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RESUMO 

O Curso Especial de Metodologia Didática, oferecido sob a forma 
semipresencial destina-se a docentes, preparando-os para planejar, conduzir e 
avaliar as atividades de ensino. Esse artigo tem como objetivo apresentar a 
experiência de elaboração e implementação do curso realizada pela Diretoria 
de Ensino da Marinha.  Espera-se contribuir com a discussão sobre educação 
a distância no país, ao socializar a experiência adquirida durante o 
planejamento e elaboração dos materiais didáticos  até a sua implementação. 
Palavras chaves: Sistema de Ensino Naval; Competências,  Educação a 
Distância; Projeto Piloto  
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1. Introdução 

Vivemos, hoje, a era da informação, que traz mudanças significativas 

na sociedade como um todo. A transformação tecnológica oferece condições 

para que a informação exerça uma grande importância nos sistemas sociais, 

influenciando as interações entre as diversas organizações e entre os 

indivíduos, modificando, substancialmente, as formas de comunicação. 

Segundo, CASTELLS[2] (1999)   “ é o começo de uma nova existência, sem 

dúvida, o início de uma nova era, a era da informação, marcada pela 

autonomia da cultura vis-à-vis as bases materiais de nossa existência” 

(CASTELLS 1999, p. 505)[2] 

Neste contexto, emergem modalidades educacionais vinculados ao 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), entre as quais a 

Educação a Distância (EAD), que ao longo do tempo, recebeu definições de 

teóricos sempre relacionadas ao estágio ou geração na qual estava inserida. É 

importante salientar que, atualmente, projetos de (EAD) integram mídias 

utilizadas nas diferentes gerações de forma que "...a primeira geração não é 

suplantada pela segunda e terceira gerações, mas que, sim, continua agindo 

ao lado delas ou em conexão com elas”. (PETERS, 2001, p. 32)[9] 

Dessa forma, as perspectivas atuais de uso de mídias na (EAD) 

colaboram para enriquecer os ambientes de aprendizagem exigindo uma 

permanente atualização dos docentes, sendo possível incorporar esses meios 

nas atividades pedagógicas criando um novo espaço de conhecimentos, de 

troca de diferentes saberes, de repensar e refazer a prática docente.  

Este artigo apresenta a experiência desenvolvida pela  Diretoria de 

Ensino da Marinha (DEnsM) na implementação de curso semipresencial  para 

docentes utilizando Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mediado pelas 

novas tecnologias. 

 
2. Diretoria de Ensino da Marinha  

De acordo com a Lei nº 11.279/2006 [1] a DEnsM é o órgão central do 

Sistema de Ensino Naval (SEN), responsável pelas atividades de ensino, 

orientação normativa, supervisão funcional e fiscalização específica das 

Organizações Militares  de execução do ensino. Os cursos do SEN são 

ministrados em estabelecimentos de ensino podendo ser conduzidos nas 



 3 

modalidades  presenciais ou a distância. Na estrutura organizacional,  a 

DEnsM  possui um Departamento de Ensino a Distância e Tecnologia 

Educacional (DEAD) que compete planejar, coordenar e controlar a 

implementação das atividades de (EAD) na Marinha. Considerando essa 

atribuição surge a iniciativa, a partir de trabalho de pós-graduação de 

pedagoga lotada no departamento, da criação de um curso semipresencial que 

oferecesse aos docentes temas que formassem o conjunto de conhecimentos e 

práticas necessárias para atuar em sala de aula.  Essa proposta tem como 

pressuposto que  as competências profissionais outrora exigidas ao docente 

modificaram-se, passando a ser requerido um profissional apto para lidar com 

novos desafios trazidos pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs) e a luz das teorias contemporâneas da aprendizagem.  

 

3. Curso Especial de Metodologia Didática  

O nome escolhido do curso Metodologia Didática “refere-se ao  

conjunto de métodos e técnicas de ensino para aprendizagem” (RANGEL, 2005 

p.9).[10] Nessa concepção compreende-se que método é o processo da 

aprendizagem em construção e a técnica relaciona-se ao como percorrer esse 

caminho.  

Para o desenvolvimento do curso foi criado um Grupo de Trabalho 

(GT) formado por pedagogas lotadas em Organizações Militares de ensino da 

Marinha, sob a supervisão do (DEAD) da DEnsM  para definir a abordagem 

pedagógica do curso.   

A escolha focou-se na abordagem por competência utilizada pelo 

sociólogo suíço Phillipe Perrenoud que “propõe um inventário das 

competências que contribuem para redelinear a atividade docente” 

(PERRENOUD, 2000, p.12).[8] Esse inventário acentua as competências 

julgadas prioritárias por estarem coerentes com o novo papel docente.   

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Essas competências dividem-se em 10 grandes "famílias" 

(PERRENOUD, 2000, p.14). [8] 

Tabela 1 –  10 Novas Competências para Ensinar 
 

O (GT) definiu como competências a serem alcançadas pelos 

docentes da Marinha as de números 1, 2, 4, 8 e 10 tendo em vista traduzir as 

necessidades julgadas  ao novo papel do docente na sua prática pedagógica. 

Tal decisão foi embasada em  estudos anteriormente realizados.  A partir 

dessa escolha, iniciou-se o processo de seleção de  temas que sistematizados  

ampliariam a decomposição detalhada de cada  competência visando o seu 

alcance. Após o trabalho foi definido que para o desenvolvimento das referidas 

competências o curso  estaria dividido em três áreas de interesse, 

relacionadas a uma concepção teórica  de autores que representassem a 

referida área.  

 A primeira área reuniu principais  temas afetos aos “Fundamentos do 

Processo de Ensino-Aprendizagem e Teorias da Aprendizagem”, cujo objetivo  

foi a reflexão do docente a partir de uma concepção filosófica da educação.  

 “a Filosofia e os Fundamentos da Educação ajudam a reflexão em 

torno das teorias educacionais, indagando em que consiste o ato 

educativo, seus condicionantes externos e internos, seus fins e 

objetivos; busca os fundamentos da prática educativa”.  (LIBÂNEO, 

1990 p. 26)
 [4]

 

A segunda área reuniu principais temas afetos a “Didática e a Prática 

de Ensino”, que reunidos promovessem ao docente a compreensão do 

processo educativo.  

“o professor necessita de uma instrumentalização ao mesmo tempo 

teórica e técnica que realize satisfatoriamente o trabalho docente, 

em condições de criar sua própria didática, ou seja, sua prática de 

1. Organizar e dirigir situações de 
aprendizagem.  

6. Participar da administração da escola.  

2. Administrar a progressão das 
aprendizagens.  

7. Informar e envolver os pais.  

3. Conceber e fazer  os dispositivos de 
diferenciação.  

8. Utilizar novas tecnologias. 

4. Envolver os alunos em suas 
aprendizagens e no trabalho.  

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos 
da profissão 

5. Trabalhar em equipe.  
 

10. Administrar sua própria formação 
contínua.  
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ensino em situações didáticas específicas conforme o contexto social 

que ele atue”. (LIBÂNEO, 1990 p. 12)
 [4]   

A terceira área reuniu principais temas afetos à “Tecnologia Aplicada a 

Educação” para que o docente disponha de ferramentas que ampliem e 

modifiquem as formas atuais de ensinar e  aprender.    

 “as  tecnologias podem trazer, hoje, dados imagens, resumos de 

forma rápida e atraente. O papel do professor – o papel principal – é 

ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a 

contextualizá-los”. (MORAN, 2004 p. 29)
 [6]

 

 

Considerando as áreas acima comentadas, a grade curricular do curso 

foi constituída das seguintes disciplinas:  

Tabela 2 – Grade Curricular 

As disciplinas Didática I, II, III, IV, V e VI foram oferecidas a distância 

utilizando-se Ambiente Virtual de Aprendizagem, enquanto a disciplina Didática 

VII foi oferecida presencialmente, devendo o docente apresentar uma aula  

utilizando as estratégias pedagógicas previstas nas disciplinas  Didática III  e 

Didática VI. 

 

4. Projeto Didático do Curso 

Após a definição da grade curricular o  (GT) constatou  a necessidade 

de elaboração do design instrucional do curso para que fossem estruturadas as 

etapas de trabalho para o seu desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

Disciplinas 

a 

distância 

Didática I -  Fundamentos do Processo Ensino-Aprendizagem 
Unidade I -    Fundamentos Filosóficos. 
Unidade II -   Fundamentos Sociológicos. 
Unidade III -  Fundamentos Psicológicos. 
Unidade IV -  Fundamentos Legais. 

Didática II – Teorias da Aprendizagem. 

Didática III-  Condução do Processo Ensino-Aprendizagem. 

Didática IV - Planejamento Escolar. 

Didática V - Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem. 

Didática VI - Novas Tecnologias  Aplicadas a Educação. 

Disciplina 

Presencial 

Didática VII - Prática de Ensino. 
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Segundo Filatro [3]  (2004)  

 “ é o projeto ou desenho instrucional, educacional, pedagógico ou 

didático que envolve o planejamento, o desenvolvimento e utilização 

de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos 

educacionais em situações didáticas específicas a fim de facilitar a 

aprendizagem humana a partir dos princípios da aprendizagem e 

instrução conhecidos” . FILATRO (2004, pp.55- 64).
[3]

 

   

Considerou-se para uso na Marinha o nome “Projeto Didático” que 

desenvolveu as seguintes fases: Análise, Desenvolvimento (1ª Etapa, 2ª Etapa, 

3ª Etapa e 4ª Etapa) e Pré-implementação (Projeto Piloto). Cada fase destacou 

tarefas que foram desenvolvidas de forma a subsidiar as etapas subseqüentes.  

 

A) Fase de Análise – levantadas informações sobre a natureza do curso. 

- Justificativa da criação do curso.  

- Verificação do  público-alvo.  

- Verificação dos  pré-requisitos. 

- Seleção dos objetivos gerais e específicos do curso. 

- Verificação da quantidade de alunos para o curso (no máximo 30 alunos).  

- Escolha da forma como será oferecido o curso (semi-presencial). 

- Escolha das tecnologias mais eficientes para apoiar o curso. 

- Verificação dos  recursos necessários para o curso (software e hardware). 

- Previsão da infra-estrutura de apoio.  

- Previsão do tempo máximo para o desenvolvimento do material do  curso. 

 

B) Fase de desenvolvimento – compreende  a busca de informações em 

mídias diversas. Divide-se em 4 etapas: 

 

1ª Etapa 

- Pesquisa em publicações da Marinha, livros, revistas, jornais, vídeos, Internet,    

CD-ROM, biblioteca virtual. Essas informações serão utilizadas para a 

estruturação das disciplinas. 
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- Avaliação do nível de aprofundamento das informações pesquisadas, para   

estruturá-las numa seqüência didática. 

- Elaboração do layout do curso, para posterior formatação do material no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

- Escolha  dos autores e tutores do curso. 

- Elaboração do  cronograma, fixando datas para desenvolvimento das outras 

fases do projeto. 

 

2ª Etapa 

- Seleção dos objetivos gerais da aprendizagem  das disciplinas do curso.   

- Elaboração do sumário de cada disciplina, determinando a carga horária. 

-Escolha das estratégias pedagógicas de cada disciplina, as quais devem 

atender aos conteúdos programáticos. As estratégias são as atividades 

planejadas que possibilitam a aprendizagem.  

- Escolha do material de apoio das disciplinas (artigos, apostilas, reportagens, 

folhas de informação).  

- Definição do processo de avaliação da aprendizagem para cada disciplina. 

- Elaboração dos Roteiros de Avaliação (Estudo de Caso, Trabalho em Grupo, 

Trabalho Individual e Fórum) que serão utilizados  para avaliar as atividades 

realizadas pelos alunos. 

 -Determinação da duração do curso em semanas, considerando-se como 

parâmetro a disponibilidade do aluno estudar no mínimo duas horas diária em 

cinco dias úteis. 

-  Elaboração do currículo do curso. 

- Capacitação dos autores  e tutores quanto aos aspectos didático-pedagógicos 

da metodologia do EAD e utilização do (AVA).  

 

3ª Etapa 

- Elaboração das aulas de cada disciplina pelos autores, adequando-as a 

metodologia do EAD.  

- Definição da utilização de links, hipertexto e hipermídia. 

-Definição da escolha das ferramentas do (AVA) que serão utilizadas no curso. 

-Verificação da propriedade intelectual dos textos, imagens etc. e, se 

necessário solicitar a autorização dos autores para a sua utilização no curso. 
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- Integração da comunicação visual ao texto elaborando a página web para o 

EAD (seleção e ilustração de imagens; adequação das cores; tipologia; 

diagramação;  e integração de  sons e vídeos). 

- Definição da utilização das ferramentas de comunicação (correio eletrônico, 

fórum e bate-papo) de forma a desenvolver a interatividade. 

- Elaboração do Manual do Aluno, para orientar  acerca dos aspectos gerais do 

curso. 

 

4 ª Etapa 

- Realização da análise pedagógica e revisão gramatical de todo o material 

relativo ao curso. 

 

5. Projeto Piloto – Fase de Pré-Implementação 

Antes do oferecimento oficial do curso foi realizada uma                               

pré-implementação para submetê-lo a uma experimentação com uma turma 

piloto. Segundo (LITWIN, 2001, p.84) [5]  esse procedimento visa                            

“... proporcionar às equipes de produção elementos para realizar uma primeira 

avaliação e, em seguida, o ajuste ou modificação desses materiais”. Dessa 

forma no ano de 2007 foi realizada uma experiência piloto que considerou 02 

(dois) grupos:  

A) O primeiro foi formado por instrutores (militares) que atuavam em 03  

(três) Organizações Militares distintas:  

- Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW ) foram selecionados 

02 (dois) militares no posto de Oficial, oriundos da Escola Naval ou Curso de 

Formação de Oficiais;  

- Nos Centros de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA)  e Almirante 

Silvio Camargo (CIASC) foram selecionados em cada um  03 (três) militares  

todos na graduação de Praça, oriundos das Escolas de Aprendizes ou Curso 

de Formação de Praças.   

Os militares selecionados foram submetidos a todas as atividades de 

aprendizagem e de avaliação previstos no projeto piloto, sendo considerados 

alunos efetivos.  

B) O segundo grupo foi formado por 21 (vinte e uma) pedagogas 

(militares e civis) em funções pedagógicas nos diferentes estabelecimentos de 
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ensino da Marinha. A participação deste grupo foi em caráter voluntário 

objetivando que acompanhassem o curso, sem a obrigatoriedade da  

realização das tarefas de aprendizagem e de avaliação.  Para tal,  foi 

encaminhado o  “Questionário para Avaliação das Disciplinas” visando a 

realização de análise da adequação da linguagem, do conteúdo, metodologia e  

material de apoio do curso.  

 Para os dois grupos, foi encaminhado o “Questionário Final de Curso” 

aplicado aos cursos a distância, para opinarem a respeito do processo ao qual 

foram submetidos, visando oportunamente a Equipe do (DEAD)  avaliar e 

proceder as reformulações necessárias. 

As análises efetuadas nos dois questionários apontaram que o Projeto 

Piloto atingiu os objetivos propostos, sendo observada uma excelente 

aceitação entre os participantes dos dois grupos. As sugestões do grupo de 

Pedagogas em relação às disciplinas foram analisadas pelo (GT) e aquelas 

mais relevantes foram  inseridas no curso.  

Um aspecto positivo constatado referiu-se às interações realizadas 

utilizando-se as ferramentas: chat, fórum e portfólio que apresentaram grande 

interesse e participação em ambos os grupos. Segundo Nipper (apud PALLOF, 

2009) [6]  é necessário que seja criada uma sensação de “presença sincrônica”, 

para reduzir a distância social entre os alunos, criar a sensação de que o grupo 

trabalha junto em tempo real.  

O curso passou a ser adotado oficialmente  na Marinha a partir do ano 

de 2009 apresentando até o ano de 2012 o seguinte resultado.  

 

2009 2010 2011 2012 

21 Instrutores 22 Instrutores 22 Instrutores 29 Instrutores 

04 Professores 03 Professores 03 Professores 01 Professor 

Tabela 3. Relação de Concluintes 

 

6. Conclusão 

 Consideramos que o curso teve até o momento  grande aceitação em 

função da demanda de vagas solicitadas pelos Estabelecimentos de Ensino da 

Marinha.  Em relação à aprendizagem, observamos que as ações planejadas 

foram alcançadas,  em função dos resultados obtidos pelos alunos. O grande 
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desafio que se vislumbra é que possamos integrar  oportunamente ao curso 

outras mídias, sem deixar de preservar  a essência da proposta pedagógica, 

que desponta como  uma experiência inovadora  no Sistema de Ensino Naval.  
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