar, dar 

exemplos, ilustrar, inferir, reformular, prever, reescrever, resolver, 

resumir, classificar, discutir, identificar, interpretar, reconhecer, 

redefinir, selecionar, situar e traduzir. 

3. Aplicação: Habilidade de usar informações, métodos e conteúdos 

aprendidos em novas situações concretas. Isso pode incluir aplicações 

de regras, métodos, modelos, conceitos, princípios, leis e teorias. 

3.1. Verbos: aplicar, alterar, programar, demonstrar, desenvolver, 

descobrir, dramatizar, empregar, ilustrar, interpretar, manipular, 
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modificar, operacionalizar, organizar, prever, preparar, produzir, 

relatar, resolver, transferir, usar, construir, esboçar, escolher, 

escrever, operar e praticar. 

4. Análise: Habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores com a 

finalidade de entender a estrutura final. Essa habilidade pode incluir a 

identificação das partes, análise de relacionamento entre as partes e 

reconhecimento dos princípios organizacionais envolvidos. Identificar 

partes e suas inter-relações. Nesse ponto é necessário não apenas ter 

compreendido o conteúdo, mas também a estrutura do objeto de estudo. 

4.1. Análise de elementos;  

4.2. Análise de relacionamentos; e  

4.3. Análise de princípios organizacionais. 

4.4. Verbos: analisar, reduzir, classificar, comparar, contrastar, 

determinar, deduzir, diagramar, distinguir, diferenciar, identificar, 

ilustrar, apontar, inferir, relacionar, selecionar, separar, subdividir, 

calcular, discriminar, examinar, experimentar, testar, esquematizar 

e questionar. 

5. Síntese: Habilidade de agregar e juntar partes com a finalidade de criar 

um novo todo. Essa habilidade envolve a produção de uma comunicação 

única (tema ou discurso), um plano de operações (propostas de 

pesquisas) ou um conjunto de relações abstratas (esquema para 

classificar informações). Combinar partes não organizadas para formar 

um “todo”. 

5.1. Produção de uma comunicação original; 

5.2. Produção de um plano ou propostas de um conjunto de operações; 

5.3. Derivação de um conjunto de relacionamentos abstratos. 

5.4. Verbos: categorizar, combinar, compilar, compor, conceber, 

construir, criar, desenhar, elaborar, estabelecer, explicar, formular, 

generalizar, inventar, modificar, organizar, originar, planejar, propor, 

reorganizar, relacionar, revisar, reescrever, resumir, sistematizar, 

escrever, desenvolver, estruturar, montar e projetar. 

6. Avaliação: Habilidade de julgar o valor do material (proposta, pesquisa, 

projeto) para um propósito específico. O julgamento é baseado em 
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critérios bem definidos que podem ser externos (relevância) ou internos 

(organização) e podem ser fornecidos ou conjuntamente identificados. 

Julgar o valor do conhecimento. 

6.1. Avaliação em termos de evidências internas; e 

6.2. Julgamento em termos de critérios externos. 

6.3. Verbos: Avaliar, averiguar, escolher, comparar, concluir, contrastar, 

criticar, decidir, defender, discriminar, explicar, interpretar, justificar, 

relatar, resolver, resumir, apoiar, validar, escrever um review sobre 

detectar, estimar, julgar e selecionar. 

Essas caracterizações permitem que se tenha uma percepção de uso dessas 

habilidades quanto aos verbos que podem ajudar no desenvolvimento de atividades 

com objetivos específicos. Pode-se por exemplo entender que para buscarmos a 

habilidade de síntese, vamos em algum momento da atividade proposta, utilizar algum 

verbo como categorizar, combinar, compilar ou compor, numa proposta que faça com 

que o aluno apresente os resultados de maneira discursiva, através de seminário ou 

algo do tipo. 

Em 1999, iniciou-se uma proposta de revisão da taxonomia originalmente 

criada em 1956. Um grupo de especialistas sob supervisão de David Krathwohl, que 

havia participado do esforço de 1956 ao lado de Benjamin Bloom buscou nesse 

intento, alinhar a estruturação da taxonomia original as novas técnicas incorporadas 

a educação nos quarenta anos de existência da taxonomia. Na taxonomia original, 

declara-se o que os alunos têm de aprender, mas não se especifica o que ele deve 

ser capaz de realizar com o conhecimento adquirido. Os objetivos são declarados 

usando-se verbos de ação e substantivos que procuram descrever os processos 

cognitivos desejados, como por exemplo:” ao final desta unidade os alunos deverão 

lembrar (verbo) as três leis de Newton (substantivo/conteúdo)”, mas não esclarecem 

como será verificado se realmente lembraram e aplicaram esse novo conhecimento. 

Discutindo a relação verbo-substantivo, e observando a prática docente quanto a 

definição dos objetivos de aprendizagem de sua disciplina, Krathwohl (2002)et al, 

propõem essencialmente uma análise quanto a relação verbo e sua associação direta 

com o objetivo cognitivo, avaliação e desenvolvimento de competências (FERRAZ et 

al.2010, p. 425) 

Ao analisar a relação direta entre verbo e substantivo os 
pesquisadores chegaram à conclusão de que verbos e substantivos 



 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional  
 

24 

deveriam pertencer a dimensões separadas na qual os substantivos 
formariam a base para a dimensão conhecimento (o que) e verbo para 
a dimensão relacionada aos aspectos cognitivos (como). 
Essa separação de substantivos e verbos, conhecimento e aspectos 
cognitivos, deu um caráter bidimensional à taxonomia original e 
direcionou todo o trabalho de revisão. Cada uma das partes da 
estrutura bidimensional foi nominada como Dimensão Conhecimento 

e Dimensão dos Processos Cognitivos (FERRAZ e BELHOT, 2010,  
p. 421) 

 

 A categoria do Domínio Cognitivo do Conhecimento, foi a primeira a ser 

revisada, juntamente com suas subcategorias. Segundo o trabalho de 1956, a 

definição para conhecimento é:  a) habilidade de lembrar especificidades e 

generalidades de métodos, procedimentos, padrões e instruções; e b) habilidade de 

achar, no problema proposto, sinais, dicas, pequenas informações que efetivamente 

tragam à consciência o aprendizado prévio adquirido, ou seja, conhecimento é o que 

é lembrado. Essas duas definições, por si só, já correspondem respectivamente à 

diferença significativa entre processo e produto (ANDERSON, 1999, apud FERRAZ e 

BELHOT, 2010, p. 425). 

 Essa nova concepção permitiu aos pesquisadores dividir o conhecimento em 

dois tipos: Conhecimento como processo e conhecimento como conteúdo assimilado. 

Também foi possível a inserção de uma nova subcategoria do conhecimento, a da 

Metacognição, passando a ter não três, mas quatro subcategorias: Conhecimento 

Efetivo, Conhecimento Conceitual, Conhecimento Procedural e Conhecimento 

Metacognitivo). 

 Anderson et al (2001, p.apudFerraz e Belhot, 2010, p. 425), descreve a 

metacognição: 

[...] metacognição envolve o conhecimento cognitivo real assim como a 
consciência da aprendizagem individual. Essa subcategoria tem se 
tornado cada vez mais importante na área educacional uma vez que a 
possibilidade de autoaprendizagem e o controle do aprendizado 
relacionado à autonomia de aprender deve ser um processo cada vez 
mais consciente e passível de medição. Isso é possibilitado pela 
utilização da tecnologia da comunicação na educação, a criação de 
novas oportunidades educacionais e a popularização da modalidade a 

distância. (ANDERSON et al, 2001 apud FERRAZ eBELHOT,2010  

p.425) 

 
2.2. Teoria das múltiplas inteligências de Gardner 

 

 O exercício da docência requer hoje que os professores desenvolvam não 

somente suas competências inerentes ao cargo em seus mais variados aspectos, mas 
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também, requer o desenvolvimento de habilidades que possam ser usadas para 

transformar o ato de ensinar, levando além do que se espera na sala de aula. Diante 

desse novo desafio, é de se esperar que a inventividade e a criatividade sejam 

ferramentas para a produção de novos contextos pedagógicos que favoreçam tanto 

professor quanto aluno. A evolução tecnológica permitiu que se levasse à sala de 

aula, novas possibilidades de ensino, novas ferramentas e portanto, expandiu o 

universo pedagógico. 

 Para que o processo de ensino e aprendizagem atinja seus objetivos, 

professores a todo o momento precisam desenvolver novas metodologias de ensino 

para alcançar seus alunos em suas mais diferentes esferas de entendimento. O dia-

a-dia de sala de aula, oferece um desafio ao educador em decorrência dos diversos 

tipos de aprendizagem que se manifestam nos alunos. 

 Um determinado aluno, tem facilidade de aprendizagem quando o professor 

apresentar a matéria de maneira expositiva, já o mesmo aluno tem dificuldade de 

assimilação do conteúdo, se o professor apenas escrever na lousa, ou mesmo propõe 

que se realize uma atividade prática acerca do que já foi anteriormente tratado. Ainda, 

some-se a esses fatores, a própria matéria a ser tratada que muitas vezes é de difícil 

entendimento, por sua própria natureza, requerendo ainda que o professor tenha um 

olhar mais atencioso quanto a percepção de que os alunos estão ou não entendendo.  

 Obviamente essa sensibilidade é produto de experiência docente, que com 

certeza, traz ao educador, a competência para ajustar o ritmo e intensidade da aula, 

sabendo o momento exato de se propor alterações na condução dos trabalhos. Por 

outro lado, os alunos têm de ser estimulados e motivados a participar da aula, de 

maneira a identificar uma forma que lhe subsidie a assimilação dos postulados 

propostos. O educador, portanto, tem que criar novas estratégias de ensino que 

possam tornar sua aula, uma experimentação nova e interessante, a cada aula.    

 Adite-se a esse contexto uma modelagem de aula que observe também os 

aspectos da teoria de múltiplas inteligências apresentada por Gardner(1994), como 

fornecedor de uma série de entendimentos para que possa com isso melhorar o 

processo de transmissão de conhecimento.  

 Quando o professor idealiza uma aula, procura que sejam aulas dinâmicas, 

claras, objetivas e que ao final, se tenha por parte dos alunos, a garantia do pronto 

entendimento da matéria tratada. Mas um dos grandes desafios do professor, é 
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justamente saber como conseguir atingir o amplo entendimento. A partir da teoria das 

múltiplas inteligências, pode-se entender que cada aluno tem um conjunto de 

processos próprios de aprendizagem, e a adequação das atividades pedagógicas 

propostas em sala de aula a esse conjunto, acredita-se poder contribuir fortemente 

para que a aprendizagem seja maximizada no educando, fazendo com que cada 

aluno exerça sua peculiaridade de aprendizagem em algum momento da aula. 

 Acredita-se que as teorias de Gardner(1994) podem ser aplicadas no curso de 

nível técnico, pois cada aluno aprende de maneira diferente e em seu próprio tempo, 

isso se dá por conta das habilidades peculiares que cada indivíduo desenvolve. A 

inserção de um momento durante as aulas em que se propõe uma experimentação 

mais manual, ou a aula é dialogada através de um fórum ou debate, expositiva a partir 

de um filme, ou simplesmente pelo ato da leitura, acredita-se poder ser extremamente 

funcional. Todas essas estratégias, podem ajudar a garantir que a informação seja 

fixada, tendo concomitantemente o apoio das propostas da taxonomia de 

Bloom(1956) e como agente prático, às teorias de Design Instrucional como um 

agente catalisador para essas estratégias. Embora se trabalhe com turmas de alunos 

com diferentes concepções de aprendizado, ainda assim é possível inserir num 

mesmo contexto de ensino de uma aula, diversas abordagens que facilitam o 

entendimento.  

 A busca pela aquisição do conhecimento por parte do aluno que na visão do 

professor é o processo de ensino e aprendizagem, também encontra eco no trabalho 

de Gardner (1994) sobre as Múltiplas Inteligências (MI), que propõe várias formas de 

aprendizagem do indivíduo. As contribuições de Gardner(1994) apresentam-se como 

um indicador de que existem outras formas de aprendizagem que podem ser 

exploradas.  

Smole (1999), aborda o tema e cita: 

Para Gardner, as pessoas possuem capacidades diferentes, das quais 
se valem para criar algo, resolver problemas e produzir bens sociais e 
culturais, dentro de seu contexto. 
A teoria de Gardner pressupõe que: 
• Há mais de uma inteligência: ele inicialmente propôs sete, mas é 
possível que existam outras. 
• As inteligências podem ser estimuladas: o contexto social, a escola, 
a oportunidade de explorar e realizar atividades diferentes são fatores 
que podem interferir no desenvolvimento das inteligências. 
• As inteligências se combinam de forma única em cada pessoa: cada 
pessoa nasce com todas as inteligências que se desenvolverão 
durante sua vida, de modo único. 
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• Não há como padronizar: as combinações das inteligências são 
únicas, tal como as impressões digitais. (SMOLE, 1999, p. 9)  
 

 Acreditando que a essas proposituras possam contribuir para as 

práticas pedagógicas, as teorias de Gardner(1984) sobre múltiplas inteligências 

podem nortear essa pesquisa, fornecendo um roteiro para entendimento e 

identificação dessas singularidades conforme as inteligências múltiplas a seguir:  

 Lógico-matemática: potencial biopsicológico de resolver e criar problemas 

e produtos importantes em determinado meio cultural, valendo-se de 

símbolos matemáticos, números, fórmulas, cálculos, proporções. Utiliza 

raciocínio abstrato para a organização lógica do pensamento.  

 Linguística: tem como base símbolos linguísticos, letras, palavras, domínio 

da língua escrita e oral, articulação lógica e criativa das ideias, oratória e 

memória declarativa.  

 Musical: utiliza os símbolos musicais, ritmo, partituras, utilização de 

instrumentos, canto, composição, percepção de sons, tons, timbres, 

sensibilidade emocional à música e organização musical para resolver e criar 

problemas e produtos importantes em determinado meio cultural. 

 Espacial: vale-se das relações entre tempo e espaço, localização marítima 

e terrestre, utilização de mapas, cartografias, bússolas, composição de 

formas, senso de direção, organização do pensamento em figuras e 

diagramas.  

 Corporal cinestésica: potencial biopsicológico de resolver e criar 

problemas e produtos importantes em determinado meio cultural, valendo-

se do corpo. Pode ser desde a execução de movimentos finos ou complexos, 

realização de uma tarefa em que a resposta só possa se dar corporalmente, 

prática de diferentes modalidades esportivas, controle e domínio do corpo, 

habilidades manuais, senso de sincronização do tempo, espaço, som e ritmo 

com os movimentos expressados. 

 Interpessoal: relacionada à percepção e convivência com o outro. Implica 

conduzir diálogos, perceber como o outro se sente mesmo sem perguntar, 

características de sociabilidade e cooperação. 
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 Intrapessoal: refere-se ao autoconhecimento, saber lidar consigo próprio e 

suas nuanças, controlar de forma equilibrada as emoções, autoestima e 

autoimagem em harmonia, discrição, habilidade intuitiva e automotivação.  

 Naturalista: relação das pessoas com o meio ambiente, perceber a 

integração com a natureza e os animais, enxergar detalhes e variedades em 

espécies e ambientes.  

 Existencialista: relaciona-se com a busca do sentido da vida e da 

humanidade, percepção mais ampla do propósito humano e das tarefas 

desempenhadas no cotidiano. Busca da transcendência associada à 

consciência da perenidade. Um tipo de inteligência que ainda não se 

configurou como tal, em face da enormidade de exigências dos critérios 

estabelecidos para a análise das inteligências múltiplas. 

As inteligências Naturalista e Existencialista, embora citadas neste estudo, não 

serão incluídas no conjunto de inteligências elencadas para fazer parte do protótipo. 

Poderão futuramente serem incluídas para um estudo mais abrangente 

Essas reflexões reforçam a ideia de que a forma de educar, está diretamente 

ligada a atualização dos processos de transmissão de conhecimento, que devem por 

sua vez, ater-se às várias formas de compreensão, inerentes a cada indivíduo. 

A autora, Smole (1999) elaborou um quadro para auxiliar e observar os alunos 

e suas diferentes manifestações de inteligência. Segundo Smole (1999), não se 

pretende padronizar ou classificar os alunos, nem tampouco formar classes a partir 

dessas características. Para a autora, o principal propósito da sistematização é 

orientar a observação do professor, para que possa identificar as principais 

características de cada criança, bem como o perfil da classe.   

Tal conhecimento será de grande valia no desenvolvimento do 
trabalho educacional - em particular, ajudará a planejar atividades que 
permitam levar o aluno a aprender e a desenvolver seu próprio 
espectro de competências. (Smole, 1999, p. 22)  
 

 Os quadros a seguir contém as sugestões segundo as autoras: 
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Quadro 1 - Inteligência Linguística 
L

in
g

u
ís

ti
c
a
 

• gosta de ouvir; 

• gosta de ler; 

• gosta de escrever; 

• gosta de poesia e de jogos com palavras; 

• pode ser bom orador e bom em debates; 

• pode ter facilidade em organizar as ideias por escrito; 

• gosta de produzir textos criativos. 
Fonte: Smole (1999) - Adaptado pelo autor 

Quadro 2 - Inteligência Lógico-Matemática 

L
ó

g
ic

o
-m

a
te

m
á

ti
c
a
 • aprecia cálculos; 

• gosta de ser preciso; 

• aprecia a resolução de problemas; 

• gosta de tirar conclusões; 

• dá explicações claras e precisas a respeito do que faz e de como pensa 

• tem boa argumentação; 

• envolve-se em experimentações; 

• utiliza estruturas lógicas. 
Fonte: Smole (1999) - Adaptado pelo autor 

Quadro 3 - Inteligência Espacial 

E
s
p

a
c
ia

l 

• aprecia figuras; 

• tem facilidade para indicar trajetos; 

• lê com facilidade gráficos, mapas, plantas e croquis; 

• cria imagens; 

• gosta de construir maquetes; 

• movimenta-se facilmente entre os objetos do espaço; 

• absorve com facilidade os conceitos de geometria 

• percebe e faz transformações no espaço. 

Fonte: Smole (1999) - Adaptado pelo autor 

Quadro 4 - Inteligência Pictórica 

P
ic

tó
ri
c
a
 

• aprecia ou produz desenhos e pinturas; 

• percebe e produz imagens gráficas e visualiza detalhes; 

• usa imagens visuais para recolher e dar informações; 

• aprecia imagens complexas em programas de informática; 

• tenta desenhar, pintar ou reproduzir objetos em forma gráfica 

• cria novas formas de expressão visual, ou trabalhos dearte originais; 

 gosta de elaborar a representação visual das informações. 
Fonte: Smole (1999) - Adaptado pelo autor 
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Quadro 5 - Inteligência Musical 
M

u
s
ic

a
l 

• sensível à entonação, ao ritmo e ao timbre; 

• sensível ao poder emocional da música; 

• procura ouvir música sempre que pode; 

• responde à música com movimentos corporais, criando,imitando e 
expressando os ritmos e tempos musicais; 

• reconhece e discute diferentes estilos e gêneros musicais  

• gosta de cantar ou tocar instrumentos; 

• percebe a intenção do compositor da música. 

Fonte: Smole (1999) - Adaptado pelo autor 

Quadro 6 - Inteligência Corporal-Cinestésica 

C
o
rp

o
ra

l-
c
in

e
s
té

s
ic

a
 

• possui controle excepcional do próprio corpo; 

• controla os objetos; 

• mostra boa sincronização de movimentos; 

• explora o ambiente e os objetos com toques e movimentos; 

• prefere atividades que envolvam manipulação de materiais ou movimentos 
corporais; 

• demonstra habilidade em dramatização, esportes, dança ou mímica; 

• lembra mais de algo que foi feito que daquilo que é dito; 

• brinca com objetos enquanto escuta; 

• mostra-se irrequieto ou aborrecido se ficar muito tempo parado 
Fonte: Smole (1999) - Adaptado pelo autor 

Quadro 7 - Inteligência Interpessoal 

In
te

rp
e

s
s
o

a
l 

• relaciona-se bem; 

• comunica-se bem; 

• às vezes manipula opiniões; 

• aprecia atividade em grupo; 

• gosta de cooperar; 

• percebe as intenções dos outros; 

• forma e mantém relações sociais; 

• influencia as opiniões ou ações dos outros; 

• adapta-se facilmente a novos ambientes; 

• percebe as diversas perspectivas sociais e políticas; 

• mostra habilidades para mediar e organizar um grupo em torno de um trabalho 
ou de uma causa comum. 

Fonte: Smole (1999) - Adaptado pelo autor 
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Quadro 8 - Inteligência Intrapessoal 

In
tr

a
p
e

s
s
o

a
l 

• consciente dos próprios sentimentos; 

• tem um senso do eu bastante desenvolvido; 

• é motivado e possui metas próprias; 

• estabelece e percebe um sistema de valores éticos; 

• trabalha de modo independente; 

• deseja ser diferente da tendência geral; 

• possui 'intuição'; 

• tem consciência de seus limites e possibilidades. 

Fonte: Smole (1999) - Adaptado pelo autor 

Para as atividades desenvolvidas pelo professor dentro da sala de aula, 

propõe-se ser divididas em dois grandes grupos: as atividades que privilegiam mais a 

ação e outro que trabalham especificamente com a reflexão. Essas duas vertentes 

foram pensadas, pois representam os dois estágios minimalistas do aprendizado, ou 

seja, o primeiro se raciocina e depois se prática, mas as atividades propostas pelo 

professor, são totalmente livres para conter ambas as características. 

O modelo que se propõe a seguir é tão somente para orientação quanto a 

formulação de atividades que possam evidenciar a aplicação das teorias. Pode-se ter 

ainda um conjunto de atividades que misturem tanto um conjunto reflexivo e prático 

ao mesmo tempo, ou ainda somente prático ou somente reflexivo. 

No âmbito da ação, compreende-se que as atividades propostas pelo professor  

precisam ser desenvolvidas manualmente, quer seja construindo algo, desenhando, 

expressando-se corporalmente, solucionando problemas com auxílio de algum 

equipamento, prototipando, buscando ou pesquisando, articulando oralmente  

qualquer atividade que possa ser tangível ao educando, levando-o a aplicar a 

informação recebida na aula, transformando em conhecimento que é consolidado em 

seu cérebro através da atividade prática motora, tendo essa característica como mote 

principal desta associação.  

Na Figura 2propõe-se a relação entre as inteligências e os tipos de aulas 

propostas. 
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Figura 2 - Correlação entre Inteligências e tipos de aula 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Na vertente reflexão, foi considerado que a aula pode também ter como 

característica principal a articulação de ideias. Neste âmbito, entende-se que as 

atividades propostas pelo professor exigem que o aluno tenha uma atitude mais 

voltada ao raciocínio e a dedução mais profunda acerca dos processos necessários 

para a elaboração dos resultados esperados. No âmbito da reflexão, os alunos 

precisam de tempo e condições ambientais ideais, como pouco ou nenhum barulho, 

a própria fala do professor deve ser baixa, se a atividade for individual ou em grupo, 

ambos os casos necessitam de orientação quanto a busca de resultados. 

Na Figura 2pode-se notar a existência de uma terceira vertente que envolve as 

inteligências Interpessoal e Intrapessoal. Observou-se que todas envolvem 

características de ordem prática e reflexiva, precisam trabalhar observação, intuição, 

manipulação de objetos, instrumentos e máquinas, formulam e propõem objetos 

tangíveis e intangíveis. 

 

2.3. Design Instrucional como Processo Projetual 
 

 O conceito de Design Instrucional trata holisticamente do compêndio de teorias 

e de ações e práticas desenvolvidas na criação e gerenciamento de métodos, 

recursos e ferramentas para treinamento que possam a partir de análise dar 

Musical 
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provimento a problemas de aprendizagem. As primeiras referências ao termo surgiu 

durante a II Guerra Mundial, quando especialistas e psicólogos desenvolviam técnicas 

de ensino para as instituições militares americanas com vistas ao treinamento de 

soldados. Esses treinamentos demandavam habilidades intelectuais, perceptivas e 

psicomotoras específicas para um determinado curso, como por exemplo piloto de 

aeronaves. Os psicólogos encarregados do projeto então desenvolveram testes para 

medição do potencial cognitivo dos candidatos, que passaram a ser direcionados para 

treinamentos de acordo com a pontuação de seus testes, criando-se um filtro para 

que se pudesse garantir o maior volume de sucesso nos treinamentos (REISER 2001, 

p.58). 

 O Design Instrucional valeu-se das contribuições de Robert Gagné, Leslie 

Briggs, Walter W. Wager, Jonh Flanagan e Skinner sobretudo com a concepção das 

ideias sobre behaviorismo. Atualmente considera-se que recebeu forte influência dos 

estudos de Piaget e Vygotsky que propõem a conciliação de várias teorias de 

aprendizagem. A partir de 2004 com a publicação das obras de Andrea Filatro, voltou-

se a discutir sobre o assunto: 

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 a 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. (FILATRO, 2004, p.32). 

 

 A partir de 1965 Robert Gagné com base na Teoria Geral dos Sistemas 

desenvolvido por Ludwig von Bertalanffy nos anos 50, propõe um modelo de ISD - 

Instruction System Design, que determina 5 domínios de aprendizagem. 

 Informação verbal - é declarada: declarar, recitar, contar, declarar 

 Habilidades intelectuais - rotule ou classifique os conceitos, aplique as 

regras e os princípios, solução de problemas gerando soluções ou 

procedimento; 

o  Discriminação: discriminar, distinguir, diferenciar, 

o  Conceito concreto: identificar, nomear, especificar, rotular  
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o Conceito definido: classificar, categorizar, digitar, classificar (por 

definição)  

o Regra: demonstrar, mostrar, resolver (usando uma regra)  

o Regra de ordem superior: gerar, desenvolver, resolver (usando duas 

ou mais regras) 

 Estratégias cognitivas - são usadas para aprender: adotar, criar, originar 

 Atitudes - são demonstradas preferindo opções: escolha, prefira, escolha, 

favor 

 Habilidades motoras - permitem desempenho físico: executar, executar, 

executar 

 Fatores internos e externos influem diretamente no processo de aprendizagem. 

Para um ou outro domínio tem-se um ambiente influenciador que age como um 

catalisador assegurando um nível maior ou menor assimilação. Deve-se observar a 

oportunidade de prática e aplicabilidade de conteúdos teóricos aprendidos em 

situações verossímeis. Gagnéet al (1992),  ainda nos apresenta 9 (nove) tarefas ou 

eventos de instrução que reforçam a teoria, criando as condições necessárias para o 

aprendizado e servir como base para criar a instrução e selecionar os meios 

apropriados. 

1. Recebendo atenção: Para garantir a recepção das próximas 

instruções, o professor incentiva os alunos. Recomenda-se ao professor 

que use alguma narrativa, descrevendo e pormenorizando o problema a 

ser abordado de maneira a ser um prelúdio do que deve vir, mantendo 

então o interesse do aluno na atividade. 

2. Informar os alunos dos objetivos: O professor diz ao aluno o que ele 

poderá fazer por causa das instruções. O professor comunica o 

resultado desejado ao grupo. Quando se fornece um objetivo claro aos 

alunos, estes geralmente organizam seus pensamentos a respeito. 

Recomenda-se o uso de linguagem casual deve-se evitar uma oratória 

mais formalizada. 

3. Estimular a recordação de aprendizagens anteriores: O professor 

pede a recordação de conhecimentos relevantes existentes. Isso 

permite a recuperação de saberes que irão ajudá-lo no processo de 

desenvolvimento da atividade de aprendizagem  
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4. Apresentação do estímulo: O professor enfatiza características 

distintivas. Para evitar a sobrecarga cognitiva, é ideal que se agrupe e 

sequencie as informações pertinentes ao estudo, bem como igualmente 

importante o feedback sobre o desenvolvimento de atividades 

individuais. 

5. Fornecendo orientação de aprendizado: O professor ajuda os alunos 

a entender (codificação semântica), fornecendo organização e 

relevância. Evita-se que os alunos percam tempo e se frustrem 

praticando de maneira errada ou usando conceitos pouco assimilados. 

6. Provocando desempenho: o professor pede aos alunos que 

respondam, demonstrando aprendizado. 

7. Fornecendo feedback: O professor fornece feedback informativo sobre 

o desempenho dos alunos. 

8. Avaliação do desempenho: o professor exige mais desempenho do 

aluno e fornece feedback para reforçar o aprendizado. 

9. Aprimorando a retenção e a transferência: O professor fornece 

práticas variadas para generalizar a capacidade 

 A ação de projetar a aprendizagem deve ser o foco principal quando se prepara 

a ação de ensinar. Fatores ambientais agem diretamente nesse contexto, por isso a 

importância de considerar os elementos indicados nos estudos de Gagné Gagné et al 

(1992) sobre aprendizagem, para que se possa criar um ambiente que seja favorável 

ao aluno no tocante a absorção desse conhecimento. A compreensão de que certos 

aspectos podem ser produzidos e ofertados pelo professor, como exemplificação de 

modelos, casos mais explicados e encorajamento, funcionam positivamente e tem 

efeito sobre o aluno.  

 O ensino de matéria técnica, foco deste trabalho, pode se beneficiar dessas 

ideias de maneira a produzir um tipo de aula que possa ser melhor assimilado pelos 

alunos, principalmente por se tratar de assunto complexo que tem especificidades e 

particularidades em relação ao desempenho futuro de duas atividades profissionais.  

 As aulas são planejadas pelo professor, sob orientação de um plano de curso 

que determina quais são os assuntos que deverão ser tratados por cada componente 

curricular, e nesse ínterim já se contempla inclusive a forma de avaliação, as 

habilidades buscadas e as competências a serem desenvolvidas pelo aluno. A forma, 
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ordem, metodologia, além de testes de aferição, conclusão e feedback, bem como 

material de apoio são gerados por cada professor, que imprime neste processo, 

características singulares quanto a abordagem ao aluno, tratamento, relacionamento 

e todos os elementos para que a interação professor/aluno transcorra dentro de limites 

mínimos de funcionalidade. 

 Mesmo com todo o apoio do plano geral do curso que propõe as ações a serem 

desenvolvidas, o projeto de aula ainda é feito pelo professor, baseando-se em sua 

experiência profissional sobre o que é mais relevante ou menos prioritário, no que se 

refere a abordagem de um assunto para o componente curricular, assim como a 

intensidade dessa “abordagem” que passa por explicações longas, curtas, funcionais 

ou não, exemplificações que podem ter aderência para uma parte do assunto mas 

não para todo ele, exercícios que buscam  apenas garantir o entendimento conceitos 

minimalistas. Essa forma de concepção de aula não é considerada errada, mas 

percebe-se que quando ocorre o planejamento coerente da aula, atentando-se para 

os detalhes que possam oportunizar uma melhora no processo de ensino 

aprendizagem, nota-se um significativo aumento na participação dos alunos e a 

consequente absorção dos assuntos tratados. 

Compreendendo que a estrutura de aulas de nível técnico deve ser 

essencialmente prática, a formação de profissional de nível técnico também exige uma 

atenção fortemente focada no preparo de aulas de práticas e expositivas. A 

identificação de características peculiares dos alunos, bem como o delineamento de 

formas de entendimentos variadas sobre um mesmo tema, pode com certeza 

aumentar as chances de se alcançar esse mesmo aluno em sua esfera de 

compreensão, que pode diferir dos outros alunos presentes à aula.  

 Por vezes, uma aula pode ter um efeito mais produtivo se for pensada em seus 

mais diversos momentos. A partir de observações do cotidiano dos professores e 

alunos de uma instituição de ensino, constata-se oportunidades de melhoria quanto 

ao modo de transmissão de conhecimento. Percebeu-se que alguns fatores como 

tempo de docência, recursos utilizados, preparo, estruturação da aula, regência, 

conteúdo, dinamismo e tempo de aula, concorrem juntamente com ânimo, interesse 

e aspectos fisiológicos dos alunos, para que consigam efetivamente contribuir para o 

ganho cognitivo do educando. Pode-se buscar também na Taxonomia de Bloom 

(1956), uma compreensão mais holística quanto a estruturação de uma aula, no que 
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tange ao nível de compreensão do aluno quanto ao conteúdo apresentado pelo 

professor. Gardner (1994), descreve-nos em seu livro Estruturas da Mente – A teoria 

das Múltiplas Inteligências, que as pessoas têm formas diferentes de aprendizagem.  

 Gardner(1994) diz no início de seu livro:  

[...] existem evidências persuasivas para a existência de diversas 
competências intelectuais humana relativamente autônomas 
abreviadas daqui em diante como 'inteligências humanas'. Estas são 
as 'estruturas da mente' do meu título. A exata natureza e extensão de 
cada 'estrutura' individual não é até o momento satisfatoriamente 
determinada, nem o número preciso de inteligências foi estabelecido. 
Parece-me, porém, estar cada vez mais difícil negar a convicção de 
que há pelo menos algumas inteligências, que estas são relativamente 
independentes umas das outras e que podem ser modeladas e 
combinadas numa multiplicidade de maneiras adaptativas por 

indivíduos e culturas. (GARDNER, 1994, p. 7). 
 

 Entende-se que para uma boa relação ensino e aprendizagem, é fortemente 

interessante levarmos em conta todos os fatores que podem agir diretamente no 

processo, pressionando-o positivamente ou não. A forma com que o professor expõe 

sua aula e a conduz, é fator preponderante para que se alcance o aluno na sua 

dimensão de aprendizado, ou, pelo menos, se aproxime desse cenário. 

 Atualmente o planejamento e concepção de cursos da modalidade EAD – 

Ensino a Distância são os que mais se valem dos estudos sobre Design Instrucional, 

mas nota-se que na sua fundamentação, tem-se como ponto de início, a preocupação 

com o aprendizado totalmente presencial. Os primeiros estudiosos a respeito Gagné, 

Briggs, Flanagan e Skinner entre outros, desenvolveram os processos para que se 

pudesse identificar o nível de aprendizagem, a forma e o método ou métodos que 

mais contribuíram para o educando.  

 A figura do Designer Instrucional – DI, surge então como um profissional capaz 

de unificar todas as instâncias de desenvolvimento de um projeto de curso, qualquer 

que seja sua área científica, valendo-se para isso de todo o compêndio pedagógico 

aliando-se aos recursos tecnológicos e humanos em suas mais distintas áreas. O DI 

– Designer Instrucional, é a ponte de ligação entre os diversos profissionais que 

participam da concepção, elaboração, implantação e gestão de um curso. A Figura 3, 

ilustra as atribuições do DI – Designer Instrucional. 
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Figura 3 - Atribuições do DI – Designer Instrucional 

 

Fonte: Peixoto et al (2013, p. 1, adaptado pelo autor) 

 

 Segundo Peixoto et al. (2013,p.16), para melhor aplicabilidade do Design 

Instrucional, foram desenvolvidos diversos modelos conceituais com características 

peculiares a cada tipo de projeto a ser firmado, mas que mantém alguns pontos de 

concordância entre si. Essas funções semelhantes são:  

 Análise do público-alvo;  

 Avaliação das implicações referentes à aprendizagem;  

 Compreensão do contexto dos alunos;  

 Definição de metas e objetivos a serem alcançados;  

 Detalhamento do projeto e dos recursos que serão utilizados;  

 Elaboração dos recursos;  

 Avaliação do processo. 

 
 As atribuições do DI variam de uma instituição para outra, mas basicamente 

respondem pela infraestrutura pedagógica e de serviços aplicadas ao projeto como 

definir os cronogramas, levantamento dos contextos de aprendizagem a serem 

utilizados, apoio aos docentes, fornece suporte tecnológico e trabalha na gestão e 

avaliação de todo o processo.  

 O profissional de Design Instrucional, tem por característica também, aglutinar 

conhecimento suficiente para poder transitar com proficiência em interações com os 

professores sobre os diversos componentes curriculares que compõem um curso. 
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3. ENSINO TÉCNICO NO BRASIL – BREVE HISTÓRICO 
 
 O Ensino Técnico como se conhece hoje, foi produto de uma série de ajustes 

e transformações que se deram a partir de 1909 com a criação das “Escolas de 

Aprendizes e Artífices” pelo Decreto Presidencial 7.566, que tinha por objetivo primaz, 

dar qualificação a população de baixa ou nenhuma renda, e por efeito, reduzir a 

chance do cidadão optar pela marginalidade e fomentar seu ingresso no mercado de 

trabalho. O Decreto previa entre outras, a instalação de ao menos uma escola nas 

capitais da república, observando-se parâmetros minimalistas como número de 

cursos disponibilizados, horário de funcionamento, pessoal de serviço e professores. 

 Previa ainda um pagamento tanto ao pessoal de serviço (diretor e professores), 

quanto aos alunos, considerando para a partilha o grau de estudos adquirido. Nesta 

oportunidade ainda no artigo 14 do mesmo decreto, já se esclarece que o regimento 

regulador das escolas ainda seria objeto de apresentação futura. Até mesmo o   

processo seletivo dos candidatos, capacidade da escola, vencimento dos professores 

e diretores, e por fim, define o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio como 

entidade provedora e responsável pela ação. 

 Em 1910, foi editado o Decreto 2.58 que criava níveis para grupos escolares, 

delineando então uma elitização do ensino. Institui-se o conceito de grupos escolares.  

 Como início do governo de Getúlio Vargas, cria-se o Ministério dos Negócios 

da Educação e Saúde Pública por meio do decreto 19.402 de 14 de novembro de 

1930 que assumia entre outros, a responsabilidade pela gestão das Escolas de 

Aprendizes e Artífices: 

 

Art. 5º Ficarão pertencendo ao novo Ministério os estabelecimentos, 
instituições e repartições públicas que se proponham à realização de 
estudos, serviços ou trabalhos especificados no art. 2º, como são, 
entre outros, o Departamento do Ensino, o Instituto Benjamim 
Constant, a Escola Nacional de Belas Artes, o Instituto Nacional de 
Música, o Instituto Nacional de Surdos Mudos, a Escola de Aprendizes 
Artífices, a Escola Normal do Artes e Ofícios Venceslau Braz, a 
Superintendência dos Estabelecimentos do Ensino Comercial, o 
Departamento de Saúde Pública, o Instituto Osvaldo Cruz, o Museu 
Nacional e a Assistência Hospitalar. (PAIVA, 2013 p. 38) 

 
 Criou-se nesse contexto a chamada Inspetoria do Ensino Profissional Técnico 

para coordenar as atividades da pasta até 1937, quando pela edição da lei 378 

passou-se a chamar Ministério da Educação, e já em sem artigo 37 determina: 
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Art. 37. A Escola Normal de Artes e Officios Wencesláo Braz e as 
escolas de aprendizes artífices, mantidas pela União, serão 
transformadas em lyceus, destinados ao ensino profissional, de todos 
os ramos e grãos 
Paragrapho unico. Novos lyceus serão instituidos, para propagação 
do ensino profissional, dos varios ramos e gráos, por todo o territorio 
do Paiz. (BRASIL LEI 378/1937, 1937, p. 4)  

 

 Transforma então a Escola de Aprendizes e Artífices em Liceus Industriais, com 

a missão de propagar o ensino técnico em todos os tipos de atividades comerciais e 

industriais. Essa nova concepção foi de encontro aos anseios do governo, pois via-se 

a necessidade de formação técnica e de qualidade para fazer frente à grande 

demanda de mão-de-obra para o setor produtivo. 

 Isso perdurou até 1942, com a publicação do Decreto 4.127, quando os Liceus 

Industriais passam a ser denominados de Escolas Industriais e Técnicas e passam a 

oferecer níveis equivalentes ao secundário já na formação técnica.  

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 9º Ficam extintos os estabelecimentos federais de ensino 
industrial ora incluídos na administração do Ministério da Educação. 
§ 1º Os imóveis e as instalações de cada estabelecimento extinto, que, 
na forma do presente decreto-lei, deva ser substituído por escola 
técnica, poderão, caso não sejam mais necessários ao ensino federal, 
transferir-se à administração estadual, para serem utilizados em 
qualquer modalidade de estabelecimento de ensino estadual. 
§ 2º Os imóveis e as instalações de cada estabelecimento extinto, que, 
na forma do presente decreto-lei, deva ser substituído por escola 
industrial, serão por essa escola aproveitados. 
§ 3º O pessoal dos extintos estabelecimentos federais de ensino 
industrial será lotado nos novos, por este decreto-lei instituídos. 
§ 4º As dotações orçamentárias do corrente exercício, relativas aos 
estabelecimentos de ensino industrial extintos, serão aplicadas pelos 
novos, que os substituírem. (BRASIL, LEI 41127/42, 1942, p.3) 

 

 A primeira Lei de Diretrizes e Bases 4.024-1961 editada após o regime Vargas, 

foi marcada pela forte disputa de influência entre dois grupos da sociedade que se 

esforçaram para garantir sua visão. De um lado, os representantes católicos e de 

escolas particulares, e de outro, os defensores da escola pública. Dispunha ainda em 

seu capítulo III, a regulamentação para o ensino técnico e em seu artigo 47 e 48 trata 

da definição de cursos a serem ofertados e sobre a necessidade de registro do 
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diploma junto ao então Ministério da Educação e Cultura para que tivesse validade 

nacional.  

 Ainda com o advento do governo militar da década de 1960, e impulsionado 

pelo que foi chamado “milagre econômico”, em 1971 aprova-se a Lei 5.692 que 

determina que o até então ensino médio, passasse a ser profissionalizante em todo o 

território nacional. O autoritarismo do regime político da época ficou claro, pois foi 

elaborada e aprovada sem a participação da sociedade, ao contrário da lei 4.024-

1961. O resultado foi desastroso, pois não se tinha professores e infraestrutura 

adequada para atender as determinações legais.  

 Por fim, em 1993 aprovou-se o projeto 12.258 que ao longo do tempo sofreu 

várias alterações até que em 1996 o projeto foi sancionado sob número 9.394 a 

chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  

 Ao longo dos seus 15 anos de vigência, a LDB sofreu diversas mudanças sendo 

a mais significativa a proposta pela lei 11.741 de 16 de julho de 2008 que regulava 

pontos específicos quanto a formação inicial do educando para o ingresso ao ensino 

técnico e através de vários artigos subsequentes trata das diversas formas de como 

essa abordagem pode ser feita no âmbitos das instituições de ensino que elenca 

inclusive o P.P.P – Projeto Político Pedagógico como balizador e condicionador para 

as ações referentes a esse assunto. Trata ainda sobre a operacionalização do ensino 

em parceria ou não com outras instituições, determina como normalizador para as 

diretrizes pedagógicas, o Conselho Nacional de Educação, juntamente com a 

instituição de ensino.  

 Também reforça a ideia de certificação de conhecimentos em seu artigo 41 que 

determina a avaliação de conhecimentos para prosseguimento e conclusão de 

estudos. Essa lei promoveu avanços significativos se contrapondo á redação do 

Decreto 2.208-1997 que em essência, dissociava o ensino curricular de nível médio 

da aprendizagem técnica. Esse decreto estrutura um pensamento de preparo rápido 

para o mercado, deixando de lado a cultura de pesquisa, entendimento e renovação 

das técnicas retirando a formatação holística de sua formação que requereria maiores 

esforços quanto a tempo e entendimento, principalmente quando dispensa a formação 

educacional minimalista para ingresso e prosseguimento de aprendizagem técnica.  
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 Por fim, o decreto 2.208 foi revogado pelo Decreto 5.540-2004 que deu forma 

ao atual modelo implementado, onde a o ensino técnico deve ser desenvolvido de 

forma articulada com o ensino médio. 
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4. METODOLOGIA 
 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico empregado na pesquisa, 

incluindo a especificação dos procedimentos de coleta e análise dos dados. 

Primeiramente foi definido o tipo de pesquisa realizada. Em seguida são reiterados os 

objetivos da pesquisa e as questões que nortearam a pesquisa. Por fim são 

detalhados os procedimentos de coleta e análise dos dados.  

 
4.1. Percurso metodológico da pesquisa 

 
Compreendendo que a metodologia define-se por conjunto de regras e 

processos para garantir a obtenção de resultados, a partir da coleta de dados, este 

trabalho empregou o recurso de entrevistas com grupos específicos de participantes. 

Os respondentes dissertaram oralmente sobre o tema apresentado, tendo como base 

um texto introdutório. Os dados foram coletados, anotando-se palavras que foram 

reincidentes em todos os participantes e posteriormente tabuladas para facilitar a 

compreensão dos diversos aspectos entendidos como relevantes por cada 

respondente. 

 
4.1.1. Tipo de pesquisa 

 
Esta dissertação pautar-se-á em seu desenvolvimento pela abordagem de 

Pesquisa Qualitativa, que estuda aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do 

comportamento humano. Os objetos dessa pesquisa são fenômenos que ocorrem em 

determinado tempo, local e cultura. 

Abordar-se-á temas que não podem ser quantificados em equações e 

estatísticas. Ao contrário, estudam-se os símbolos, as crenças, os valores e as 

relações humanas de determinado grupo social. 

Esta abordagem exige um estudo amplo do objeto de pesquisa, considerando 

o contexto em que ele está inserido e as características da sociedade a que pertence. 

Conforme Turato (2005), a pesquisa qualitativa caracteriza-se pelo: 

1. Interesse do pesquisador que se volta para a busca do significado das 

coisas, porque este tem um papel organizador nos seres humanos;  
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2. O ambiente natural do sujeito é inequivocamente o campo onde ocorrerá 

a observação sem o controle de variáveis; 

3. O pesquisador é o próprio instrumento de pesquisa, usando diretamente 

seus órgãos do sentido para apreender os objetos em estudo, 

espelhando-os então em sua consciência onde se tornam 

fenomenologicamente representados para serem interpretados;   

4. O método tem maior força no rigor da validade (validity) dos dados 

coletados, já que a observação dos sujeitos, por ser acurada, e sua 

escuta em entrevista, por ser em profundidade, tendem a levar o 

pesquisador bem próximo da essência da questão em estudo;  

5. Se a generalização não é a dos resultados (matematicamente) obtidos, 

pois não se pauta em quantificações das ocorrências ou 

estabelecimento de relações causa-efeito, ela se torna possível a partir 

dos pressupostos iniciais revistos, ou melhor, dos conceitos construídos 

ou conhecimentos originais produzidos. 

 

 A partir de uma revisão bibliográfica sobre os temas apoiadores deste estudo, 

procurou-se desenvolver uma pesquisa qualitativa, a partir de entrevistas informais 

com os professores da área técnica de um curso de formação tecnológica. 

 A interação é a ferramenta principal neste tipo de pesquisa, pois esmiúça os 

possíveis cenários, suas causas e por conseguinte suas soluções mais viáveis. Vale-

se neste trabalho, da utilização do processo projetual em design, para propositura e 

estruturação de práticas pedagógicas que promovam a atualização de práticas e 

formas de ensino, tendo como objetivo principal a percepção de aumento e 

consolidação de cognição dos alunos em formação dos cursos técnicos de 

desenvolvimento de sistemas.  

 Para a realização da pesquisa, optou-se pela realização de entrevistas onde se 

argumenta com o entrevistado, sobre a funcionalidade dos Planos de Curso, e sua 

efetiva funcionalidade no contexto real de sala de aula, vivenciado pelo professor. A 

coleta de dados se concretizou através de entrevistas com professores e análises de 

planos de ensino. Entrevistas orais e semiestruturadas com questões previamente 

elaboradas, mas sujeitas a alteração com o decorrer da entrevista. 

 

4.1.2. Objetivo e questões de pesquisa 
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O objetivo deste trabalho é compreender em que medida um itinerário formativo 

com base no Design Thinking pode colaborar com o processo de aprendizagem no 

Ensino Técnico, a partir da elaboração de uma aula técnica, considerando a influência 

de variáveis ambientais (tempo, local, experiência, processo, etc.) e recursos 

tecnológicos, à luz dos estudos apresentados nos trabalhos de Bloom(1956) revisado 

por Krathwohl (2002), Gardner(1994) apoiados pelo Design Instrucional. 

Dado este objetivo, a questão de pesquisa a ser investigada, diz respeito ao 

formato de aula funcional, baseado num modelo de itinerário formativo, elaborado a 

partir dos estudos de múltiplas inteligências, da taxonomia de objetivos educacionais 

culminado com o Design Instrucional,que auxilie o professor em sua prática docente, 

e maximize o processo de ensino-aprendizagem, fomentando uma experimentação 

positiva e construtiva para os atores envolvidos. 

 
4.1.3. Procedimentos de coleta e Análise dos dados 

 
Os dados a serem utilizados foram coletados e posteriormente analisados a partir 

das etapas a seguir:  

 

4.1.3.1. Entrevistas 

 

Entrevista oral individual com 24 professores de curso técnico de 

Desenvolvimento de Sistemas, realizada ao vivo e também por meio 

aplicativo de mensagem. Foi apresentado aos professores entrevistados 

um texto conceituando o que é o plano de curso:  

Plano de curso é a organização de um conjunto de matérias, que vão 
ser ensinadas e desenvolvidas em uma escola, durante um período 
relativo à extensão do curso em si, exigido pela legislação ou por uma 
determinação explícita, que obedece a certas normas ou princípios 
orientadores. 
Uma série de matérias ensinadas numa escola ou classe, de acordo 
com um programa, constituem um curso para diferentes níveis de 
ensino, com por exemplo, 1º, 2º ou 3º graus. Estas matérias do curso 
são estruturadas de acordo com um núcleo comum, obrigatório e por 
parte uma parte diversificada. (MENEGOLLA e SANT’ANNA, 1991, p. 
59) 

O texto explica o conceito minimalista de plano de curso, e sua 

importância para o planejamento das aulas do professor. A partir dessa 
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temática, apresentada aos participantes, foi socializada uma reflexão sobre 

plano de curso, a fim de compreender as necessidades dos participantes e 

a sua percepção, sobre os elementos pedagógicos que lhes são 

importantes para a produção de uma aula. Logo a seguir, foi contextualizada 

a seguinte questão:  

“O texto acima, define o que é um plano de curso, e sua função 

essencial, esse mesmo documento orienta os professores quanto ao 

conteúdo a ser tratado, bem como as competências e habilidades 

buscadas. Considerando sua vivência e experiência docente intrasala, 

quais  os aspectos pedagógicos, você aponta como de suma importância, 

no momento da elaboração sua aula, entendendo-a como um momento de 

exercício pleno da docência, que busca a melhor relação de ensino-

aprendizagem para os atores envolvidos?” 

As respostas dos entrevistados foram anotadas sem emissão de 

qualquer comentário por parte do entrevistador, que pudesse influenciar ou 

direcionar a opinião do participante, o entrevistador limitou-se tão somente 

a observação e registro; 

 

4.1.3.2. Análise de Plano de Curso 

 
O MEC – Ministério da Educação e Cultura, com base na resolução 

CNE/CEB nº 04/99 orienta a formulação e apresentação dos planos de 

cursos técnicos e define em sua apresentação: 

“Com o propósito de contribuir para a sintonia das propostas de cursos 
técnicos com as mudanças estabelecidas pela legislação educacional 
do país, a partir da LDB 9.394/96, Decreto nº 2.208/97, Parecer 
CNE/CEB nº 16/99 e Resolução CNE/CEB nº 04/99, elaborou-se estas 
Orientações relativas à formulação de cada item integrante do plano 
de Curso Técnico, definido no Artigo 10 da Resolução nº 04/99. 
Considerando-se que todos os Planos de Cursos Técnicos aprovados 
pelos órgãos competentes dos respectivos sistemas de ensino, 
conforme estabelecido pelo Artigo 13 da Resolução nº 04/99 serão 
obrigatoriamente inseridos no Cadastro Nacional de Cursos de 
Educação Profissional de Nível Técnico, organizado pelo MEC - 
condição esta que permitirá às escolas expedirem os diplomas de 
técnico com validade nacional - tornou-se imprescindível uma 
padronização desses Planos para viabilizar sua publicidade nesse 
Cadastro. Assim, é indispensável que esses Planos atendam aos 
requisitos legalmente estabelecidos associados aos princípios e 
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critérios que orientam a nova oferta de cursos técnicos no país.” 
(MEC,2020, p. 3) 

 

Trata a resolução CNE/CEB nº 04/99 de especificar a estrutura dos 

planos de cursos técnicos, buscando a homogeneização das informações 

que o fundamentam e caracterizam, além de garantir a qualidade dessas 

informações. Ainda, estabelece estrutura do documento de plano de curso 

técnico, vide Anexo A e B, contendo 10 itens que o padronizam 

funcionalmente: 

1. Justificativa e Objetivo do curso 

2. Requisitos de acesso 

3. Perfil  

4. Organização curricular 

5. Critérios de aproveitamento de conhecimento e experiências 

anteriores 

6. Critérios de avaliação e Aprendizagem 

7. Instalações e Equipamentos 

8. Pessoal docente e Técnicos envolvidos 

9. Certificados e Diplomas 

10. Anexos 

Esta pesquisa não contempla uma análise de todos os itens 

apontados no aludido documento, apenas do que efetivamente fornece 

subsídios para que o professor desenvolva o PTD – Plano de Trabalho 

Docente, que é o documento final que norteará as atividades do professor 

em sala de aula. 

A partir do item Organização Curricular constante no plano de curso 

desenvolvido pela instituição de ensino, é possível estruturar quais são as 

competências a serem desenvolvidas pelo aluno com orientação do 

professor. Recomenda-se ainda, a declaração dos elementos educacionais 

como carga-horária a ser cumprida, matrizes curriculares, estratégias 

pedagógicas, correlação entre as competências, habilidades, bases 

tecnológicas, científicas e/ou instrumentais. 

A partir da leitura e interpretação desse item em especial, é possível 

ao professor, criar seu plano de trabalho docente alinhado ao plano de 
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curso, previamente definido pela instituição de ensino. O PTD – Plano de 

Trabalho Docente é redigido segundo um modelo padronizado, que tem 

como estrutura os seguintes itens: 

 I - Atribuições e atividades profissionais relativas à 

qualificação ou à habilitação profissional; 

 II –Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do 

Componente Curricular; 

 III –Procedimento Didático e Cronograma de 

Desenvolvimento; 

 IV – Plano de Avaliação de Competências; 

 V – Plano de Atividades Docentes; 

 VI – Material de Apoio Didático para Aluno; 

 VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou 

Atividades Extra 

 VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos 

com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 IX – Identificação: 

 X – Parecer do Coordenador de Curso 

O plano de curso, como dito anteriormente, fornece as bases para a 

construção do plano de trabalho do docente, a partir do entendimento do 

professor, e este por sua vez, trata de sistematizar suas as aulas, definindo 

de maneira generalista os conteúdos a serem tratados em sala de aula e 

distribuindo-os ao longo de um cronograma, observando ainda conjunto de 

competências técnicas e científicas além de informação quanto a material 

de apoio aos alunos, sempre com apoio e orientações dadas pelas 

coordenações pedagógicas e de curso.  

O PTD – Plano de Trabalho Docente, não descreve especificamente 

como determinado conteúdo técnico será abordado pelo professor, quais 

recursos serão utilizados para aquela aula, quais inteligências serão 

buscadas e desenvolvidas pelos alunos, nem o objetivo da aula; bem como 

não descreve possíveis metodologias mais eficientes a serem usadas na 

aula em específico para que se possa alcançar as competências 
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declaradas. Apenas sistematiza e documenta um contexto de ensino de 

caráter periódico.  

Não se tem como objetivo, nesta pesquisa, avaliar se o documento 

PTD – Plano de Trabalho Docente é funcional ou não, sob a ótica da prática 

da docência, mas apontar, que o documento não contempla a atenção aos 

elementos pedagógicos compreendidos como necessários para que se 

articule tenha um conjunto de informações que possam ser lidas e 

entendidas pelas partes envolvidas, docentes e discentes, de forma clara e 

objetiva, principalmente quanto ao objetivo da aula, inteligências, 

metodologias alternativas e itens que podem compor um modelo de 

Itinerário Formativo para aulas técnicas. O plano de trabalho do docente, 

em seu item IV e V respectivamente tratam de um fragmento importante do 

processo de itinerário formativo, mas não o decompõe de maneira mais 

elucidativa.  

 

4.1.4. Procedimentos de Análise dos Dados 

 

Após o ciclo de entrevistas com vinte e quatro professores do Curso Técnico 

de Desenvolvimento de Sistemas de uma escola técnica estadual, localizada na 

cidade de Guaratinguetá, os dados foram compilados conforme a Figura 4 elencando-

se os aspectos (elementos) reincidentes na fala dos entrevistados de toda a amostra 

pesquisada. 

Figura 4 - Dados Consolidados da Pesquisa observacional 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 
 Os dados foram analisados à luz da análise de conteúdo para compreensão do 

uso de estratégias metodológicas, nas aulas práticas e da relação professor e aluno 

no contexto de desenvolvimento das aulas. Ao todo sete elementos foram 



 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional  
 

50 

identificados como comuns a todos os entrevistados, pois permeiam a compreensão 

dos docentes quanto à criação, preparação de material de apoio para o 

desenvolvimento das aulas. A intensidade de cada um desses fatores, direciona o 

professor, para que intensifique ou arrefeça características de sua aula, como mais 

prática, mais teórica, mais argumentativa, de caráter criativo, interativa ou sistêmica 

entre outros processos que fazem parte das atividades de sala de aula.   

 Os elementos identificados foram agrupados nas seguintes categorias: 

conteúdo programático, quantidade de aulas, cronograma, suporte tecnológico, 

domínio, critérios de avaliação e metodologia. Esses elementos serão melhores 

explorados na discussão dos resultados. 

Neste capítulo foi apresentada a metodologia de pesquisa empregada na 

pesquisa, incluindo os procedimentos de coleta e análise dos dados.  No próximo 

capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa consolidados em uma 

discussão geral sobre a necessidade dos interessados e a elaboração do modelo de 

itinerário formativo para atendimento de tais necessidades. 

  



 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional  
 

51 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo propor-se-á uma racionalização quanto aos temas abordados, 

aos objetos coletados durante a fase de entrevista dos participantes e a relevância de 

cada uma dessas reflexões na contribuição para o estabelecimento de uma linha de 

raciocínio que traga lume à compreensão.  

 Ensinar pelo computador, passou a ser algo comum a todos os envolvidos no 

cenário educacional. Gestores coordenadores, direção, funcionários e principalmente 

alunos e professores. Todos esses atores sociais têm seu interesse atendido por essa 

metodologia. Os alunos em primeiro plano, que podem continuar seus estudos de 

alguma maneira sem que permaneçam estagnados, mesmo considerando que 

algumas atividades com características mais práticas não sejam possíveis de serem 

executadas em sua plenitude ou com monitoria do docente. Considere-se, entretanto, 

que ainda existe um percentual de alunos que não dispõe de acesso a um 

computador, smartphone e serviço de internet, pois essas instâncias têm limitações 

de preços, qualidade e disponibilidade junto aos alunos, o que dificulta ou impede sua 

participação nas aulas, quer seja modalidade de EAD – Ensino a Distância, AR – Aula 

Remota ou até mesmo de receber material de maneira off-line através de instant 

messenger´s como o programa WhatsApp.9 

 Em outra ponta da relação, está o professor, que nesse ínterim precisa ter forte 

característica de formação continuada que contemple novos paradigmas 

educacionais que estão sendo desenvolvidos para atender ao novo modelo de ensino. 

Entende-se que na articulação dos contextos pedagógicos envolvidos nestes cenários 

define-se: 

 Professor - embora detenha o conhecimento e tenha treinamento para 

transmitir o conhecimento, tem grande parte de sua formação, 

embasada no modelo presencial, possuindo um modo de operação 

dotado de dialética, linguagem corporal, reações e ações que 

                                                        
9Ao passo que estamos cada vez mais conectados, mais associados aos ambientes on-line e com 

práticas culturais cada vez mais dependentes dos aplicativos e das tecnologias digitais e da internet, 
desenvolvemos modos de existência híbridos. O aplicativo WhatsApp Messenger, tem ganhado, cada 
vez mais destaque nesse cenário, pois a possibilidade de trocar mensagens, imagens, vídeos, 
documentos e áudios, instantaneamente de modo gratuito tem garantido novas experiências que não 
se resumem as performances comunicacionais. (Porto, Oliveira e Chagas, p. 11, 2017) 
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visualmente ajudam na transmissão do conteúdo e também na 

compreensão por parte do aluno. 

 Ensino a Distância - com o advento desse novo paradigma educacional, 

mesmo que perdure por algum tempo, por opção ou não, o professor 

tem de adaptar-se de maneira funcional, além de modificar e até mesmo 

recriar seu material de trabalho para ser funcional, claro, conciso e 

objetivo aos alunos. A flexibilidade de horário, entendimento de 

ferramentas de compartilhamento e trabalhos colaborativos, além de 

domínio em telemática, são também pré-requisitos tanto para 

professores quanto para alunos.  

 Na prática da docência, temos atualmente dois cenários distintos que exigem 

do professor máxima atenção quanto ao modo de operação no tratamento das 

atividades que serão propostas. 

 Na sala de aula, a forma de desenvolvimento das atividades é outra, permitindo 

ao professor, ajustes no processo de ensino e aprendizagem de modo a que o aluno 

possa interagir em maior ou menor escala. O olhar do professor atento à linguagem 

corporal do aluno, detecta a compreensão ou não do que está sendo tratado, a 

insegurança, medo, ou até mesmo o desinteresse do educando.  

 No modelo de ensino a distância, sala virtual, a dinâmica da interação entre 

professor e aluno, fica prejudicada no momento de uma aula por videoconferência, 

pois, por motivos pessoais que envolvem timidez, ou por opção, os alunos não estão 

sendo visualizados pelo professor, que tem a sua frente, apenas as imagens de 

avatares10 e fotos, pois os alunos em sua grande maioria, apenas ligam a transmissão 

de imagem por vídeo em momentos específicos, e as vezes com muita insistência do 

professor para socialização de algum ponto do conteúdo ou apresentação de trabalho.   

 Numa última instância, quanto ao papel e expectativa dos atores envolvidos no 

cenário de ensino num momento atual em que vivencia-se uma pandemia global por 

Covid19, tem-se os pais e gestores que atuam como observadores de professores e 

alunos no processo de desenvolvimento de atividades pedagógicas, ambos, cada qual 

em sua esfera de atuação apoiando e subsidiando as ações adotadas pelas partes, 

funcionando como balizadores, hora pressionando para que se tenha cumprimento de 

                                                        
10 Circunstância metamórfica que corresponde a uma transformação: o avatar de si mesmo. [Por 
Extensão] Internet. Representação de si mesmo, com o objetivo de se personificar, para demonstrar uma imagem 
em ambientes virtuais. 
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metas estabelecidas, hora como mediador de conflitos que possam surgir  da relação 

aluno-professor-academia-pais. 

 
5.1. A visão dos participantes sobre o processo educativo no ensino 

profissionalizante 

 

 Com base nos dados coletados pode-se perceber que a forma de se preparar 

as aulas, diferencia-se de um professor para outro, em decorrência dos elementos 

que são levados em consideração, a ordem em que foram citadas na Figura 4 é a 

ordem em que foram citadas pelos participantes das entrevistas, não se observou 

nessa disposição, seu grau de relevância quanto á contribuição na preparação de 

aulas, para essa dimensão de entendimento, contou-se percentualmente o volume de 

vezes em que o elemento em questão foi colocado pelos entrevistados. A ocorrência 

foi contada uma única vez para cada participante. Pode-se entender que alguns 

elementos, a partir dessa visão de estudo, têm maior relevância frente os demais. Isso 

pode ser mais adequadamente notado na Figura 5. 

Figura 5 - Elementos Formadores de Uma Aula Técnica - Indicador de Relevância 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 Observa-se na Figura 5, no gráfico do tipo radar, que as palavras Conteúdo 

Programático com 96% é o elemento mais importante do processo de composição de 

uma aula, seguido de Metodologia com 63% e Critérios de Avaliação com 58%. Já o 

Suporte Tecnológico aparece na pesquisa com 50% e se apresenta em logo atrás, 

sendo entendido como igual relevância ao Domínio e Quantidade de Aulas ambos, 
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com 46%. O Cronograma com 26 % foi o item que embora parte formadora desse 

conjunto, foi indicado como última variável levada em consideração.  Durante a análise 

destas informações, pode-se aglutinar os elementos em 4 camadas:  

 

(a) Camada de Conteúdo - compreende os elementos Conteúdo 

Programático; 

(b) Camada de Ferramenta - envolve a Metodologia, os Critérios de 

Avaliação e Suporte Tecnológico; 

(c) Camada Administração – apenas o elemento Cronograma; 

(d) Camada Proficiência – compreende o domínio sobre os temas. 

 

5.2. Elementos identificados na entrevista 

 

 Com relação aos elementos listados pelos participantes, pode-se considerar 

que preliminarmente as aulas são formadas por essas camadas com seus elementos 

que se verificam a seguir: 

a) Conteúdo Programático Técnico – entende-se por conteúdo programático a 

coletânea de assuntos técnicos que compõem um circuito formativo do 

componente curricular. É essencialmente o domínio de conhecimento que será 

apresentado ao aluno para que este absorva e depois de devidamente aferido 

pelo professor, possa este atestar a habilidade aprendida. É também conhecido 

por ementa. Destaca os pontos de importância quanto ao roteiro a ser 

desenvolvido pelo professor no tocante ao processo de ensino e 

aprendizagem. Este item foi apontado por todos os entrevistados, elencado 

como sendo a base para construção de suas aulas. É através da análise do 

conteúdo programático que se compreende quais são os temas que se deve 

abordar nas atividades pedagógicas exigidas para formar a dimensão técnica 

do componente curricular em questão. 

b) Qualidade de Aulas – Ao se indicar este item, cada professor aponta um 

determinado fator para mostrar que se consegue qualidade às suas aulas. 

Primordialmente, está relacionado ao entendimento do aluno, outros 

indicadores como volume de material de apoio, recursos tecnológicos e o 

próprio aluno, são apontados como elementos secundários no contexto de 
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qualidade nas aulas. Alguns professores indicaram também a própria 

proficiência como indicativo de qualidade, pois entendem que a 

experimentação pedagógica influi diretamente nesse quesito. Embora não se 

possa aferir esses indicadores, ele está presente em 46% dos entrevistados. 

c) Cronograma – O sequenciamento das atividades em sala, está ligado ao 

chamado Plano de Trabalho Docente – PTD, que é um fragmento do plano de 

curso, onde o professor define a ordem cronológica em que os temas propostos 

pelo plano de curso serão abordados em sala de aula. Geralmente são 

modelados por semana de trabalho, mas podem ainda ser quinzenais. Junto 

aos entrevistados, percebeu-se pouca relevância em se ater ao plano 

estabelecido no PTD, pois alega-se que em alguns temas, toma-se mais tempo 

para desenvolvimento dos postulados, quer seja por dificuldade de 

aprendizagem dos educandos ou mesmo por falta de recursos de alguma 

ordem que impactam negativamente nas atividades, demandando mais tempo, 

o que por vezes estoura prazos pré acordados que geralmente são limitados 

pela instituição. A incidência desse quesito junto aos entrevistados foi de 29%. 

d) Suporte Tecnológico – Nas aulas técnicas é um indicativo que percebeu 50% 

das indicações. Para um curso técnico, é o conjunto de equipamentos, 

ambientes e insumos que são colocados à disposição do professor e do aluno 

para o desenvolvimento de suas atividades. No caso específico de curso 

técnico em desenvolvimento de sistemas, refere-se ao laboratórios onde são 

feitos os experimentos, contando com computadores e seus periférico (mouse, 

teclado, monitor), Datashow, equipamentos específicos como por exemplo os 

roteadores e switches para atividade relativas a desenvolvimento e 

manipulação de redes e internet e White Board, entre outros. Esse suporte 

tecnológico também pode ser o apoio do AD – Auxiliar Docente11, profissional 

que é contratado pela instituição, para ajudar o professor no desenvolvimento 

das atividades mais práticas, atuando diretamente em sala. 

                                                        
11Conforme o Artigo 1º da Deliberação Ceeteps - 5, de 05/02/2009, o auxiliar docente é o profissional de apoio ao 
magistério das Escolas Técnicas Estaduais e Faculdades de Tecnologias que: 

a) organiza e prepara os ambientes didáticos (laboratórios, oficinas, de campo, setores agropecuários, etc.) 

destinados à s aulas práticas na organização curricular dos cursos; 

b) acompanha e auxilia o professor no desenvolvimento das aulas práticas. 
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e) Domínio – Diz respeito à proficiência ou sapiência do professor quanto ao um 

assunto específico ou conjunto. Nas entrevistas apareceu em 45% das 

indicações, o que se justifica em seu eixo mais expressivo pela segurança do 

professor em tratar do assunto sem a necessidade de qualquer tipo de apoio, 

como livros, apostilas ou anotações. Esse conceito de conhecimento estático 

é ajustado, pois considera que o professor deva ter amplo domínio sobre a 

“matéria abordada”, e entende-se que por se tratar de assunto técnico é 

atualizado periodicamente. Nota-se neste elemento que o professor detém os 

conhecimentos que lhe facultam a compreensão e imediata adequação de suas 

explicações, pois mediante a mudança no entendimento por ocorrência de 

atualização tecnológica, executa esse ajuste de maneira transparente. Para 

isso, vale-se de leitura pré aula para atualização desse conhecimento. É muito 

comum que em seu material de apoio, anote-se, links de bibliografia pertinente 

ao tema permitindo-se que o aluno por si só, procure a última atualização 

efetuada e assimile-a, pois já compreende de maneira satisfatória, sendo a 

esse processo final, mero ajuste no conhecimento adquirido.  

f) Critérios de Avaliação – Uma das competências do professor, senão a mais 

importante, é compreender o aluno como uma entidade que assimila seus 

ensinamentos e detém o domínio para aplicabilidade prática e transformação 

pela ação. Mas como verificar se o aluno conseguiu absorver os conteúdos 

tratados em sala de aula, de maneira eficiente? Quais os critérios de avaliação 

devem ser usados? Existem critérios inerentes a cada tipo de assunto 

abordado? Esse tem sido um tema bem recorrente, observando cerca de 58% 

das anotações dos entrevistados que perceberam após a aplicação de provas 

onde se exige que o aluno demonstre seu aprendizado de maneira factual, que 

embora o volume de indivíduos com bons resultados pela amostra de sala, seja 

consideravelmente positivo, ainda existem outliers 12  expressivos que 

obrigatoriamente tem de ser atendidos em suas necessidades. Também nas 

                                                        
12Os outliers são dados que se diferenciam drasticamente de todos os outros, são pontos fora da curva. Em outras 
palavras, um outlier é um valor que foge da normalidade e que pode (e provavelmente irá) causar anomalias nos 
resultados obtidos por meio de algoritmos e sistemas de análise. 
Entender os outliers é fundamental em uma análise de dados por pelo menos dois aspectos: (1) os outliers podem 
viesar negativamente todo o resultado de uma análise; (2) o comportamento dos outliers pode ser justamente o 
que está sendo procurado. 



 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional  
 

57 

entrevistas os participantes afirmam que se utilizam de vários formatos de 

sabatina para perscrutar os alunos como: 

a. Exercícios de fixação, em sala de aula com monitoria do Auxiliar 

Docente e do próprio professor; 

b. Atividades em grupo, em sala; 

c. Atividades em grupo, extra sala, com devolutiva ao professor; 

d. Prova escrita,  

e. Realização de experimento. 

Esses instrumentos foram indicados pois são os propostos pela instituição em seus 

planos de curso que reverberam nos planos de trabalho dos docentes. Some-se a 

isso as políticas educacionais representadas pela legislação atual e até mesmo os 

alunos e responsáveis, que ainda tem uma visão desatualizada dos processos de 

avaliação, pressionam o professor para o uso de um instrumento avaliativo e 

classificatório, e não para um modelo de instrumentação que permita ao professor 

determinar se houve ganho de aprendizagem e em que nível, e ao educando, falta 

entender o conhecimento como um fenômeno de transformação do indivíduo que 

a partir de um momento no tempo o detém e o aplica transformando sua realidade 

pela ação. 

g) Metodologia - O último elemento que apareceu nas entrevistas, mas que 

aglutinou 63% das indicações dos professores foi a forma com que a aula é 

preparada e efetivada. A compreensão sobre o que é metodologia e o caminho 

a ser seguido, observando-se a ordem dos temas e a correta propositura dos 

trabalhos que possam garantir a compreensão dos alunos. Em suma os 

entrevistados percebem a necessidade de se ter um roteiro para as aulas. Um 

dos quesitos para a correta condução das aulas, é o tempo, pois não se pode 

garantir que um assunto específico será tratado no tempo que for 

disponibilizado. 

 Neste capítulo, tentou-se apresentar os dados coletados nas entrevistas com 

os professores participantes, decompondo-os de maneira a compreender sua 

dinâmica de contribuição ao processo e a fluidez que alavanca ao conjunto além de 

suas contribuições. Os elementos dispostos no que pode se entender por âmbito de 

camadas tem nesse ínterim sua relevância elencada pelo grau de consonância ao 

conjunto, segundo a compreensão desta pesquisa, pois em conjunto com as outras 
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camadas, reverbera de maneira positiva para a construção de um roteiro de aula, 

ainda que possivelmente possa ser ajustado para melhor influenciar no processo de 

ensino e aprendizagem, objetivo primaz do educador 
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6. A PROPOSTA DO ITINERÁRIO FORMATIVO 

 Espera-se com este trabalho demonstrar que a adequação da prática 

pedagógica pelo professor pode contribuir para o desenvolvimento de um processo 

de ensino e aprendizagem criativo, que produza indivíduos reflexivos e produtores de 

novo conhecimento, não somente meros replicadores. Este percurso crítico e criativo 

poderá ter seu ciclo expandido com o conhecimento e aplicação das metodologias e 

ferramentas projetuais do design, evidenciando-se uma contribuição original para este 

campo de estudo na área profissional. 

 Em seu desenvolvimento deste trabalho, propõe reflexões acerca de novas 

formas de práticas pedagógicas amparadas pelas metodologias de processos 

projetuais em design, que possa contribuir com a práxis educacional diretamente em 

sala de aula. Segundo Freitas et al.(2013)  

Compreendamos então, que metodologia projetual seja equivalente a 
um conjunto de procedimentos para o desenvolvimento de um 
determinado produto, onde estão relacionados nesse conjunto a- 
métodos (caminho pelo qual se atinge um objetivo); b- técnicas, como 
habilidade para execução de determinada ação ou produtos; e c- 
ferramentas, como instrumentos ou utensílios empregados no 
cumprimento desta ação. (FREITAS et al, 2013, p.3) 

 
 Ainda, sugere-se a utilização dos preceitos de Gardner (1994), Smole (1999), 

que reforça a retórica de que o educador, no papel de agente de transformação social, 

deve adequar seu processo de ensino-aprendizagem em tempo que permita atingir 

todos os envolvidos na situação de sala de aula.  

 

6.1. Protótipo de Mapa para o Itinerário Formativo 
 

Entendeu-se ao longo desta pesquisa que a contribuição poderia tornar-se 

mais expressiva, apresentando uma sugestão de itinerário formativo que consolidasse 

tudo o que fora discutido nas linhas anteriores e conduzisse os atores interessados 

no processo de preparação de suas aulas, funcionando como um assistente quanto a 

pontos importantes a serem observados. Os termos usados neste protótipo tem como 

objetivo exprimir a ação do ator (professor) em relação a sua intenção (preparo de 

aula), buscando desenvolver de maneira acurada a percepção em seus alunos de que 

os objetos desenvolvidos possam ser entendidos em suas etapas como construções 

racionalizadas e possíveis de serem ajustadas a todo o instante do evento, e não 
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obste, a qualquer tempo a compreensão, apoiadas pelas ações lembrar, entender e 

aprender. 

A Figura 6demonstra o protótipo de um itinerário formativo como um mapa a ser 

preenchido pelo professor e que permita a ele “mapear” os pontos de importância. 

Figura 6 - Itinerário Formativo - PROPOSTA 
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Fonte: Próprio autor (2020) 
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A proposta do Itinerário Formativo demonstrado na Figura 6sugere um conjunto de 

sinalizadores pedagógicos dispostos em camadas, que podem ajudar o professor na 

concepção de uma aula, observando todos os apontamentos feitos neste trabalho, 

com relação à forma metodológica com que se pode prepará-la. Pode-se explicar 

esses sinalizadores conforme sua significação e aplicação no contexto desta pesquisa 

considerando o exemplo de uma aula do curso técnico no componente curricular de 

RCD – Redes de Comunicação de Dados. 

1. Título da Atividade – toda a proposta obviamente deve ter um “Título” que a 

identifique, como o foco aqui é uma aula técnica, sugere-se a utilização de 

forma segmentada. O primeiro segmento é uma expressão que qualifica a aula 

de forma simples e direta deve refletir o tema a ser abordado, e um segundo 

segmento “Arquivo”, que designe o título eletrônico que representará a 

proposta num repositório. Sugere-se que seja estruturado e que envolve um 

controle cronológico para que seja autorregulado pelos sistemas de 

armazenamento, juntamente com um indicador de versão e identificação de 

componente curricular através de uma sigla. Exemplo: Título = “Configuração 

de Servidores Samba” ; Arquivo = “20200604GSOII-v1”. 

2. Componente Curricular – Refere-se à designação da costumeiramente 

chamada “disciplina”, está elencada no plano de curso. Exemplo: “Gestão de 

Sistemas Operacionais II – GSOII”; 

3. Instrucional – nesta camada a partir dos estudos de Bloom(1956) - Taxonomia 

dos Objetivos Educacionais, e das orientações sobre Design Instrucional, 

pode-se dividir em 3 modos de ação: 

a. Lembrar – no fenômeno de lembrar, explicita-se de maneira simples e 

objetiva o que o aluno deve recordar, memorizar, recordar quanto ao 

conteúdo, palavras chave podem ser utilizadas para ajudar nesse 

processo. Exemplo na aludida aula sobre Redes de Computadores, as 

palavras chaves podem ser: “Configuração, Modelo OSI, Diagrama de 

Rede, Tipos de Protocolo”, que ajudariam no entendimento; 

b. Entender - o domínio e habilidades de execução poder ser obtidos pelo 

raciocínio e da inteligência. A percepção de “o que” e “como” se faz, 

desenvolve no aluno a compreensão, a percepção de conhecimento 

pela racionalização. Novamente propõe-se neste modo, através de uma 
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frase simples, o que se objetiva consolidar no âmbito do conhecimento 

do aluno. Exemplo: “Como conectar ao servidor, Configuração de 

Endereço IPs, Configuração do Servidor SAMBA/SSH”; 

c. Aprender – através da lembrança e do entendimento racionalizados 

adquirir habilidades práticas pela depuração das ideias. Explicita-se 

textualmente o que ele deve aprender, o objetivo primordial da aula. 

Exemplo: “Instalação de Servidor de arquivo como serviço de repositório 

de rede”. 

4. Dinâmica – Para esta camada pensou-se no cenário de realização da aula e 

do controle de qualidade. Dispôs-se dois apontadores que tratam claramente 

da forma de se fazer e de que maneira será feita a medição: 

a. Fazer – neste ponto sugere-se que o professor indique as etapas 

significativas do processo de construção, Ideação ou desenvolvimento 

que serão abordadas como um fenômeno “cultura Maker”13 a intenção é 

que se apresente o roteiro para o aluno que pode preparar-se para a 

parte prática do evento. Exemplo:  

i. preparação de ambiente/laboratórios/sala de aula 

ii. montagem de cpus nos laboratórios; 

iii. crimpagem de cabeamento de rede; 

iv. instalação de sistemas operacionais e aplicações 

v. configuração de servidor e atualização de repositório; 

vi. testes de carga e de serviço; 

vii. preparação de manuais. 

b. Mensurar – a avaliação da qualidade da aula é imprescindível para que 

se tenha ao longo do processo de ensino-aprendizagem a segura 

devolutiva para ajustes e mudanças que se fazem necessárias. Um 

instrumento de medição simples e fácil de se executar é a coleta de 

evidências que devem estar alinhadas ao modo aprender da camada 

Instrucional. Através da declaração pode-se comprovar através de uma 

imagem ou documento gerado, a efetiva conclusão. Exemplo: uma 

                                                        
13 O Movimento Maker é uma extensão da cultura “Faça Você Mesmo”, que incentiva a produção prática 
e manual por parte de pessoas comuns, fazendo-as criar, consertar e modificar objetos, desenvolvendo 
projetos com suas próprias mãos.(Tecnologia Educacional, 2018) 



 

Centro Universitário Teresa D'Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional  
 

63 

imagem tirada da tela do servidor que foi criado, pode ser enviada ao 

professor. 

5. Material -  Nesta camada o professor elenca quais materiais serão usados na 

aula, bem como os equipamentos. Cabe salientar que muitas vezes é solicitado 

ao aluno que traga algum material que vai ser por ele utilizado na aula, quer 

seja cabos, conectores, etiquetas, canetas etc. Equipamentos também podem 

ser listados para que se tenha a concepção quanto a realização da aula. 

Alicates, roteadores, medidores, ferramentas gerais como chaves de fenda e 

Philips, gabinetes, monitores e demais periféricos, racks e estrados de 

acondicionamento são exemplos que podem constar neste documento; 

6. Inteligências – esta camada propõe que o professor possa delinear quais são 

os tipos de inteligências que serão desenvolvidas na aula. Utilizando uma 

simples caneta, o professor pode ir contornando os pontos no gráfico radar se 

aproximando ou se afastando da inteligência. Ou seja, cria-se um pequeno 

indicador que lembra o professor de todos os nuances que se apresentam nas 

características de cada inteligência. Nesta aula em particular tangencia-se 

todas inteligências e minimamente a Musical. 

7. Duração -  informa como se dará o tempo de início, fim e registro de data 

referente a realização da aula; 

8. Sistematização -refere-se pôr fim aos procedimentos técnicos mais 

expressivos a serem desenvolvidos na atividade proposta. Na área técnica é 

comumente exigido que se execute ações como: programar, configurar, 

crimpar, desmontar, conectar, diagramar, analisar, modelar. Para cada ação 

tem-se especificidades como: Programar em linguagem PHP, configurar 

acesso à base de dados, desmontar um computador, conectar ao Servidor, 

Analisar o Estudo de Caso e modelar um banco de dados. Esses 

procedimentos são executados de maneira sequencial, por um indivíduo ou 

indivíduos designados pelo grupo de trabalho elencado pelo professor, ou até 

mesmo propor que se execute o itinerário formativo inteiro individualmente.  

Considera-se que a partir de vários ensaios para o desenvolvimento do modelo de 

Itinerário Formativo sugerido neste trabalho, a forma com que o professor concebe 

suas atividades pedagógicas pode ser assistida por esse modelo, funcionando como 

uma ferramenta de marcação que permite ajustes nos processos, verificação de 
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resultados, definição de metodologias e atores bem como estabelece um documento 

factível de se consultar visando sempre a melhoria contínua dos processos de ensino 

e aprendizagem. 

6.2. Testagem 
 
Para entender de maneira concreta o funcionamento e avaliar sua 

funcionalidade, o modelo de itinerário formativo foi apresentado aos 24 professores 

que foram entrevistados e que forneceram os dados este estudo. Para melhor 

entendimento, enviou-se aos professores entrevistados, via aplicativo de mensagens 

WhatsApp, um exemplo quanto ao preenchimento do protótipo do modelo itinerário 

formativo. A Figura 7, demonstrado croqui e o preenchimento dos campos do modelo 

itinerário formativo. 

Figura 7 - Modelo de Itinerário Formativo usado em uma aula 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 
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 Juntamente com o croqui enviado, também seguiu um fragmento desta 

pesquisa esclarecendo aos participantes quanto a Teoria das Múltiplas Inteligências, 

sugestão de verbos e expressões possíveis de serem utilizadas como base para o 

preenchimento do modelo de Itinerário Formativo, conforme Anexo C. Das 24 

possíveis respostas ocorreram 12 devolutivas. Os participantes testaram o modelo 

sugerido (protótipo), sob o ponto de vista do docente, preenchendo-o a partir de uma 

reflexão quanto ao que se deveria efetivamente projetar e buscar, usando o 

documento como um guia para que a proposta fosse fielmente executada, propiciando 

alcançar o objetivo da aula. 

 Solicitou-se aos participantes que preferencialmente imprimissem o modelo e 

que o mesmo fosse manuscrito utilizando-se a explicação que fora encaminhada, mas 

alguns solicitaram o arquivo aberto para que pudessem apenas preencher 

Dos 24 (vinte e quatro) professores convidados para essa fase de testagem, 

somente 12 (doze) professores efetivamente deram a devolutiva a respeito da 

funcionalidade do protótipo do Itinerário Formativo. Todos os respondentes 

declararam entender que o documento atende perfeitamente ao que se propõe e 

tecem comentários positivos quanto a sua aplicabilidade pratica. Observou-se porém, 

que parte dos professores declarou ter pouca ou nenhuma familiaridade com os 

trabalhos sobre Inteligências Múltiplas, nem a Taxonomia dos Objetivos Educacionais 

ou sobre Design Instrucional. Essa lacuna identificada, denota a necessidade de 

reforçar a formação pedagógica do professor de área técnica que em sua grande 

maioria é oriunda do setor corporativo, que é mais pragmático quanto ao aplicação 

prática do conhecimento profissional, que é originário justamente na área acadêmica. 

Este processo tecnicista se retroalimenta, pois ao migrar do nicho corporativo para o 

educacional, o profissional, agora docente, faz o caminho inverso ao momento em 

que esteve se preparando, pois quando formado, sai da academia e vai para o setor 

corporativo. 

Esse movimento de retorno, devolve a academia, um profissional com 

conhecimentos testados e consolidados em sua área de atuação, característica 

imprescindível para a renovação e alinhamento dos processos educacionais que 

visam entregar ao mercado um técnico atualizado ás novas tecnologias e 

necessidades. A opção pela docência, na maioria das vezes, não é planejada pelo 
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profissional durante sua vida funcional, o que causa um hiato 14 em sua formação 

profissional, sendo subsidiada posteriormente no decurso de suas atividades 

acadêmicas, através de cursos de formação pedagógica, que lhe forneceram 

competência minimalista para a pratica da docência.  

Não tem este trabalho, a intenção de discutir os fomentos pedagógicos 

exigíveis para a formação do docente técnico, mas elencar o tema para estudos 

futuros, pois a formação holística do professor técnico, em sua ampla gama de 

habilidades pedagógicas, incluindo estudos quanto a metodologias e ferramentas, 

pode trazer lume a compreensão e formação do profissional que no futuro busque a 

área acadêmica. 

Todos os respondentes indicaram corretamente os objetivos pedagógicos a 

serem buscados na camada Instrucional, que trata claramente das ações importantes 

para o desenvolvimento da aula. Igualmente para as camadas Dinâmica e Material.Na 

camada Inteligências, percebeu-se que todos partiam do eixo lógico-matemático, para 

indicar a inteligência a ser desenvolvida.  

O gráfico de radar utilizado para medir a intensidade quanto ao conjunto de 

inteligências a serem buscadas e desenvolvidas foi transcrito para a Tabela 1 

mensurando a intensidade entre 0,0 (zero virgula zero décimos), onde entende-se que 

zero, indica que a inteligência não é perceptível ou necessário para aquela aula em 

questão, segundo a visão do professor e 1,0 (um inteiro virgula zero décimos),As 

colunas nomeadas de E1 à E14 refere-se aos professores entrevistados que fizeram 

a testagem do modelo de Itinerário Formativo, e os valores são oriundos dessa 

intensidade que foi anotada no gráfico radar do modelo proposto. O valor vai 

intensificando até 1 (um), grau em que o professor compreende aquela inteligência 

como plenamente alinhada ao conteúdo a ser tratado.  

A média simples foi calculada para que se tenha uma tendência a respeito de 

cada inteligência.  

  

                                                        
14FIGURADO (SENTIDO)•FIGURADAMENTE 
solução ou interrupção de continuidade em um corpo, em uma série etc.; falta, intervalo, lacuna. 
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Tabela 1 - Intensidade das Inteligências - Consolidada 

Inteligências E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 Média 

Linguística 0,6 1,0 0,8 1,0 - - 0,8 1,0 1,0 0,6 1,0 1,0 - - 0,6 

Interpessoal 0,2 1,0 0,6 1,0 1,0 - 0,6 1,0 1,0 - 0,8 1,0 - - 0,6 

Intrapessoal - 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 0,6 0,6 - - 0,7 

Lógico-matemática 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 - - 1,4 

Musical - - - - - - 0,4 - 4,0 - - 0,4 - - 0,3 

Espacial 0,2 - 0,8 - - - 0,8 - 8,0 0,4 0,8 0,4 - - 0,8 

Corporal-Cinestésica - - 0,6 - - - 0,6 - 8,0 - 0,8 0,4 - - 0,7 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Os valores colecionados na Tabela 1 demonstra que a inteligência Lógico-

Matemática, deverá ser mais desenvolvida para a aula modelada, média de 

intensidade 1,4; enquanto que a inteligência Espacial, média 0,8 é a segunda mais 

indicada pelos respondentes. Em seguida tem-se Interpessoal e Corporal-

Cinestésica, ambas com 0,7, são buscadas com a mesma intensidade, seguidos de 

Linguística e interpessoal, igualmente graduadas com 0,6. Por fim, a inteligência 

Musical, foi a que menos recebeu apontamentos, média 0,3, entendendo-se que a 

percepção musical, contribui minimamente para a aula proposta pelo professor. 

Não se pode afirmar neste trabalho, que a inteligência musical não contribui ou 

pouco contribui para o processo de ensino, ou que indivíduos com propensão à 

inteligência lógico-matemática, terão realmente alguma vantagem significativa, quanto 

a assimilação dos conteúdos propostos pelo professor durante as aulas. Em ambas 

reflexões, a proposta é desenvolver um modelo de aula, que atenue as dificuldades 

aprendizagem em um componente curricular, em que se precise desenvolver com um 

pouco mais de profundidade, uma determinada inteligência. Os indicadores coletados 

pela testagem do protótipo junto aos professores, constantes na Tabela 1, refletem 

uma concepção a partir da visão do professor.Portanto, parte-se do pressuposto que 

o mesmo tenha formação e competência para compreender razoavelmente os 

estudos norteadores deste trabalho e direcionar os esforços para desenvolve-las nos 

alunos inserindo oportunidades pedagógicas em suas propostas de trabalho em sala 

de aula.   

Essa tendência pode ser melhor notada na Figura 8 do gráfico tipo radar, que 

consolida as variáveis da tabela. 
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Figura 8 - Intensidade das Inteligências Buscadas - Média Consolidada 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 
 

Após a análise dos dados coletados dos professores respondentes à testagem 

proposta, observada na Figura 8, entende-se, que a inteligência lógico-matemática é 

a mais requerida no desenvolvimento das atividades transcritas na testagem do 

protótipo sugerido do itinerário formativo, mas que todas receberam alguma valoração 

segundo a compreensão do professor, mesmo que mínima, o que permite-se 

constatar que mesmo em menor escala, as propostas tentam envolver todas as 

inteligências de alguma forma em suas propostas. Presume-se portanto, que o inverso 

possa ocorrer, com por exemplo, que num curso de Técnico em Gastronomia ou 

Técnico em Eventos, as inteligências que não foram elencadas como prioritárias, 

como Musical ou Interpessoal, possam ser tão relevantes quanto as demais, ou 

mesmo evidenciar que a inteligência Lógico-Matemática não seja tão imprescindível 

às habilidade e competências buscadas pelos professores. 

O Anexo D deste trabalho, reproduz fac-simile a devolutiva do preenchimento 

do protótipo de Itinerário Formativo proposto aos professores. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo sugerir um modelo de preparação de aulas 

de curso técnico chamado de Itinerário Formativo, para contribuir no desenvolvimento 

do processo de aprendizagem deste ensino, com base no design instrucional, 

múltiplas inteligências e taxonomia de aprendizagem de Bloom.  

A partir da metodologia e métodos, observou-se que o plano de trabalho 

docente, assim como o plano de curso são elementos chaves no preparo de uma aula, 

entretanto, não dispõe de maneira funcional e ágil, quanto à aplicabilidade prática do 

exercício da docência intra sala e igualmente quanto a sistematização de uma aula técnica 

em específico.  

Com o estudo de vários ensaios para o desenvolvimento de um protótipo de 

modelo itinerário formativo, sugerido neste trabalho, considera-se que a forma com que o 

professor concebe suas atividades pedagógicas, pode ser auxiliada por este modelo, 

funcionando como uma ferramenta de marcação que permite  ao professor projetar sua 

aula com vistas a efetivamente criar as condições ambientais ideais e incentivar os 

processos de aprendizagem no educando, através da aplicabilidade prática dos 

conteúdos elencados para a aula técnica. Entendendo também neste contexto, que o 

planejamento da referida aula é fator crucial para que se obtenha êxito.  

A utilização dos estudos que embasaram e nortearam esta pesquisa, como o 

trabalho de Gardner (1994) sobre as Múltiplas Inteligências, a aderência das 

propostas elencadas a partir dos estudos apresentados por – Bloom (1956) revisado 

por Krathwohl (2002), em seu ensaio “Taxonomia dos Objetivos Educacionais” e a 

estruturação advinda do Design Instrucionaloriundo das contribuições de Robert Gagné, 

Leslie Briggs, Walter W. Wager, Jonh Flanagan e Skinner, permitem a construção de 

um modelo de aula técnica, que possa contribuir positivamente, para o desenvolvimento 

dos alunos que buscam futuramente atuar como profissionais de nível técnico.  

Os estudos conduzidos neste trabalho referem-se aos conteúdos de um curso de 

técnico em desenvolvimento de sistemas, mas acredita-se que possa igualmente ser 

aplicado em cursos técnicos de qualquer natureza, pois baseia-se em tratados sobre 

métodos e metodologias sobre o processo de ensino e aprendizagem, estabelecendo a 

partir desses estudos, um documento denominado Itinerário Formativo, que tem como 

finalidade atuar como um condutor-assistente nas atividades propostas pelo professor, 
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que declara de forma explicita os objetivos da atividade, recursos e métricas avaliativas, 

além de esclarecer ao aluno, de maneira simples, o que será aprendido, porque e como.  

O modelo aqui apresentado é uma sugestão que pode apoiar o docente no preparo 

de sua aula técnica, apoiado pelos estudos das múltiplas inteligências encontradas nos 

alunos, assim como, o formato metodológico e os objetivos de aprendizagem que se 

deseja atingir, oriundos das propostas da Taxonomia Dos Objetivos Educacionais e por 

fim, a estruturação da proposta, com os apontamentos recolhidos dos estudos de Design 

Instrucional.  

A testagem apresentada neste trabalho, apontou a total aderência da proposta do 

Itinerário Formativo aos trabalhos dos docentes de nível técnico. A análise das devolutivas 

refletem a otimismo dos participantes em usar modelo de Itinerário Formativo, sendo que 

alguns já aplicaram em sala de aula o documento, tendo observações pessoais acerca 

do uso e da forma de apresentação ao aluno. 

Acredita-se que existam ainda várias nuances desse trabalho que poderão ser 

melhores abordados em pesquisas futuras tais como: a efetiva contribuição do Itinerário 

Formativo no planejamento de uma aula técnica, a interdisciplinaridade entre 

componentes curriculares que almejam o desenvolvimento de inteligências correlatas, a 

inserção e estudo das possíveis contribuições das inteligências Naturalista e 

Existencialista no Itinerário Formativo,  a definição de formas de avaliação mais 

adequadas ao modelo, a inserção ou retirada de tipos de inteligências nos estudos 

técnicos, e até mesmo uma reflexão quanto ao conteúdo formativo de profissionais que 

ingressam na carreira docente, podem ser abordagens que complementarão este 

trabalho. 
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9. Anexos 

A – Plano de Curso 

 
CNPJ  XX.YYY.ZZZ/NNNN-VV  

Razão Social:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Nome de Fantasia  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Esfera 

Administrativa  

(indicar: Federal, Estadual, Distrito Federal, Municipal)  

Endereço (Rua, 

No)  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Cidade/UF/CEP  CIDADE – UF       CEP: xxxxx-nnn  

Telefone/Fax  

E-mail de contato  

(DDD)  fone                            Fax: (ddd) nnnnnnnn  

 

Site da unidade  www.xxxxx.  

Área do Plano  AAAAAAAAAAAAAAAAAAA (nome da área -selecionar da tabela)  

 

Habilitação, qualificações e especializações:  

1  Habilitação :  Titulo da Habilitação (deve ser igual ao titulo associado no sistema)  

 Carga Horária:  900  horas (Carga horária sem estagio- ver tabela do CNE 04/99)  

 Estagio –Horas  120 horas  (Carga horária do estagio)  

1.1  Qualificação :  Título da qualificação (deve ser igual ao titulo associado no sistema)  

 Carga Horária:  NNNN  (Carga horária sem estagio)  

 Estagio –Horas  NNN (Carga horária do estagio)  

1.2  Qualificação :  Título da qualificação  

 Carga Horária:  NNNN  (Carga horária sem estagio)  

 Estagio –Horas  NNN (Carga horária do estagio)  

1.3  Qualificação :  Título da qualificação  

 Carga Horária:  NNNN  (Carga horária sem estagio)  

 Estagio –Horas  NNN (Carga horária do estagio)  

1.4  Especialização  Título da especialização  

 Carga Horária:  NNNN  (Carga horária sem estagio)  

 Estagio –Horas  NNN (Carga horária do estagio)  

1.5  Especialização  Título da especialização  

 Carga Horária:  NNNN  (Carga horária sem estagio)  

 Estagio –Horas  NNN (Carga horária do estagio)  

 
 
Observação: faça um plano de curso para CADA HABILITAÇÃO e certifique-se que os 
títulos deste documento sejam iguais aos títulos associados no sistema.   
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PLANO DE CURSO   
 

 
01. Justificativa e Objetivos do Curso  

Um subitem 1.1 constituirá a Justificativa do curso. Deverá contemplar as razões que 
levam a instituição de ensino a propor a oferta do curso. Essas razões devem ser 
fundamentadas, inclusive, com números e outras informações comprovadas (citando as 
fontes) que justifiquem a necessidade da oferta do curso na região, indicando também o 
horizonte de tempo em que o mesmo poderá ser oferecido, para suprir as necessidades de 
formação de profissionais  com possibilidades de inserção no mundo produtivo. Logicamente 
que, para tanto, a Instituição precisa ter realizado estudos de demandas e prospecções da 
realidade onde está inserida, das necessidades de educação profissional evidenciada pelos 
cidadãos, pela sociedade,  pelo  mundo  produtivo.  

A demanda que justifica a oferta do curso deve, portanto, ser indicada de forma clara, 
objetiva e fundamentada, apontando o quantitativo previsto de técnicos necessários para 
suprir as necessidades atuais e /ou futuras. É importante também que os formuladores 
tenham informações e visão prospectiva para possibilitar a formação prévia de profissionais, 
em razão de investimentos regionais e/ou de tendências rastreadas.   

A proposta do Curso deverá ser coerente com o Projeto Pedagógico da Instituição 
formadora e atender à carga horária mínima definida na Resolução CNE/CEB Nº 04/99 para 
cada área profissional.   

Neste mesmo item deve ser estruturado o Subitem 1.2 para a definição dos Objetivos a 
serem alcançados com a oferta do curso proposto, guardando coerência com a Justificativa, 
o Perfil Profissional de Conclusão, a Organização Curricular e o Projeto Pedagógico da 
Escola, necessariamente. A Instituição deve estar atenta para não formular objetivos de curso 
com fim em si mesmo: os objetivos devem expressar aquilo que a instituição propõe alcançar 
através do Curso no formato planejado, coerentes com seu projeto de educação.   

 
02. Requisitos de Acesso  
Relacionar todos os pré-requisitos - escolaridade prévia, idade, competências e habilidades 
etc - exigidos pela instituição de ensino aos candidatos ao curso e a cadamódulo ou similar 
(estes quando previstos). É importante ressaltar que os requisitos de acesso são as condições 
que a escola identifica como necessárias ao aluno antes do início do curso proposto. 
Ressaltasse que a escola não deverá incluir, nessas exigências, competências ou 
conhecimentos específicos próprios do curso.  
Atentar para requisitos de acesso a cursos técnicos já estabelecidos legalmente e, portanto, 
de cumprimento obrigatório.  

 
03. Perfil Profissional de Conclusão  
Deverá expressar o perfil profissional que se espera que os alunos alcancem ao final do curso, 
observadas as condições e características locais e regionais do contexto socioeconômico e 
profissional, a regulamentação da profissão (quando se tratar de profissão regulamentada), 
as tendências previstas para a profissão, dentre outras. Ressalte-se a importância de se 
identificar com precisão o perfil profissional de conclusão dos egressos do curso, uma vez 
que é esse Perfil que definea identidade do curso e, por isso, deverá orientar a escolha e 
estruturação de todos os demais componentes do plano e, naturalmente, seu 
desenvolvimento.   
Para defini-lo, a Instituição deve pesquisar cenários e tendências das profissões na Área, 
discutir com representantes de empregadores, de trabalhadores, de associações de classe, 
sindicatos, pesquisadores na Área , dentre outros. Além disso, poderão ser utilizados também, 
como subsídios, os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível 
Técnico, elaborados pelo Ministério da Educação para cada uma das áreas profissionais. 
Esses Referenciais podem ser obtidos através da Internet, no seguinte endereço eletrônico: 
www.mec.gov.br opção Educação Profissional.  
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Ao descrever o perfil profissional é importante deixar claro também o nível de autonomia e 
responsabilidade do técnico a ser formado, ambientes de atuação, relacionamentos 
necessários, riscos a que estará sujeito e a perspectiva de frequência de atualização 
tecnológica que a profissão demanda.   
Destaca-se aqui que a formação profissional de nível técnico, conforme preconiza a atual 
legislação, é estruturada por Área Profissional. Isto implica compreender que, não apenas a 
preparação deve ser para técnico numa dada função produtiva, mas para a Área Profissional 
na qual essa função está inserida. Isso assegura visão de conjunto ao aluno, amplia seus 
horizontes para além da função técnica que escolheu e lhe oferece possibilidades de futura 
mobilidade no mundo produtivo, em razão de possível saturação no mercado ou outras 
opções que o profissional deseje fazer no futuro. Assim, poderá até mudar sua profissão - se 
o quiser - apenas com uma qualificação complementar na mesma Área em que se formou. 
Com tal observação, torna-se indispensável que a Instituição inclua no Perfil Profissional de 
Conclusão competências profissionais gerais relacionadas com a Área predominante do 
Curso, consultando, para isso, os Anexos da Resolução CNE/CEB Nº 04/99.   
Recomenda-se também atentar para o futuro da profissão e não limitar o perfil apenas em 
relação ao momento atual. Visão de futuro bem equilibrada pode enriquecer a formação e 
oferecer vantagens competitivas aos formandos.  
Quando o Plano incluir Qualificação Profissional, o perfil de cada ocupação correspondente 
deve também ser especificado, embora de modo sintético. Da mesma maneira deve-se 
proceder, quando houver especialização no itinerário formativo.  
Ressalta-se a importância de o perfil profissional contemplar os princípios de ética da 
identidade, política da igualdade e estética da sensibilidade, conforme princípio estabelecido 
no Parecer CNE/CEB nº 16/99 e Resolução CNE/CEB nº 04/99.  

 
04. Organização Curricular  
Deverá conter todas as informações relativas à organização curricular do curso: os Módulos 
(Blocos ou Unidades), as Competências e Habilidades que lhes correspondem; as Bases 
Tecnológicas, Científicas e Instrumentais, Projetos, Seminários, Oficinas ou outros meios de 
organização da aprendizagem; os itinerários alternativos possíveis de serem percorridos 
pelos alunos e as terminalidades correspondentes (quando for o caso), a carga horária de 
cada módulo (ou similar) e as estratégias pedagógicas que serão adotadas no 
desenvolvimento do processo de constituição das competências. O Ministério da Educação 
preparou e divulgou um conjunto de Referenciais Curriculares Nacionais que inspiram e 
orientam a formulação de propostas curriculares, por Área Profissional (são 21 volumes, 
sendo um para cada área e um de Introdução que orienta a sua utilização). Para as instituições 
da Rede Federal, a observância a esses Referenciais é determinada na Portaria SEMTEC Nº 
30/2000.  
 A construção de competências requer o desenvolvimento de atividades variadas e recursos 
diversificados, mobilizados através do processo pedagógico planejado. Portanto, entende-se 
que o currículo de curso técnico voltado para competências, deve organizar diferentes 
recursos e atividades facilitadoras dessa construção, integrando teoria/prática, articuladas de 
tal modo que produzam os resultados esperados nos alunos. Para que estes construam e 
adquiram conhecimentos e informações, articulando-os e aplicando-os em situações reais ou 
similares do processo produtivo, decidindo como fazer, quando, onde, com quê, com quem e 
para que fazer, requer que sejam desafiados pelos professores a desenvolverem variadas 
atividades que exijam estudo, aplicação, definição, análise, observação, investigação, 
decisão, experimentação, avaliação, projeção etc, através de esforços individuais e coletivos. 
A organização do currículo de curso técnico voltado para competências deve, pois, traduzir a 
dinâmica desse processo, indicando o Desenho Curricular com seus módulos (ou outra 
estruturação pertinente) e identificando saídas, intermediárias e finais, qualificação(ões) 
profissional(is), habilitação(ões) técnica(s) com indicação das respectivas  cargas horárias; 
apresentando as Matrizes Curriculares e as Estratégias Pedagógicas que vão assegurar a 
construção das competências previstas no Plano do Curso.  
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Recomenda-se que, ao planejar as Qualificações Profissionais, a Instituição deve cuidar da 
pertinência da referida ocupação no mercado de trabalho, os requerimentos para seu 
exercício e as possibilidades de empregabilidade que as caracterizam. Deve ainda considerar 
a carga horária mínima para esta titulação, quando estabelecido pelo Órgão competente do 
sistema de ensino ao qual está vinculada.  Quando o Órgão competente de cada Sistema de 
Ensino optou por não fixar esse mínimo, recomenda-se  às Instituições escolares pesquisar 
tal referência no mundo produtivo e em órgãos regulamentadores e  fiscalizadores de 
profissões, para evitar dificuldades de inserção laboral aos  egressos dessas qualificações.  
É recomendável que as Matrizes Curriculares estruturadas no Plano, devem apresentar, por 
Módulo (ou similar), a correlação entre as competências, habilidades, bases (tecnológicas, 
científicas e/ou instrumentais), estratégias pedagógicas, carga horária e os recursos humanos 
que deverão desenvolvê-las. Ressalta-se que a base legal em vigor possibilita às instituições 
a composição diferenciada e própria de arranjos pedagógicos diversos na estruturação dos 
currículos. Isto estimula a criatividade nas instituições para planejarem currículos com 
arquiteturas inovadoras, diferenciadas, modernas, voltadas para a construção das 
competências requeridas para uma atuação eficiente e eficaz, enquanto cidadãos no exercício 
de uma profissão.   

Assim, são inúmeras as possibilidades de projetos curriculares formulados pelas 
escolas para a nova educação profissional de nível técnico, combinando e articulando 
elementos relacionados com estratégias pedagógicas, flexibilidade curricular, itinerários, 
tempos, locais e horários da oferta, parcerias, clientela, requisitos de acesso ao curso e aos 
módulos, sequência de módulos ofertados, tecnologias utilizadas, períodos do ano, 
alternância entre escola e empresa, especificidades da demanda, dentre outros.  
Chama-se a atenção dos formuladores das propostas curriculares que as antigas e superadas 
grades curriculares (as quais traziam um elenco de disciplinas com carga horária e ementas) 
não cumprem a função daquilo que é requerido num currículo voltado para competências. A 
nova arquitetura pedagógica deve responder coerentemente aos requisitos da formação 
profissional moderna, planejando com criatividade desenhos curriculares, matrizes e 
estratégias pedagógicas que contribuam para produzir as competências que permitam 
garantir ao cidadão o permanente desenvolvimento de aptidão para a vida produtiva e social.  
Considerando que a instituição irá certificar as Competências construídas pelo aluno durante 
a formação profissional por ela oferecida, a Organização Curricular deverá ser, portanto, 
voltada para competências. Torna-se, portanto, importante atentar que a formação 
profissional por competências requer uma pedagogia que focalize metodologias dinâmicas 
centradas no aprendiz, enquanto agente de seu processo formativo, o que implica, 
necessariamente, incluir variadas atividades e recursos didáticos, tais como o 
desenvolvimento de projetos e situações problemas do mundo produtivo na Organização 
Curricular. A alternância dos alunos entre escola e empresas (e outros arranjos do mundo 
produtivo) é estratégia formativa que produz ótimos resultados nesse processo.  
O Currículo a ser desenvolvido deverá assegurar a construção das competências gerais do 
técnico, estabelecidas pela Res. CNE/CEB nº 04/99 devidamente contextualizadas para o 
curso, bem como as competências específicas identificadas pela Instituição, a partir de 
estudos do processo produtivo ao qual o curso se refere e dos requisitos para o exercício da 
cidadania.  
Quando o curso indicar a realização de estágio profissional supervisionado, a última 
abordagem deste item de organização curricular deverá ser destinada ao plano de 
realizaçãodo estágio supervisionado. Esse plano deve indicar a respectiva carga horária, os 
momentos em que ocorrerá o estágio, onde se realizará e como será orientado, 
supervisionado e avaliado. Chama-se a atenção para que a escola examine com muito 
critério as exigências de estágio para algumas profissões, sobretudo aquelas que o exigem 
em sua regulamentação. É recomendável que o estágio supervisionado ocorra antes do 
término do curso, de modo a oportunizar troca de conhecimentos entre alunos, discussões 
e/ou reformulações.   
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Este item de Organização Curricular deverá guardar, obrigatoriamente, Coerência total com 
o perfil profissional no capítulo anterior.  

 
05. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores  
Deverá explicitar quais são os critérios a serem utilizados pela instituição de ensino para 
aproveitar conhecimentos e experiências que os candidatos ao curso já adquiriram 
previamente e queiram  solicitar aproveitamento.  
Poderão ser considerados conhecimentos e experiências adquiridos no ensino médio em 
qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em outros cursos 
(nesse caso a escola avalia as comprovações apresentadas para definir o aproveitamento 
pertinente e, caso considere necessário, pode também definir pela avaliação do aluno 
diretamente); em cursos de educação profissional de nível básico, bem como no trabalho ou 
por outros meios informais (nesses casos é obrigatória a avaliação do aluno); e reconhecidos 
em processos formais de certificação profissional.   
Indicar necessariamente a forma ou o mecanismo que a escola adotará para proceder ao 
aproveitamento desses conhecimentos ou experiências e o período em que o aluno deverá 
fazer seu requerimento à escola. Para o aluno requerer o aproveitamento torna-se 
imprescindível que lhe seja apresentada detalhadamente a organização curricular, antes de 
cursar (o módulo respectivo ou o curso), obviamente. Assim, o período que a instituição 
estabelecer para o aluno, deverá levar em consideração esse critério.  
 
06. Critérios de avaliação da aprendizagem    
Este item deverá contemplar os critérios que a Instituição de ensino utilizará para aferir em 
que medida o aluno está construindo as competências requeridas para o desempenho 
profissional que se espera que ele alcance. Indicará também o processo e os instrumentos de 
avaliação a serem considerados no processo formativo e mecanismos a serem oferecidos 
pela escola para a superação das possíveis dificuldades de aprendizagem dos alunos, 
durante o processo de formação.  
Ressalta-se que o currículo voltado para competências, que adota metodologias pedagógicas 
dinâmicas e ativas para fazer com que todos os alunos aprendam, requer avaliação 
processual diagnóstica, inclusiva, formativa, com recuperação no próprio processo de 
formação.  
O processo de formação voltado para a constituição de competências pressupõe o 
planejamento, a organização, estruturação e desenvolvimento de estratégias pedagógicas 
coerentes com essa dinâmica, um conjunto diversificado e articulado de atividades e recursos 
pertinentes que ofereçam oportunidades efetivas de aprendizagem aos alunos. O processo 
de avaliação numa sistemática assim, exige coerência de princípios e mecanismos. A 
avaliação nesse processo de aprendizagem formal deve ser um instrumento que possibilite a 
identificação do desenvolvimento do aluno e forneça elementos para confirmações e 
correções necessárias, complementações, enriquecimento no processo.  
Os parâmetros para avaliar serão naturalmente aquilo que se acordou alcançar. Logicamente 
que, para isso, precisam ser definidas as evidências que sinalizarão a realização das 
aprendizagens na constituição das competências. Essas evidências indicarão para os 
professores e alunos o acerto ou não do caminho que está sendo percorrido, oportunizando 
novas decisões quanto ao alcance do desejado.   
O processo de avaliação na formação por competências exige, pois, que professores e alunos 
tenham clareza quanto às competências que serão construídas e estabeleçam acordos para 
seu alcance, definindo as evidências que darão visibilidade ao alcançado e os critérios a 
serem considerados no processo, de modo que recolham as informações pertinentes quanto 
ao que, como e quanto estão aprendendo e que decisões devem ser tomadas para avançarem 
no processo de constituição dessas competências.  
Nesse item do Plano, portanto, a Instituição apresentará sua concepção de avaliação, os 
critérios com que seus alunos serão avaliados, a sistemática que dá corpo ao processo 
avaliativo e a classificação final (pontos, notas, conceitos ou outros), com a qual traduzirá para 
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a sociedade o grau de capacidade que o aluno pôde evidenciar no processo de formação , 
após ter participado – num dado tempo e locais – de um conjunto diversificado de atividades 
curriculares oferecidas.  
A escola deve estar atenta para o fato de que, no Histórico Escolar, serão registradas também 
as competências que o aluno constituiu no processo de formação (exigência estabelecida no 
Art. 14 da Res. CNE/CEB nº 04/99), definidas no perfil profissional de conclusão do curso.  

 
07. Instalações e Equipamentos   
Deverá incluir todos os recursos que a instituição de ensino oferece aos seus professores e 
alunos para que os objetivos previstos pelo plano de curso sejam alcançados, tais como, 
instalações (laboratórios, biblioteca, oficinas, ateliers, etc...), equipamentos, utensílios e 
insumos, dentre outros, que gerem oportunidade de aprendizagem, assegurando a 
construção das competências requeridas para o exercício profissional. Os equipamentos e 
materiais devem ser especificados, indicando inclusive as quantidades por item, atentando 
para a atualização tecnológica dos mesmos. O acervo bibliográfico deve ser detalhado por 
título com autor, editora e ano da publicação, indicando a quantidade (por título), enfatizando 
aqueles específicos da área do curso. O acervo deve estar atualizado e em quantidade 
proporcional ao número de alunos.  

 
08. Pessoal docente e técnico envolvido no curso  
Deverá contemplar informações quantitativas e qualitativas (escolaridade, experiência 
profissional, formação pedagógica, etc...) do corpo docente e do pessoal técnico envolvido no 
curso.  
 Quanto aos docentes é imprescindível indicar os componentes curriculares que cada um 
assumirá no curso (exemplos: projetos, oficinas, módulos, função, subfunção, conjunto de 
competências, conjunto de bases tecnológicas, científicas e instrumentais etc.). A análise 
deste item atentará para as competências dos professores em relação aos componentes sob 
sua responsabilidade.  
 
09. Certificados e Diplomas   
 
Deverá conter as informações relativas ao(s) documento(s) de conclusão de curso 
expedido(s) pelo estabelecimento de ensino a seus alunos, identificando os títulos 
ocupacionais que está certificando (no caso de qualificação Profissional) e habilitando (para 
habilitação técnica). Caso o plano de curso contemple qualificações ou especializações, a 
cada um deles deverá corresponder um Certificado por conclusão. Para cada habilitação 
técnica corresponderá um diploma (de técnico em...). O Diploma deve indicar 
obrigatoriamente, além do título do Técnico, a(s) Área(s) Profissional(is) na(s) qual(is) se 
insere  a habilitação técnica.   

Neste capítulo, portanto, a Instituição relaciona cada um dos Certificados de 
Qualificação Profissional de Nível Técnico e/ou de Especialização Profissional de Nível 
Técnico, explicitando o título da ocupação certificada. Relaciona igualmente o(s) Diplomas de 
Técnico que o curso possibilita. Os diplomas deverão explicitar o correspondente título de 
técnico na respectiva habilitação profissional, mencionando a área à qual a mesma se vincula.  
 
10. Anexos   

se a instituição desejar incluir outros elementos no Plano, além dos itens obrigatórios 
esclarecidos acima, poderá fazê-lo neste item , que é opcional.   
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B – Plano de Trabalho Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Curso nº                  aprovado pela portaria Cetec nº                 de       /      / 

Etec  

Código:  Município: 

Eixo Tecnológico:  

Habilitação Profissional: 

Qualificação: 

Componente Curricular: 

Módulo: C. H. Semanal: 

Professor: 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 

Selecione as atribuições e atividades constantes no Plano de Curso que 

dizem respeito a esse Componente Curricular. 

 

 

 

Plano de Trabalho Docente – 2018 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
(Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser lançadas nos 
campos abaixo) 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

 Elaboração de Projetos 
Técnicos 

 Relatórios de práticas / 
ensaios / experimentos 

 Relatório de trabalho de 
campo e estudos do meio 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

 Seminários 

 Simulações  

 Autoavaliação 

 Portfólios  

 Entrevistas 
 

Critério pode ser definido 
como um parâmetro de 
qualidade estabelecido para o 
julgamento de ações e de 
produtos realizados. 
Exemplos: precisão, clareza, 
coesão, rapidez, criticidade e 
complexidade a partir dos 
quais o desempenho do aluno 
será avaliado.  
Para isto, será necessário 
definir, previamente, um ou 
mais padrões de desempenho 
do aluno no desenvolvimento 
da competência e a 
organização de situações que 
lhe permitam demonstrá-la. 
 

Nas "Evidências de 
Desempenho” será descrito o 
resultado final esperado do 
desempenho do aluno. Serão 
indicados os elementos que 
atestam (evidenciam) que o 
aluno domina a competência 
pela qual está sendo avaliado. 
Ou seja, a evidência é a 
resposta às solicitações da 
avaliação, de acordo com os 
critérios de desempenho e os 
indicadores de domínio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo: 
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Habilitação Profissional de Técnico em Administração  

Componente Curricular: Administração em Marketing 
 

Competência 
(por extenso) 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Coletar informações para o 
desenvolvimento de briefing. 

Elaborar instrumentos 
adequados para 
formular briefings de 
produtos com o 
objetivo do 
desenvolvimento de 
uma ação 
mercadológica. 

Execução das atividades 
Clareza das ideias 
Interpretação de 
informações 

Apresentação oral e escrita 
do briefing com proposta de 
resolução sobre situação 
problema levantada. 
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V –Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 

Exemplo: 
Organização das 
palestras com ex-
alunos, recepção 
aos alunos 

Exemplo: Levantamento das 
lacunas de aprendizagem e 
organização de recuperação 
contínua dessas lacunas    

Exemplo: 
Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem   

Março 
          

Abril 
    

 Exemplo: Organização 
e correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas     

Maio 
  
 
         

Junho 
  
 
       

Exemplo: reunião de 
curso 

Julho 
  
 
         

 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Inserir projetos e atividades que serão desenvolvidos no decorrer do ano letivo. 
 
 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no 
dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do 
aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, 
assim que estas forem constatadas.  

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 
Plano de Trabalho Docente planejado diz respeito ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial no 
que está definido para o Componente Curricular.     

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:  
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 

 

XI– Replanejamento 
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C – Material Explicativo enviado para os entrevistados na 

pesquisa 

  

 A busca pela aquisição do conhecimento por parte do aluno que na visão do professor é o processo de 

ensino e aprendizagem, também encontra eco no trabalho de Gardner (1994) sobre as Múltiplas Inteligências (MI), 

que propõe várias formas de aprendizagem do indivíduo. As contribuições de Gardner(1994) apresentam-se como 

um indicador de que existem outras formas de aprendizagem que podem ser exploradas.  

Smole (1999), aborda o tema e cita: 

Para Gardner, as pessoas possuem capacidades diferentes, das quais se valem para 

criar algo, resolver problemas e produzir bens sociais e culturais, dentro de seu 

contexto. 

A teoria de Gardner pressupõe que: 

• Há mais de uma inteligência: ele inicialmente propôs sete, mas é possível que 

existam outras. 

• As inteligências podem ser estimuladas: o contexto social, a escola, a oportunidade 

de explorar e realizar atividades diferentes são fatores que podem interferir no 

desenvolvimento das inteligências. 

• As inteligências se combinam de forma única em cada pessoa: cada pessoa nasce 

com todas as inteligências que se desenvolverão durante sua vida, de modo único. 

• Não há como padronizar: as combinações das inteligências são únicas, tal como as 

impressões digitais. (SMOLE, 1999, p. 9)  

 

Acreditando que a essas proposituras possam contribuir para as práticas pedagógicas, as teorias de 

Gardner(1984) sobre múltiplas inteligências podem nortear essa pesquisa, fornecendo um roteiro para 

entendimento e identificação dessas singularidades conforme as inteligências múltiplas a seguir:  

 Lógico-matemática: potencial biopsicológico de resolver e criar problemas e produtos importantes 

em determinado meio cultural, valendo-se de símbolos matemáticos, números, fórmulas, cálculos, 

proporções. Utiliza raciocínio abstrato para a organização lógica do pensamento.  

 Linguística: tem como base símbolos linguísticos, letras, palavras, domínio da língua escrita e oral, 

articulação lógica e criativa das ideias, oratória e memória declarativa.  

 Musical: utiliza os símbolos musicais, ritmo, partituras, utilização de instrumentos, canto, composição, 

percepção de sons, tons, timbres, sensibilidade emocional à música e organização musical para 

resolver e criar problemas e produtos importantes em determinado meio cultural. 

 Espacial: vale-se das relações entre tempo e espaço, localização marítima e terrestre, utilização de 

mapas, cartografias, bússolas, composição de formas, senso de direção, organização do pensamento 

em figuras e diagramas.  

 Corporal cinestésica: potencial biopsicológico de resolver e criar problemas e produtos importantes 

em determinado meio cultural, valendo-se do corpo. Pode ser desde a execução de movimentos finos 

ou complexos, realização de uma tarefa em que a resposta só possa se dar corporalmente, prática de 

diferentes modalidades esportivas, controle e domínio do corpo, habilidades manuais, senso de 

sincronização do tempo, espaço, som e ritmo com os movimentos expressados. 

 Interpessoal: relacionada à percepção e convivência com o outro. Implica conduzir diálogos, perceber 

como o outro se sente mesmo sem perguntar, características de sociabilidade e cooperação. 

 Intrapessoal: refere-se ao autoconhecimento, saber lidar consigo próprio e suas nuanças, controlar 

de forma equilibrada as emoções, autoestima e autoimagem em harmonia, discrição, habilidade 

intuitiva e automotivação.  

 Naturalista: relação das pessoas com o meio ambiente, perceber a integração com a natureza e os 

animais, enxergar detalhes e variedades em espécies e ambientes.  

 Existencialista: relaciona-se com a busca do sentido da vida e da humanidade, percepção mais 

ampla do propósito humano e das tarefas desempenhadas no cotidiano. Busca da transcendência 

associada à consciência da perenidade. Um tipo de inteligência que ainda não se configurou como 

tal, em face da enormidade de exigências dos critérios estabelecidos para a análise das inteligências 

múltiplas. 
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Essas reflexões reforçam a ideia de que a forma de educar está diretamente ligada a atualização dos 

processos, de transmissão de conhecimento, que devem por sua vez, ater-se as várias formas de compreensão, 

inerentes a cada indivíduo. 

A proposta do Itinerário Formativo na sugere um conjunto de sinalizadores pedagógicos dispostos em 

camadas, que podem ajudar o professor na concepção de uma aula, observando todos os apontamentos feitos 

neste trabalho, com relação à forma metodológica com que se pode prepara-la. Pode-se explicar esses 

sinalizadores conforme sua significação e aplicação no contexto desta pesquisa considere 

9. Título da Atividade – toda a proposta obviamente deve ter um “Título” que a identifique, como o foco aqui 

é uma aula técnica, sugere-se a utilização de forma segmentada. O primeiro seguimento é uma expressão 

que qualifique a aula de forma simples e direta deve refletir o tema a ser abordado, e um segundo 

segmento “Arquivo”, que designe o título eletrônico que representará a proposta num repositório. Sugere-

se que seja estruturado e que envolva um controle cronológico para que seja autorregulado pelos 

sistemas de armazenamento, juntamente com um indicador de versão e identificação de componente 

curricular através de uma sigla. 

10. Componente Curricular – Refere-se à designação da costumeiramente chamada “disciplina”, esta 

elencada no plano de curso. 

11.  Instrucional – nesta camada a partir dos estudos de Bloom(1956) - Taxonomia dos Objetivos 

Educacionais, e das orientações sobre Design Instrucional, pode-se dividir em 3 modos de ação: 

a. Lembrar – aluno deve recordar, memorizar, recordar quanto ao conteúdo, palavras chave podem 

ser utilizadas para ajudar nesse processo. 

b. Entender - o domínio e habilidades de execução poder ser obtidos pelo raciocínio e da 

inteligência. A percepção de “o que” e “como” se faz, desenvolve no aluno a compreensão, a 

percepção de conhecimento pela racionalização. Novamente propõe-se neste modo, através de 

uma frase simples, o que se objetiva consolidar no âmbito do conhecimento do aluno. 

c.  Aprender – através da lembrança e do entendimento racionalizados adquirir habilidades práticas 

pela depuração das ideias. 

12. Dinâmica – Para esta camada pensou-se no cenário de realização da aula e do controle de qualidade. 

Dispôs-se dois apontadores que tratam claramente da forma de se fazer e de que maneira será feita a 

medição: 

a. Fazer – indique as etapas significativas do processo de construção, Ideação ou desenvolvimento 

que serão abordadas como um fenômeno “maker” a intenção é que se apresente o roteiro para 

o aluno que pode preparar-se para a parte prática do evento.  

b. Mensurar – Um instrumento de medição simples e fácil de se executar é a coleta de evidências 

que devem estar alinhadas ao modo aprender da camada Instrucional. Pode-se comprovar 

através de uma imagem ou documento gerado, a efetiva conclusão.  

13. Material - Quais materiais serão usados na aula, bem como os equipamentos.  

14. Inteligências – Delinear quais são os tipos de inteligências que serão desenvolvidas na aula. Utilizando 

uma simples caneta, o professor pode ir contornando os pontos no gráfico radar se aproximando ou se 

afastando da inteligência. Ou seja, cria-se um pequeno indicador que lembra o professor de todos os 

nuances que se apresentam nas características de cada inteligência. 

15. Duração - informa como se dará o tempo de início, fim e registro de data referente a realização da aula; 

16. Sistematização - refere-se aos procedimentos técnicos mais expressivos a serem desenvolvidos na 

atividade proposta. Na área técnica é comumente exigido que se execute ações como: programar, 

configurar, crimpar, desmontar, conectar, diagramar, analisar, modelar.etc Tem-se ainda detalhes como: 

Programar em linguagem PHP, Configurar acesso à base de dados, Desmontar um computador, Conectar 

o Servidor, etc Procedimentos são executados de maneira sequencial, por um indivíduo ou indivíduos 

designados pelo grupo de trabalho elencado pelo professor, ou até mesmo propor que se execute o 

itinerário formativo inteiro individualmente.  

 
 
 
 
 

Itinerário Formativo 
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(Croqui Explicativo) 
 

A
ti
v
id

a
d

e
 

Titulo 

O que vamos fazer? Tema? 

Arquivo 

Nome digital/sistema? 

C
o

m
p

o
n
e

n
te

 Disciplina 

Matéria, denominação designação, catalogo de requisitos? 

In
s
tr

u
c
io

n
a
l LEMBRAR 

guardar ou ter na lembrança; 

recordar(-se)!. 

ENTENDER 

perceber ou reter pela 

inteligência; compreender, 

captar!. 

APRENDER 

adquirir conhecimento (de), a partir de 

estudo; instruir-se!. 

D
in

â
m

ic
a
 Fazer 

Como vamos realizar a aula? 

Mensurar 

Como vamos avaliar? 

M
a

te
ri
a

l Recursos 

O que vamos usar? 

In
te

lig
ê

n
c
ia

s
 

 

Quais inteligências serão buscadas (em sua maior parte 

referente ao conjunto da sala) 

Hora Inicio 

D
u
ra

ç
ã

o
 

Hora Fim 

Data 

S
is

te
m

a
ti
z
a
ç
ã

o
 Como vão ser os processos técnicos? 

(Programar, montar, desmontar, conectar, diagramar, analisar, modelar.) 
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Itinerário Formativo 
 

A
ti
v
id

a
d

e
 

Titulo 

 

Arquivo 

 

C
o

m
p

o
n
e

n
te

 Disciplina/Componente Curricular 

 

In
s
tr

u
c
io

n
a
l LEMBRAR 

 

ENTENDER 

 

APRENDER 

 

D
in

â
m

ic
a
 Fazer 

 

Mensurar 

 

M
a

te
ri
a

l Recursos 

 

In
te

lig
ê

n
c
ia

s
 

 

 

Hora Inicio 

D
u
ra

ç
ã

o
 

Hora Fim 

Data 

S
is

te
m

a
ti
z
a
ç
ã

o
 Como vão ser os processos técnicos? 

 

 
Este protótipo é parte integrante da pesquisa intitulada “DESIGN INSTRUCIONAL E PROCESSO 

PROJETUAL: BASES PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA COM FOCO 

NO ENSINO TÉCNICO” conduzido por Jonhson de Tarso Silva como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Design, Tecnologia e Inovação. 

 
D – Reprodução fac-símile devolutiva do preenchimento do protótipo 

de Itinerário Formativo proposto aos professores 
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