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Resumo 

Sendo a aula uma necessidade social latente, pensar modelos de aula que engaje os 
estudantes tem sido a busca de toda a comunidade científica educacional. O objetivo 
é propor um modelo de aula presencial para Instituições de Ensino. Como hipótese 
foram usados os critérios da plataforma Kanttum Prof com 11 itens relevantes para a 
construção da aula sendo elas: a atmosfera de sala de aula; organização da aula; uso 
de recursos; papel do professor-mediador; atividades assíncronas; atividades 
desenvolvidas na aula; interação na aula; tempo de aula; necessidades de 
conhecimentos prévios; autonomia do aluno e avaliação da aprendizagem. Foram 
utilizados como metodologia o design instrucional, a rubrica e a pesquisa bibliográfica, 
desenvolvendo um mapa mental como um exemplo da aula plena e percebemos como 
resultado que na construção destes 11 itens o item de maior relevância e que se 
relaciona com os demais é a interação em aula, que deve ser observado atentamente 
pelo professor em sua busca de uma aula plena. Sendo assim ainda vemos como 
importante para estudos futuros a aplicação pratica deste modelo.  
 

Palavras-chave: Aula plena; Design Instrucional; Rubrica; Interação em aula.  
 

 

Abstract  

As the class is a latent social need, thinking about class models that engage students 
has been the pursuit of the entire educational scientific community. The aim is to 
propose a face-to-face class model for Educational Institutions. As a hypothesis, the 
criteria of the Kanttum Prof platform were used, with 11 items relevant to the 
construction of the class, namely: the classroom atmosphere; class organization; 
resource use; role of the teacher-mediator; asynchronous activities; activities 
developed in class; classroom interaction; class time; prior knowledge needs; student 
autonomy and learning assessment. The instructional design, the rubric and the 
bibliographical research were used as a methodology, developing a mental map as an 
example of the full class and we realized as a result that in the construction of these 
11 items the most relevant item and that is related to the others is the interaction in 
class, which must be carefully observed by the teacher in his search for a full class. 
Therefore, we still see the practical application of this model as important for future 
studies. 
 
Key-words: Full class; Instructional Design; Rubric; Interaction in class.  
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1 Introdução  

Há uma discussão estabelecida no meio acadêmico quanto à qualidade de uma 

aula e sua potencialidade de ensinar e aprender. Segundo Masetto (2012) existe um 

grande espaço entre um profissional competente em sua área, seja um médico por 

exemplo e um professor de medicina, como questiona o autor, quem sabe, sabe 

automaticamente ensinar? Ainda segundo o mesmo autor o conhecimento 

pedagógico é indissociável para a pratica docente, precisamos de formação 

pedagógica e métodos sólidos para formar professores. Nessa seara se inserem as 

instituições de ensino com seu layout, os professores com suas formações e 

metodologias de ensino, bem como os estudantes que devem ser orientados para 

serem egressos com o perfil profissional proposto pelos diversos cursos. 

A qualidade das informações, que se tornarão conhecimento, também se 

construiu em fonte de inspiração e trabalho entre os vários atores envolvidos no 

ensinar e aprender. Vale trazer para a citada polêmica que é de saber tácito e comum 

que a aula faz grandes transformações na vida das pessoas que estão dispostas a 

aprender como destacado por Freire (2001 p. 259). 

O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que o 
ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar 
o pensado, rever-se em suas posições; em que procura envolver-se com a 
curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas, que ela os faz 
percorrer.  

A otimização dos métodos e técnicas para se ensinar e aprender está na pauta 

da ciência em todos os países do mundo, pois se acredita que, quanto maior a 

eficiência e eficácia adquirida no processo de ensino-aprendizagem, mais as 

sociedades conseguirão solucionar seus desafios que envolvem suas relações com a 

saúde, a economia, segundo Gil (2018a) o convívio social e entre outros movimentos 

que fazem a manutenção das interações sociais. Sendo assim, contribuir com 

ferramentas, métodos e práticas pedagógicas, diagnosticar problemas e encontrar 

possíveis pontos de convergências entre estudantes e professores, pode criar um 

clima de aprender e ensinar com a experiência do outro.  

Muito discute de que a formação de um professor é um problema complexo 

Morin (2007 p. 5). 

Sua primeira definição não pode fornecer nenhuma elucidação: é complexo 
o que não pode se resumir numa palavra-chave, o que não pode ser reduzido 
a uma lei nem a uma idéia simples. 
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Muitas são as questões que envolvem a postura e a didática de um professor 

e este estudo trabalhou com uma proposta de rubrica para dinamizar o fazer a aula.  

O intuito é chamar a atenção para pontos relevantes dentro de um contexto de sala 

de aula, métodos ou tópicos que não podem deixar de ser vistos pelo professor. O 

trabalho não tem intenção de ser uma porção mágica mas uma ferramenta de consulta 

que deve fomentar a eterna buscar por uma aula plena.  

Neste sentido, o trabalho tem os seguintes objetivos: 

 

Objetivo Geral 

Propor um modelo de aula presencial para instituições de ensino, que contemple de 

maneira plena. 

 

Objetivos específicos 

- Convalidar a rubrica Kanttum Prof como modelo de aula presencial de excelência; 

- Identificar as potencialidades do Design Instrucional como ferramenta da rubrica 

Kanttum Prof; 

 

Justificativa 

Diante da expectativa de que os professores necessitam entregar seu produto 

aula com excelência, isto é, com elementos que favoreçam aos estudantes aprender 

a aprender, e aos professores aprenderem ensinar a ensinar, esta pesquisa trouxe 

uma rubrica orientadora para se construir uma aula de excelência, aula plena, que 

envolve os ambientes de aprendizagem e a comunidade educativa.  

 

Problema de pesquisa 

Qual o método necessário para compor uma aula presencial de excelência? 

 

Hipótese 

Usar uma rubrica como ferramenta para o design instrucional de uma aula 

baseado em: itens atmosfera de sala de aula; organização da aula; uso de recursos; 

papel do professor-mediador; atividades assíncronas; atividades desenvolvidas na 

aula; interação na aula; tempo de aula; necessidades de conhecimentos prévios; 
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autonomia do aluno e avaliação da aprendizagem da rubrica Kanttum Prof. Seria o 

modelo de aula plena? 
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2 Revisão de Literatura 

 A Revisão de Literatura objetivou fornecer uma visão geral sobre o produto aula 

em espaços de aprendizagem e modelos para se construir aulas para se aprender a 

aprender e ensinar a ensinar, para alunos, professores e gestores. 

2.1 Design instrucional 

A construção do design tem ajudado muito em diversas atividades e no caso 

da educação não é diferente, Tractenberg (2022) define o design instrucional como 

um processo reflexivo de planejamento didático que leva em consideração o desenho 

desta tarefa para Castro (2018), A utilização do método Design Instrucional é a base 

para o planejamento das atividades educacionais que visa buscar a melhor 

aprendizagem do estudante. Filatro (2019) consiste numa sequência de etapas que 

concorrem para a solução que envolvem cursos, programas de estudos, trilhas de 

aprendizagem entre outros movimentos pedagógicos específicos.  

Assim, se entende que o processo educacional também pode ser pensado a 

partir de uma rubrica com itens orientadores para se construir uma intervenção 

pedagógica que faça sentido para a vida dos estudantes, uma vez que dialoga com 

seu cotidiano mais próximo. O Design Instrucional pode contribuir com essa 

empreitada quando cria ambientes de aprendizagem que envolva os sujeitos, os 

problemas e a busca de soluções criativas. Vemos ainda que para Simão (2009) que 

o design instrucional foca em uma série de ações que devem conter em um contexto 

de aula para que o objetivo descrito pelo professor seja alcançado. O autor destaca 

ainda que o design instrucional tem como foco determinante a necessidade do 

estudante, ou seja, quais as reais informações e ou competências buscamos 

desenvolver nestes alunos? e somente a partir deste poderemos realizar o 

planejamento de nossas aulas.  

Filatro (2019) e Tractenberg (2022) afirmam que o processo de design 

instrucional deve seguir um método que perpassa por 5 etapas que veremos a seguir:  

Análise – Essa etapa consiste em identificar as necessidades dos estudantes 

no contexto da aula que será ministrada 

Design – abarca o desenho das possíveis propostas de solução que pode ser 

descrito em um esquema visual e sequencial de conteúdo, estratégias de 

aprendizagem, além da escolha dos conteúdos relevantes descritos pelo professor.  
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Desenvolvimento – entende a produção dos conteúdos que serão debatidos 

pelos alunos na adaptação das teorias estudas ao encontro dos temas de 

problematização trazidos pelo professor e pelos estudantes.  

Implementação – será a experiência da aprendizagem desenvolvida pelos 

estudantes facilitadas pelo professor  

Avaliação – etapa que deve ocorrer durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Sendo a aula um contexto intangível e de grande dificuldade para novos 

professores, trazemos para nossa discussão uma das ferramentas de design 

instrucional como desenvolvido por Munhoz (2016) que é o mapa mental o autor 

discursa sobre a necessidade da tangibilidade dos processos e o desenho destes 

pode ser um instrumento para melhorar a compreensão dos temas vistos em sala de 

aula e desenvolvidos também no processo de formação do professor.  

Os organizadores gráficos, ainda segundo Munhoz (2016) podem também ser 

utilizados como uma ferramenta para guiar os estudantes com o objetivo de construir 

este mapa, os organizadores gráficos são tidos pelo autor como uma técnica visual 

de priorização dos itens que geram ideias, estimulam a criatividade e geram muitas 

reflexões nos leitores.  

2.2 Mentoria educacional 

O processo de mentoria é entendido por Oikarainen et al. (2022) destacam que 

o trabalho da mentoria educacional tem o potencial de auxiliar os professores no 

cumprimento de seu papel junto ao estudante de apoiar e ensinar. E cabe ao trabalho 

do mentor educacional auxiliar, professores, diretores, coordenadores e demais 

agentes educacionais construir estruturas organizacionais apropriadas ao 

desenvolvimento competências, além disso, é importante a realização de pesquisa 

para validar a eficiência das estratégias desenvolvidas para melhorar as práticas de 

ensino e aprendizagem aplicadas por professores. 

Para Farias e Becker (2022) a formação acontece pelo acompanhamento do 

estudante, auxiliado e aconselhando este que por também deve ser estimulado pela 

autonomia do aluno que passa pela tomada de consciência das dificuldades que 

podem mudar os rumos do estudo. 
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2.3 Kanttum Prof 

A Kanttum Prof segundo seu site é uma empresa que auxilia instituições de 

ensino e empresas no desenvolvimento de suas equipes entregando feedbacks 

construtivos de mentoria especializada além de formação para profissionais da 

educação para que desenvolvam suas competências para os mais diversos desafios.  

O objetivo da empresa é sugerir melhorias nas condutas de coordenadores e 

professores.  

Dentre as ferramentas desenvolvidas pela empresa encontramos a rubrica que 

foi avaliada neste estudo como um modelo de aula plena.   

2.4 Aula plena ou com qualidade 

Entendemos, segundo Libanêo (2017) como um conjunto de condições e meios 

que dirigidos pelo professor norteiam e estimulam o processo de aprendizagem 

escolar ou assimilação dos conteúdos assegurando ao estudante a ampliação do nível 

científico e desenvolvendo suas competências em seu desenvolvimento pessoal.  

Segundo Freire (2016 apud Ribeiro e Souza  p. 84) 

(...) o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a 
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desaio 
(...). Seus alunos se cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as 
idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, 
suas incertezas. 

Cadima et al. (2011) acreditam que a construção da aula plena se dá pela 

utilização de diferentes estratégias pedagógicas que ajudem na possibilidade de um 

aumento da interação do estudante e docente. 

Libanêo (2017) afirma que aula pode ser um convite para a organização do 

processo de ensino aprendizagem, pois aula deve permitir que os alunos assimilem o 

conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções e assim se desenvolverem na 

capacidades. O autor afirma ainda sobre a aula expositiva, onde o professor expõe o 

conteúdo de forma narrativa que embora seja criticada é entendida como parte 

importante para uma aula de plena desde que não seja utilizada como único recurso 

metodológico.  

Ainda vemos que para o desenvolvimento de uma aula plena está como 

alicerce a formação do professor, como afirma Perrenoud (2007), muitas vezes 

quando encontramos uma formação de professores por vezes está é apenas 

prescritivas de sua área de atuação o que pode levar ao que o autor chama de 
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fracasso escolar, para o autor é necessário nesta formação a utilização de um pensar 

ao professor perpassando pelas áreas de métodos ativos, experiências, 

construtivismo, avaliação ou pedagogia diferenciada.  

Assim vemos que para a construção de uma aula de qualidade o professor deve 

estar bem preparado para enfrentar os diversos desafio que a sala de aula pode 

proporcionar.  

 

2.5 Pedagogia inovadora 

Quando pensamos em algo inovador pode nos vir a cabeça a mais alta 

tecnologia dotada de computadores de última geração ou robôs supersônicos, 

entretanto Alves (2000) nos traz uma história bem mais simples, a história da escola 

da ponte, objeto do seu livro, o autor conta sobre uma escola que visitou em Portugal 

onde os alunos definem os conteúdos que irão estudar. Isso acontece da seguinte 

forma, os alunos discutem os temas de seus interesses a partir daí no período de 2 

semanas pesquisam sobre o tema e retornam ao ambiente de aprendizagem onde 

convidam um professor para debater sobre o tema. Esta definição nos leva a pensar 

o que realmente é importante na aprendizagem e o que podemos pensar sobre 

pedagogia inovadora. Para isso estudamos Silva (2022) que entende a pedagogia 

inovadora como o desenvolvimento de aulas que se conectem melhor com o aluno, 

ou seja, cabe ao professor utilizar de recursos para acessar o mundo do aluno. A 

autora ainda propõe a utilização de memes, como recursos pedagógicos entre várias 

outras técnicas.  

Também, Mendonça (2022) acrescentou as escolas devem preparar alunos 

para realidades ainda não vistas, sendo necessidades sociais ainda não conhecidas 

por nós que só é possível garantindo pedagogias inovadoras, que proporcionem ao 

aluno colocar o seu conhecimento em pratica, sendo trabalho do docente criar 

atividade que permitam a este estudante construir, produzir, pensar e resolver 

problemas. 

Patto (1997) discursa em sua pesquisa que pouco se estuda ainda na educação 

sobre a interação do professor e estudante que para outras áreas na psicologia já é 

tão debatida, segundo a autora o professor deve se preocupar em ser aceito pelos 

estudantes pois diferente disso ele jamais terá êxito em seu proposito pedagógico. 
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Ainda sobre a interação Zabala (2014) descreve a importância de que a pedagogia de 

sentido a vida dos estudantes, pois não estudamos sobre conceitos mas estudamos 

sobre a vida.  

 A pedagogia inovadora perpassa também pelo que chamamos de inovação 

desruptiva que segundo Christensen (2014) é uma invenção ou inovação que torna 

um produto mais acessível.  

2.6 Recursos educacionais e tecnológicos. 

Tiosso (2022) entende os recursos educacionais como instrumentos que 

auxiliam o desenvolvimento pedagógico que tem exemplos diversos como quadro 

negro, avaliações, técnicas colaborativas, entre outras. 

Yuan; Macneill e Kraan (2008) definem os recursos educacionais como 

ferramentas que não se limitam ao conteúdo e que podem ser vistos em três esferas: 

conteúdo de aprendizagem; ferramentas e recursos de implementação. 

De Sena et al. (2022) afirma que a utilização de tecnologia na aula é um grande 

aliado do professor no desenvolvimento do conteúdo, uma vez que  vivenciar e simular 

realidades que o aluno irá encontrar em seu contexto familiar, profissional e ou social.  

Alfaia (2022) compreende tecnologia como ferramenta, o que leva a pensar 

que, no contexto educacional, não se pode pensar tecnologia somente com um 

computador de alta performance, mas também como recursos mais simples, mas que 

de alguma forma otimiza a produção de conteúdo ou facilita o entendimento do aluno. 

Como exemplo mais simples, pode-se pensar em um quadro negro e giz, que, por 

meio de imagens pode ajudar o aluno a realizar diversas associações ou como o 

próprio caderno e lápis colaboram para que o estudante grave diversas ideias que 

poderão ser ressignificadas em futuro próximo.  

 

 

3 Metodologia 

Metodologicamente, este estudo inclui a avaliação de uma proposta de 

mentoria para o desenvolvimento de aulas presenciais para potencializar as atividades 

de ensino-aprendizagem. Para tanto, buscou-se fundamentar teoricamente os itens 

propostos pela empresa de mentoria e atualizou-se o design instrucional da rubrica. 
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Figura 1 – Desenho metodológico.  

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Nossa pesquisa também se fundamenta em uma pesquisa bibliográfica que 

para Gil (2018b) é pesquisa em material já publicado tradicionalmente e 

fundamentado cientificamente em revistas cientificas, livros, anais entre outros em 

virtude da disseminação do conhecimento cientifico. O autor afirma ainda que toda 

pesquisa cientifica deve se embasar na pesquisa bibliográfica pois trata de dar 

fundamentação teórica mesmo que para novas práticas.  

Na busca de uma aula plena, entendemos ser necessária uma acurada 

pesquisa sobre os métodos utilizados em aula e seu aprofundamento, entendido por 

Dresch et al. (2015 p. 26) como método qualitativo que emprega um estudo 

fundamentalmente empírico de abordagem qualitativa.  

Ferraz (2019 p. 15) “A rubrica, além dos critérios, detalha o que é necessário 

para alcançar diferentes níveis de desempenho, articulando gradações de qualidade 

que vão de excelente a ruim” e Andrade (1997) explica como o processo de rubrica 

pode auxiliar na comunicação permitindo feedbacks e auxiliando na construção da 

concepção de aula.   

Esta pesquisa foi realizado pelo autor durante toda sua trajetória acadêmica e 

intensificada dentro do período do curso.  

4 Resultados e Discussões 

Segundo Avila e Cavalheiro (2022) são critérios para uma avaliação, sendo um 

método para obtenção de excelência com objetivos claros. Assim desenvolvemos uma 

rubrica ou manual de um modelo de aula que teria a excelência em uma aula 

presencial. 

4.1 ATMOSFERA DE SALA DE AULA 
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Segundo Piaget (2010), o comportamento é constituído por uma interação entre 

o meio e o indivíduo, dessa forma, se entende que a construção da atmosfera da sala 

de aula é importante para mobilizar as competências e as habilidades dos estudantes. 

Nessa interação, Binda (2019), ratificou a importância das experiências que se 

repetem continuamente nos ambientes de aprendizagem como estratégia para a 

satisfação dos envolvidos. Além disso, Torres e Gabrielli (2014), trouxeram para a sala 

de aula a interação social como elemento que favorece o desenvolvimento das 

competências, argumento que dialoga com a ideia de clima da sala de aula e suas 

interações tradadas por Zitkoski (2008 p. 24); 

Direito de expressar-se expressando o mundo, de decidir, de optar e de criar 
e recriar o mundo no duplo sentido do binômio dialético. Fora dessa práxis, 
desta forma especial de dialética ação-reflexão, o conhecimento resulta 
idealista e o fazer torna-se meramente mecânico e irrefletido, porque “o ato 
de conhecer envolve um movimento dialético que vai da ação à reflexão sobre 
ela” e desta para uma nova ação. 

Portanto, a atmosfera de sala de aula deve convidar o estudante a falar, 

escrever e trocar experiências num espaço ao debate.   

No estudo realizado por Vachon et al. (2022) em Martinsville, Indiana; em duas 

comunidades em Nova York; e várias comunidades do Texas, nos Estados Unidos, 

foram detectadas altas taxas de abandono escolar durante a pandemia do Covid 19, 

sendo feita uma intervenção por parte do grupo, assim, criou-se uma solução para o 

problema relatado por 86% dos beneficiados quanto às suas ações bem-sucedidas e, 

desse número, 24% disseram que as ações foram muito bem-sucedidas no retorno 

dos estudantes às aulas. Tal solução baseou-se no envolvimento dos estudantes e 

papel acolhedor tanto dos professores como de todo a direção escolar. O Grupo ainda 

deixa como pontos fortes para desenvolvimento desta atmosfera o envolvimento com 

a comunidade, a organização liderada por membros dos estudantes e da comunidade, 

criação de oportunidades de envolvimento em todo o contexto de aula, que inclua 

todas as partes interessadas e crie um ambiente acolhedor.  

Conforme visto nas pesquisas e como também afirma Martins et al. (2022) o 

professor que consegue uma maior interação e conexão afetiva com seus estudantes 

tem resultados de engajamento e absorção de conteúdo maiores por parte deles 

sendo este envolvimento vital para a implantação de uma aula satisfatória.  
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4.2 ORGANIZAÇÃO DA AULA 

O movimento de organização da aula é o planejamento prévio de todas as 

atividades pedagógicas que devem acontecer, as quais, devem estimular o estudante, 

na perspectiva de Dewey (1964), para perceber que houve um investimento na 

transformação, uma vivência interessante, onde haja um desenvolvimento que excite 

o consciente e o prazer por aquilo que se aprende, tendo uma ligação direta com a 

atividade que o sujeito identifica. A organização pedagógica da aula deve ser 

precedida das propostas para o ambiente físico trazido por Moran (2015b p. 7) 

O ambiente físico das salas de aula e da escola como um todo também 
precisa ser redesenhado dentro dessa nova concepção mais ativa, mais 
centrada no aluno. As salas de aula podem ser mais multifuncionais, que 
combinem facilmente atividades de grupo, de plenário e individuais. Os 
ambientes precisam estar conectados em redes sem fio, para uso de 
tecnologias móveis, o que implica ter uma banda larga que suporte conexões 
simultâneas necessárias. 

A organização da aula como afirma Mazur (2021), deve privilegiar o debate 

entre seus participantes, utilizando a metodologia peer instruction, em que o foco 

principal é a troca de ideias sobre os conceitos trazidos em aula. Muller (2017) afirma 

que a metodologia peer instruction desenvolve o estudo individual em primeiro 

momento e coletivo em segundo, para que o estudante aprenda por meio dos seus 

pares sendo utilizada uma tecnologia de mediação.  

 

4.3 USO DE RECURSOS 

Para compreender os avanços e limites pedagógicos dos recursos tecnológicos 

para ensinar e aprender, Moran (2015a p. 10) contribuiu para se pensar em uma 

tecnologia que priorizasse a interação espaço-tempo-sujeito, afirmando: 

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O 
ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, 
constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois 
mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, 
que se mescla, hibridiza constantemente. Por isso a educação formal é cada 
vez mais ‘blended’, misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço 
físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem 
os digitais. O professor precisa seguir comunicando-se face a face com os 
alunos, mas também digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando 
a interação com todos e com cada um. 

As mudanças socioculturais ampliaram a necessidade de recursos 

tecnológicos para a organização dos conteúdos de aprendizagem (Moraes et al., 

2022).  Há necessidade de que a estrutura seja de fácil acesso pelo estudante, em 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 ©Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      12 

que os conteúdos sejam o complemento tecnológico dos encontros presenciais ou 

virtuais, como o Ambiente Virtual de Aprendizagem(AVA), que auxiliam e 

desenvolvem o acadêmico dos estudantes.  O ambiente tecnológico amplia os 

acessos aos recursos de maneira digital ou físico na pré e pós-aula, fortalecendo a 

auto-gerência do  conhecimento tratado por Oliveira (2022) A tecnologia desenvolve 

o estudante ao gerenciar a sua própria aprendizagem.  

 

4.4 PAPEL DO PROFESSOR-MEDIADOR 

O papel de mediador é diferente do papel de facilitador Souza e Freitas (2021) 

entendem que o facilitador tem a intenção de facilitar a aprendizagem a partir da 

interação dos estudantes com os recursos e métodos de ensinar e aprender. Quanto 

ao conceito de mediador, trazido por  Valcarengh (2021), se relaciona com o processo 

de mediar a relação entre os indivíduos com o conteúdo que deve ser aprendido pelo 

aluno no contexto da aula, além de guiar pelo percurso que o aluno deve trilhar, 

definindo o mínimo necessário para o objetivo daquela aula e por quais caminhos cada 

um daqueles debates deve andar. 

No contexto da aula, o professor deve construir um fazer apoiado em Ausubel 

(2009), denominado de prosa significativa que contempla uma conversa com fatores 

que auxiliam o estudante a encontrar significado no conteúdo, seja por meio de uma 

boa história, contexto e experiência prévia onde ele, o estudante, foi o protagonista. 

Esse procedimento ausubiano de ser professor dialoga com Moran (2015a, p. 12) que 

entende o papel do professor: 

[...] é mais o de curador e de orientador. Curador, que escolhe o que é 
relevante entre tanta informação disponível e ajuda a que os alunos 
encontrem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. 
Curador, no sentido também de cuidador: ele cuida de cada um, dá apoio, 
acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a classe, os grupos e a 
cada aluno. Ele tem que ser competente intelectualmente, afetivamente e 
gerencialmente (gestor de aprendizagens múltiplas e complexas). 

 O desdobramento dessa curadoria destaca outro pensamento de Moran (2015b 

p. 22) quanto à qualidade do ofício de ser professor-mediador, quando: 

No modelo disciplinar, precisamos “dar menos aulas” e colocar o conteúdo 
fundamental na WEB, elaborar alguns roteiros de aula em que os alunos 
leiam antes os materiais básicos e realizem atividades mais ricas em sala de 
aula com a supervisão dos professores. Misturando vídeos e materiais nos 
ambientes virtuais com atividades de aprofundamento nos espaços físicos 
(salas) ampliamos o conceito de sala de aula: Invertemos a lógica tradicional 
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de que o professor ensine antes na aula e o aluno tente aplicar depois em 
casa o que aprendeu em aula, para que, primeiro, o aluno caminhe sozinho 
(vídeos, leituras, atividades) e depois em sala de aula desenvolva os 
conhecimentos que ainda precisa no contato com colegas e com a orientação 
do professor ou professores mais experientes. 

 Assim o professor como afirma Moran (2015b) o trabalho do professor não é 

apenas de transferir conteúdo como se transcrevêssemos um livro mental, mas o de 

acolher, o de incentivar o aluno como também afirma Ausubel (2009) criando debates 

e proporcionando ao aluno desenvolver suas ideias.   

 

4.5 ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 

Os profissionais mais requisitados no mercado de trabalho são os que 

conseguem resolver problemas, pois, como afirma Enrique, Marcon et al. (2022), as 

empresas com suas máquinas tecnológicas de produção não necessitam mais dos 

operários braçais, pois o infortúnio funcionário que apenas obedecia a ordens foi 

substituídos por máquinas programadas que fazem o mesmo serviço de forma mais 

rápida, limpa e segura. No entanto, com o aumento destas produções, as empresas 

em geral precisam cada vez mais de funcionários pensantes, que têm a habilidade de 

dar solução aos problemas rotineiros e aos complexos, com soluções simples, 

econômicas e sustentáveis. Pensando assim é preciso a cada dia desenvolver nos 

estudantes de graduação tais habilidades para que estes atendam às necessidades 

do mercado. As metodologias baseadas em problemas, mais conhecida com Problem 

Based Learning (PBL), visam apresentar ao estudante um problema e que o mesmo 

por meio do conteúdo estudado consiga propor soluções, como afirma Mitre (2008 p. 

2136); 

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de 
ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois 
diante do problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e 
passa a ressignificar suas descobertas. A problematização pode levá-lo ao 
contato com as informações e à produção do conhecimento, principalmente, 
com a finalidade de solucionar os impasses e promover o seu próprio 
desenvolvimento. Ao perceber que a nova aprendizagem é um instrumento 
necessário e significativo para ampliar suas possibilidades e caminhos, esse 
poderá exercitar a liberdade e a autonomia na realização de escolhas e na 
tomada de decisões. 

Hartina (2022) compreende atividades assíncronas como momentos de 

aprendizado desenvolvidos pelo estudante sem a supervisão direta do professor. O 

estudo entendeu ainda que esta estratégia é muito eficaz, quando aplicada 
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corretamente, porque os estudantes entram em sala de aula com uma visão geral dos 

conceitos que serão trabalhados em sala. 

  

Conforme a pedagogia da problematização, pode-se criar um mundo paralelo 

para que o estudante teste seu entendimento sobre a matéria estudada, tornando-o 

capaz de resolver problemas rotineiros, assim afirma Tsuji (2010 p. 3): 

Na pedagogia da problematização, a educação é uma atividade em que 
professores e estudantes são mediatizados pela realidade que apreendem e 
da qual extraem o conteúdo da aprendizagem, atingem um nível de 
consciência dessa realidade, a fim de nela atuarem, possibilitando a 
transformação social. Nessa pedagogia, o processo de ensino/aprendizagem 
é realizado na forma de trabalho educativo, através dos grupos de discussão. 
O professor está ao mesmo nível de importância em relação aos estudantes, 
visto que seu papel é ativar, facilitar, motivar a discussão. Dessa forma, o 
processo de ensino se baseia na relação dialógica entre os atores da 
aprendizagem, tanto estudantes quanto professor. Aprender é um ato de 
conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo 
educando, que se dá através de uma aproximação crítica dessa realidade. O 
que é aprendido não decorre da imposição ou memorização, mas do nível 
crítico de conhecimento ao qual se chega pelo processo de compreensão, 
reflexão e crítica. 

Os modelos de metodologia ativa Problem Based Learning(PBL) normalmente 

são construídos por meio de estudo de caso real, normalmente em grupo, fazendo o 

estudante propor uma solução a partir da matéria estudada ou em formas de debates 

que estimulam o pensamento crítico.   

As ações pedagógicas devem sempre ser apoiadas por outras atividades 

assíncronas com atividades pré e pós-aula. 

 

4.6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA AULA  

Segundo Barbosa e Moura (2013), um dos modelos mais apropriados para a 

aula profissional também pode ser chamado de PBL baseado em desenvolver um 

projeto aplicado com objetivos e metas, em que o professor se configura um orientador 

de tal projeto e os estudantes pesquisadores que precisam estudar e construir, ao 

final, deverão apresentar algo de relevante e significativo para o grupo. 

Tais projetos são muito relevantes, pois, além de trazer uma grande experiência 

para o estudante, lhe dá confiança para seguir seu próprio caminho. 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 ©Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      15 

Este tipo de projeto é bem usado por estudantes da engenharia como, por 

exemplo, projetos de aeromodelismos, por meio dos quais os estudantes constroem 

pequenos aviões e competem entre si. 

Moran (2015b p. 22) afirma  

Um dos modelos mais interessantes de ensinar hoje é o de concentrar no 
ambiente virtual o que é informação básica e deixar para a sala de aula as 
atividades mais criativas e supervisionadas. É o que se chama de aula 
invertida. A combinação de aprendizagem por desafios, problemas reais, 
jogos, com a aula invertida é muito importante para que os alunos aprendam 
fazendo, aprendam juntos e aprendam, também, no seu próprio ritmo. Os 
jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos cada vez estão mais 
presentes no cotidiano escolar. Para gerações acostumadas a jogar, a de 
desafios, recompensas, de competição e cooperação é atraente e fácil de 
perceber. 

  As atividades em sala de aula devem desafiar os alunos, trazer a ele a 

relação com a pratica que é ou deve ser vivida por eles seja na sua vida profissional 

ou social. Devem levar em consideração o aspecto cognitivo de debate e exposição 

de ideias diversas.  

4.7 INTERAÇÃO NA AULA  

As interações nas aulas devem favorecer o espaço desafiador ao estudante 

Moran (2015b p. 18) afirma que 

Desafios e atividades podem ser dosados, planejados e acompanhados e 
avaliados com apoio de tecnologias. Os desafios bem planejados contribuem 
para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, emocionais, 
pessoais e comunicacionais. Exigem pesquisar, avaliar situações, pontos de 
vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns riscos, aprender pela 
descoberta, caminhar do simples para o complexo. Nas etapas de formação, 
os alunos precisam de acompanhamento de profissionais mais experientes 
para ajudá-los a tornar conscientes alguns processos, a estabelecer 
conexões não percebidas, a superar etapas mais rapidamente, a confrontá-
los com novas possibilidades. Quanto mais aprendamos próximos da vida, 
melhor. As metodologias ativas são pontos de partida para avançar para 
processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de 
generalização, de reelaboração de novas práticas. 

Uma boa estratégia para a interação em aula é a adoção da sala de aula 

invertida segundo Menezes e Oliveira (2022) a sala de aula invertida proporciona 

direcionar os estudantes a partir de seus conhecimentos prévios a construir novos 

saberes cada vez mais profundos.  

Uma importante parte levantada pelos autores da Kanttum Prof (2022) é da 

relevância no planejamento da interação, o professor deve conseguir prever as 

interações que serão importantes para o desenvolvimento das competências e 
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referência do material escolhido pelo docente, isso faz com que o aluno se desenvolva 

e engaje na aula. 

4.8 TEMPO DE AULA 

O tempo destinado à aula configura como um aspecto relevante para a 

aprendizagem do estudante. Ao pesquisar sobre a aula, Puentes e Aquino (2008) 

defininem que a grande maioria das universidades adotam o tempo de 50 min de aula 

que pode ser dobrado dependendo da carga horária de cada disciplina, os autores 

ainda percebem em sua pesquisa que grande parte do tempo de aula é gasto com 

ações que não contribuem efetivamente para o aprendizado do estudante, sendo 

assim perdido em organização de espaço, ações burocráticas como chamada e 

recados etc. Segundo Pazin Filho (2007 p. 22) “Quando desenvolvemos uma aula, 

queremos transmitir a maior quantidade de conhecimento possível para nossos 

alunos,  o  que  é um erro, pois isto não será retido”. O autor afirma ainda que o tempo 

de aula deve ser utilizado de maneira plena, com ilustrações, vídeos, slides e outros. 

Os professores devem cuidar da quantidade de conteúdo e forma que 

disponibiliza ao estudante na forma de método. Puentes e Aquino (2008 p. 122) 

alertam ainda que em sua pesquisa  

Foi possível constatar, também, que os alunos desconcentram-se facilmente 
depois dos primeiros 20 ou 25 minutos da aula e abandonam o raciocínio do 
professor por algum tempo, em alguns casos (entre 10 ou 15 minutos), ou 
definitivamente, na maioria. 

É necessário que o professor planeje o desenvolvimento de sua aula 

percebendo as necessidades de seus estudantes e da ementa a ser seguida tornando 

a aula em um caminho do saber, sendo assim não são bem absorvidos conteúdos em 

demasia nem a utilização de um único método de aula, visto que os estudantes teem 

dificuldades de concentração em tempos maiores que 25 minutos. O modelo ideal 

sugerido pelos autores é o que divide a aula em blocos de entre 10 e 25, com 

experiências de aula expositiva dialogada e atividades diversas.  

4.9 NECESSIDADES E CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

Salum et al. (2020) afirmam que em pesquisa junto a professores, em que 

grande parte das respostas revela que é primordial para o professor estar sempre 

atualizado. O conhecimento prévio deve acontecer por parte do professor e estudante.   
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Ainda é adequado pontuar sobre a importância de conteúdos pré e pós aula, como 

afirma Cardozo et al. (2022 p. 5): 

Para a aplicação da metodologia de Sala de Aula Invertida é necessário a 
produção ou aquisição de materiais e vídeos com boa qualidade e preparar 
atividades para o tempo de aula presencial. O docente ao produzir seus 
próprios vídeos pré-gravados ou usar vídeos pré-gravados de outros 
professores ganhará um aumento no tempo da aula evidenciando um ótimo 
benefício da sala de aula invertida, pois esse tempo pode ser explorado da 
melhor forma possível de acordo com a especificidade de cada matéria 

Shen (2022) afirma que os professores devem preparar conteúdo como vídeos, 

artigos, exercícios, entre outros, em consonância com o conteúdo a ser apresentado 

na aula presencial e disponibilizar para que o estudante acesse antes das aulas. No 

pós- aula ainda segundo Shen (2022) o professor deve colocar matérias a disposição 

dos estudantes afim de aprofundarem seus estudos e ou introduzi-los em assuntos 

novos.  

Ausubel (2009) afirma em sua obra que os conhecimentos prévios devem ser 

amplamente valorizados pelo professor, o qual deve construir estruturas mentais que 

partam de tais conhecimentos, além da construção de mapas mentais desenvolvidos 

pelo estudante antes de seu ingresso na escola, sendo suas experiências culturais 

junto a seus pais, amigos e, talvez, experiências de trabalho. Tais afirmações reforçam 

duas necessidades já vistas, a primeira, do professor conhecer seu estudante, suas 

necessidades, desejos e contexto social, e, a segunda de proporcionar leituras, 

vídeos, atividades, visitas a fim de introduzir o estudante àquele novo conceito a ser 

estudado.  

 

4.10 AUTONOMIA DO ALUNO 

Os estudantes cada vez mais são autônomos, prova disso é crescimento do 

número de canais na plataforma Youtube com dicas e professores dos mais diversos 

gêneros, assim, proporcionar a autonomia do estudante vem sendo um ponto de 

partida para o professor, Rodrigues (2022) afirma que pensar a autonomia no 

desenvolvimento do estudante é pensar em como motiva-lo a se tornar protagonista 

do planejamento do objeto de seu estudo assim defendendo a livre escolha de 

conteúdos que o desenvolverão a partir de seus interesses e gostos na busca de uma 

geração mais dinâmica e proativa. 
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O autor traz ainda que autores como Freire (2001) entre outros dizem que a 

autonomia é dar o espaço para que o estudante pesquise e que se construa o 

conhecimento a partir do conhecimento que carrega.  

Cabe ao professor oferecer desafios reais para este estudante, na perspectiva 

de Vygosky (1991), por exemplo, que trabalhou com o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Próxima (ZPD), o qual explora um campo psicológico em que as 

interações sociais destes estudantes com a resolução de problemas remetam à 

realidade vivida pelos sujeitos, o que auxilia na compreensão de conceitos e na 

criação de pontos de vista não pensados na simples explanação do professor. Um 

espaço pedagógico que dinamiza a autonomia do aluno para criar vínculos com os 

pares e com a o objeto de estudo. 

 

4.11 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Como cita Both (2012) temos que avaliar constantemente, sempre que possível 

e com métodos diferentes. O processo de avaliação está inserido não somente nas 

faculdades e colégios, mas em toda a sociedade, desde uma entrevista de emprego 

ou para emissão de uma carteira de habilitação, sabe-se que ser avaliado não é fácil 

e tão pouco é avaliar. 

As provas embora tragam alguns malefícios que serão estudados a seguir, são muito 

importantes para a constituição do ensino como um todo, caso contrário como 

poderíamos diagnosticar a real absorção de conhecimentos e habilidades pelos 

estudantes? Para Suhr (2012 p. 135) “Avaliar é portanto, olhar tanto a aprendizagem 

– que é demonstrada por meio do uso de diversos instrumentos de avaliação – quanto 

o ensino”. Pelo exposto, percebe-se que o estudo formal precisa conferir a quantidade 

de conteúdo e ou habilidade absorvida pelos estudantes e não somente isso, mas 

também a forma como a instituição apresenta o conteúdo. Entende-se que a prova é 

bilateral, pois avalia o acadêmico e também a academia. Mas ainda vai além, como 

para Vasconcellos apud Suhr (1995), que afirmam que avaliar tem relação social com 

os estudantes e deve estar ligada com os objetivos definidos pelo professores em seu 

planejamento, assim a avaliação tem a função de fechar um ciclo.  

Embora importante, as avaliações têm um papel quase cruel para os 

estudantes, muitas vezes causando estresse, desestímulo e angústia. O processo de 
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avaliação tão importante para o ensino como um todo, não deve ser um objeto de dor 

e desespero. Dentre isso, ainda encontram-se docentes que usam a avaliação como 

arma como afirma Moretto (2010 p. 115) 

A Avaliação da aprendizagem é angustiante para muitos professores por não 
saberem como transformá-la num processo que não seja mera cobrança de 
conteúdo dos aprendidos de cor, de forma mecânica e sem muito significado 
para o aluno. Angustiante por terem de usar um instrumento tão valioso no 
processo educativo como recurso de repressão, como meio de garantir que 
uma aula seja levada a termo com certo grau de interesse. Sentenças como 
“Anotem, pois vai cair na prova”; “Prestem atenção nesse assunto, porque na 
semana que vem tem prova”; “Se não ficarem calados, vou fazer uma prova-
surpresa”; “Já que vocês não param de falar, considero a matéria dada e vai 
cair na prova”, entre outras que se equivalem, são indicadores da maneira 
repressiva como tem sido utilizada a avaliação da aprendizagem. 

Neste caso, como diz o título do livro Prova: um momento privilegiado de estudo 

e não um acerto de contas, entende-se que tais argumentos citados pelo autor causam 

danos irreparáveis aos acadêmicos não sendo este o objetivo da avaliação, mas ainda 

pior, usar uma ferramenta tão importante como moeda de troca ou um objeto de 

ameaça. 

Como afirma Ronca e Terzi (2002), o processo de avaliação não cresceu muito 

ao longo dos anos elaboradas sob questionário elas são parecidas desde de sua 

criação, exigindo sempre decorar textos ou fórmulas como  se desta forma simples 

fosse possível ao estudante resolver os desafio da vida social. 

Neste aspecto, o autor retrata a tão questionada decoreba em que o estudante 

consegue se lembrar de minuciosos detalhes mais que de fato não o compreende e 

muito menos consegue aplicá-lo na prática, mas para que serve o estudo? Para 

apenas colecionar títulos ou para que por meio do conhecimento consigamos 

solucionar problemas e construir um mundo melhor? 

Mitre (2008 p. 10) ainda afirma:  

A educação imposta funciona como um instrumento de perpetuação da 
desigualdade, que oculta à realidade e aparece simplesmente como uma 
questão técnica sustentada pelos princípios da ciência - supostamente - 
neutra, mas que tem servido apenas a um poder que oprime. 

Nesta visão, cabe ao corpo docente apresentar formas de avaliação que não 

excluam estudantes por sua pouca habilidade escrita ou verbal. 

Para Suhr (2012) o processo de avaliação vai muito além de uma simples 

aferição de conteúdo absorvido para o estudante, ele conta também como um 

desenvolvimento pedagógico, por meio do qual o estudante memoriza conteúdo, 

desenvolve habilidades, tão importantes, que prepara para o mercado de trabalho, 
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liberta para uma formação consciente e política do estudante e ainda visa à 

emancipação social. 

Suhr et al. (2005) a avaliação é uma atividade que auxilia no processo de 

desenvolvimento do estudante valorizando seu progresso. Both (2012), ainda cita que 

por meio da avaliação revisa-se o conteúdo com os estudantes, propondo estudos de 

caso, leituras sobre o assunto abordado e ainda motivando a refletir sobre o tema. 

Sendo assim, quando se aproximam das provas, aprende-se primeiramente na 

preparação para a avaliação, ou seja, no estudo prévio em que se prepara para o 

estudo, continua aprendendo quanto está de fato executando-a, pois neste momento 

de leitura acaba por sintetizar o conteúdo apresentado e, por fim, aprende-se depois 

na correção, pois ali memorizam-se os erros e acertos de forma muito significativa, 

corrige-se junto aos colegas e materiais e posteriormente, com o professor. Além 

disso, a avaliação tem alguns outros papéis, pois necessita-se aprender a controlar 

as nossas emoções e vários outros comportamentos intrínsecos ao momento. 

A construção dos 11 critérios colaborou para o que se entende como aula plena, 

sendo desenvolvida para estudantes de ensino presencial usando as instâncias da 

sala de aula, recursos pedagógicos, professor e estudantes (Figura 2). 

 

Figura 2 – Distribuição dos itens da rubrica Kanttum Prof nas instâncias da sala de 

aula 
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Fonte: Autor. 

 

Na sala de aula, os itens Atmosfera, Organização e Interação em sala de aula 

se compõem das estratégias para otimizar o ambiente de aprendizagem. Esses itens 

presentes na sala de aula dialogam com Piaget (2010) que propõe o interacionismo 

como importante para o movimento construtivista; Binda (2019) explora a experiência 

de sala como relevante para a aprendizagem; Torres e Gabrielli (2014) também 

ressaltam a interação como ação prioritária para se aprender; Zitkoski (2008) comenta 

que é importante que o aluno possa se expressar, das mais diversas formas, para 

garantir o interacionismo com seus pares; Vachon et al. (2022) contribui com a 

importância do acolhimento desprendido pelo professor; Martins et al. (2022) 

destacaram que a interação e a conexão afetiva entre professor e estudante gera 

melhores resultados de ensino e aprendizagem; Dewey (1964) adiciona que o aluno 

deve sentir prazer pelo que aprende e vale fechar com Moran (2015) que explorou o 

layout da sala que facilita e convida os alunos aos trabalhos em grupos e multitarefas.  
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Os recursos pedagógicos envolvem os itens: uso de recursos, aulas 

assíncronas, aulas síncronas e a interação em sala de aula, um conjunto de elementos 

pedagógicos que favoreceram a dinâmica das aulas, como momentos de leitura antes 

da aula, layout da sala e uso de tecnologia no desenvolvimento do mesmo. Esses 

recursos cabem no modelo de ensino orientado por Moran (2015), que entende ser o 

espaço de aprendizagem um lugar onde a tecnologia deve favorecer a interação entre 

estudante e conteúdo, além de estudante para estudante. Moraes et al. (2022), 

ratificaram que a estrutura de aprendizagem tem que ser de fácil acesso pelo ponto 

de vista do aluno. Para Oliveira (2022), a tecnologia deve estar ligada aos cursos, e 

permitir que o aluno possa se auto gerenciar no processo de aprender. 

Para o professor, os itens papel do professor, interação em sala de aula, tempo 

de aula e avaliação favorece a condição de  facilitador e mediador em sala, alternando 

conforme a necessidade, sempre de forma consciente de que o estudante é o foco e 

que deve estar em destaque com avaliação constante mas tenha caráter pedagógico, 

estimulando ao estudante o engajamento e estudo, o que concorda com Souza e 

Freitas (2021) que fala sobre o papel do professor tem o objetivo de facilitar a 

aprendizagem e interação enquanto, Valcarengh (2021) pensa do papel do professor 

como mediador de relações. Como contributo, Ausubel (2009) trouxe a importância 

da ‘prosa’ que deve acontecer em sala, com boas histórias que instiguem o aluno e 

remetam a realidade que é e que será vivida por ele; Moran (2015) ressaltou que o 

professor é o curador de contudo e interação em sala.  

Estudante são contemplados na rubrica com os itens interação em aula, 

conhecimentos prévios e autonomia, reforça as ideias que o estudante é o centro do 

processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração seus conhecimentos 

prévios e sua cultura, fomentando o professor ao reforço destes conhecimentos, mas 

construídos a partir deles em movimento de respeito a identidade do aluno e 

respeitando sua autonomia, dando espaço para que ele questione, observe, reflita, 

pesquise entre outros dentro e fora da sala, respaldado por Ausubel (2009) e Moran 

(2015) fomentadores de que as Metodologias devem ser o ponto de partida para a 

interação e materializar Vygotsky (1991) na criação da Zona Proximal com a resolução 

de problemas que remetam a realidade vivida pelo aluno. Ainda se deve recorrer a 

Menezes e Oliveira (2022) que trouxe a sala de aula invertida como estratégia para 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 ©Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      23 

explorar o conhecimento prévio do aluno. Salum et al. (2020) em suas pesquisas 

mostraram que professores precisam estar atualizados para interagir com a 

dinamicidade cotidiana dos alunos.  Cardozo et al. (2022) e Shen (2022) entendem 

que o material de apoio, com pré e  pós aula necessita ser tratado por um design 

instrucional que conversem com o espaço de aprendizagem comentado por Rodrigues 

(2022), como um espaço que deve ser concedido aos alunos para desenvolvimento 

da autonomia do estudar. 

Assim como afirmam Munhoz (2016) e Filatro (2019) o design instrucional deve 

desenvolver desenhos que facilitem a interpretação, sendo assim utilizamos do 

conceito de mapa mental para organizar uma exemplificação de uma aula plena como 

descrito a seguir:  

 

Figura 3 – Mapa Mental da aula plena 

 

 

Fonte: Autor 

 A partir do mapa mental visto que a interação em sala de aula se relaciona com 

todos os demais itens, sendo o item que deve ser visto com maior atenção, a Figura 
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3 serve apenas como sugestão podendo ser alterado pelo professor em acordo com 

seu objetivo pedagógico mas que ainda leve em consonância os 11 itens que não 

devem ser deixados de lado.  
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5 Considerações Finais 

 

A partir de uma parcela de professores, sempre se questionam sobre a 

qualidade de suas aulas por isso nasce em nós uma profunda preocupação sobre 

quais elementos deveriam ter em uma boa aula. Embora audacioso o título desta 

experimentou utilizar o termo plena em um jogo de palavras que busca o melhor do 

que pode ser uma aula, mas de maneira nenhuma pensando em fechar o tema, ou 

seja, de modo algum acreditamos que somente exista uma forma de aula plena, tão 

pouco acreditar que o simples uso de tais recursos metodológicos torne magicamente 

a aula em uma perfeição, mas nosso primeiro intuito é de auxiliar a discussão cientifica 

do que pode ser uma boa aula ou de que critérios autores clássicos e contemporâneos 

entendem como aula plena.  

Para nos auxiliar nesta discussão delicada e cheia de discussão utilizamos 

algumas bases estruturais metodológicas como o Design Instrucional, a rubrica e a 

própria pesquisa bibliográfica e assim embasamos nossos estudos em autores 

clássicos como Alves (2000), Ausubel (2009), Dewey (1964), Freire (2001), Mazur 

(2021), Moran (2015), Moretto (2010), Piaget (2010) e Vygotsky (1991).  

Utilizamos também como hipótese a referência da rubrica da Kantum Prof que 

desenvolve um trabalho na mentoria de instituições de ensino e que serviu de base 

para nosso progresso acadêmico.  

Por fim, chegamos aos resultados dos 11 critérios relevantes para o 

desenvolvimento de uma aula de excelência, sendo eles: Atmosfera da sala de aula, 

organização, interação em aula, uso de recursos, assíncronas, síncronas, papel do 

professor, tempo de aula, avaliação, conhecimento prévio e autonomia do aluno.  

Acreditamos que o mapa mental pode auxiliar o professor como um exemplo 

do que pode ser desenvolvido em aula, mas não como uma receita de bolo que deve 

ser seguida fielmente. 

Vemos como ponto alto deste trabalho o critério interação, que sem dúvida é o 

ponto mais relevante da aula, pois o professor deve conseguir interagir o tempo todo 

com esse estudante. Como cita Patto (1997 p. 304) “O professor vence ou é derrotado 

na profissão não apenas pelo seu saber maior ou menor, mas principalmente pela sua 

capacidade de lidar com os alunos e ser aceito por eles”. Não estamos dizendo que o 
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professor deve deixar de lado o rigor da prova e ou conteúdo que deve ser absorvido, 

mas essencialmente desenvolvendo neste estudante a vontade de estudar, o afeto, o 

incentivo, o acolhimento e o reconhecimento por sua evolução.  

Por fim acreditamos que seja relevante, para estudos futuros, experimentações 

práticas deste modelo, aplicado a instituições já atuantes e que permitam mensuração 

do modelo, assim como pesquisas em diversas áreas dentro da educação.  
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