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Introdução

A emergência da web 2.0, aliada aos agentes comunicativos 
artificiais, sistemas inteligentes e interativos capazes de socializar 
com pessoas reais em diferentes contextos, possibilitou o surgi-
mento do conectivismo. Proposto por Siemens (2004), como novo 
paradigma de ensino-aprendizagem, o conectivismo surge como 
uma alternativa aos atuais padrões estabelecidos pelas teorias de 
aprendizagem (Behaviorismo, Cognitivismo, Construtivismo etc.) 
que foram desenvolvidas em uma época na qual a tecnologia não 
tinha um impacto tão notório sobre aspectos muito diversos de 
nossas vidas.

Reconhecendo a importância das ferramentas como objetos 
na constituição do aprendizado e os reflexos do uso das Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação (TIC) na construção da identida-
de, no desenvolvimento da cognição e, portanto, de conhecimento, 
o conectivismo tem seus princípios fundamentados em redes de re-
lações estáveis entre pessoas que interagem entre si segundo seus 
interesses individuais.

Dessa forma, oconectivismo pode ser definido pela aplica-
ção de princípios de rede para definir tanto o conhecimento quanto 
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o processo de aprendizagem, e sua originalidade está na integração 
de ideias que refletem as tendências da sociedade da informação. 
Este conceito se adéqua as tendências da Educação a Distância, 
pela autonomia de aprendizagem atribuída ao aluno e pelo papel 
que o tutor desempenha orientando na construção de caminhos de 
aprendizagem e promovendo às interações para que estes façam 
conexões entre si e entre diversos recursos de aprendizagem. 

Diante deste contexto, o objetivo desta pesquisa é apresentar 
a importância do designer instrucional na EaD, e qual a influência 
deste profissional na aplicação dos fundamentos do conectivismo. 
Quanto os objetivos específicos destacam-se: compreender o pro-
cesso de aprendizagem na perspectiva do conectivismo; identificar 
os princípios do conectivismo aplicados na EaD além de contextua-
lizar o designer instrucional numa perspectiva conectivista.

Quanto ao procedimento metodológico, a investigação de-
senvolvida, corresponde a uma pesquisa de caráter exploratório e 
de cunho bibliográfico.

O Processo de Aprendizagem Conectivista

Compreender o processo de aprendizagem conectivista, não 
é mais do que dar nomes a muitas das ações, estratégias e objetivos 
já existentes na prática atualmente desenvolvida pelos estudantes 
e professores no ensino formal e informal. A utilização de recur-
sos multimídias, e a crescente inserção, cada vez mais cotidiana das 
práticas educativas na modalidade a distância vêm respaldando co-
nectivismo como teoria e influenciando cada vez mais o uso de re-
des para conectar diversos conjuntos de informação especializada. 
Assim, as conexões que nos permitem aprender passam a ter maior 
importância que nosso estado atual de conhecimento.

O conectivismo pode ser definido como:
[...] a integração de princípios explorados pelo caos, rede, e 
teorias da complexidade e auto-organização. A aprendiza-
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gem é um processo que ocorre dentro de ambientes nebu-
losos onde os elementos centrais estão em mudança – não 
inteiramente sob o controle das pessoas. A aprendizagem 
(definida como conhecimento acionável) pode residir fora 
de nós mesmos (dentro de uma organização ou base de 
dados), é focada em conectar conjuntos de informações es-
pecializados, e as conexões que nos capacitam a aprender 
mais são mais importantes que nosso estado atual de co-
nhecimento (SIEMENS, 2004).

A teoria de Siemens baseia-se na evolução dos precei-
tos de aprendizagem até então utilizadas, aliadas as conjunturas 
da teoria das redes, da utilização das novas mídias e a teoria da 
complexidade,abordando os princípios da aprendizagem nos níveis 
biológico, neurais, conceituais, sociais e externo, onde a aprendiza-
gem e o conhecimento dependem da diversidade de opiniões. 

O termo “conectivismo” deve-se justamente à ênfase nas 
conexões, aspecto apresentado como diferenciador em relação ao 
behaviorismo, ao cognitivismo e ao construtivismo (cujas palavras-
-chave são o comportamento, a cognição e a construção, respectiva-
mente). As conexões, junto com os nós, constituem redes nas quais 
ocorre a aprendizagem em três níveis diferentes. (FONSECA, 2011)

Para Downes (2005apud MOTA, 2009), a “aprendizagem 
ocorre em comunidades e a prática da aprendizagem é a própria 
participação na comunidade”. 

Para Pappas (2012), o conectivismo consiste basicamente 
em instruções direcionadas ao individuo, de acordo com suas ne-
cessidades reais de aprendizagem, conferindo-lhe a autonomia de 
escolher o que quer de que forma, com quem aprender e como apli-
car, participando ativamente do processo de produção do conheci-
mento, uma vez que construímos a nossa própria aprendizagem e o 
conhecimento é construído em cima de experiências, informações 
adquiridas e a utilização da tecnologia para disseminação. “No Co-
nectivismo, a aprendizagem acontece em redes construídas para 
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este fim e que oferecem suporte tecnológico e pedagógico com-
partilhado e construído de forma colaborativa  através de recursos 
abertos  ou licenciado” (PAPPAS, 2012)

Diferente da abordagem proposta em outras teorias de 
aprendizagem, no conectivismo não há memorização do conheci-
mento, visto que, pela diversidade e quantidade das informações 
disponíveis em rede, essas são mutáveis, e o aprendizado depende 
das conexões e da associação de ideias.

Os Principios do Conectivismos Aplicados na EAD e o Designer Instrucional

Depois de consolidada a cultura da participação e da intera-
tividade, na qual a web passa a ter papel fundamental na vida dos 
seres humanos, demonstrando às facilidades que trará a várias prá-
ticas cotidianas, o conectivismo obriga a repensar as relações entre 
os atores no processo educativo.

[...] Os modelos conectivistas baseiam-se explicitamente na 
ubiquidade de conexões em rede entre pessoas, artefatos 
digitais e conteúdo, o que teria sido inconcebível como for-
mas de aprendizagem a distância, se a World Wide Web não 
estivesse disponível para mediar o processo. (ANDERSON; 
DRON, 2012, p. 126)

Dessa forma, com base nos princípios do conectivismo, a 
EaD, apoiada tecnologicamente pela rede, passa a ter grande peso 
nos sistemas educacionais. A inclusão das TICs em atividades de 
ensino-aprendizagem favorece a emergência de novas práticas 
colaborativas que permitem a alunos ultrapassarem a posição de 
meros receptores para se tornarem interativos e habituados à cons-
trução e compartilhamento do conhecimento.

A incorporação das TICS, a efetivação do uso da Internet no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, e a propagação dos cursos a distância, 
faz-se necessária uma ação sistemática de planejamento e a imple-
mentação de novas estratégias didáticas e metodologias diferenciadas 
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de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, surge um novo profissional, 
capaz de se dedicar ao planejamento, preparação, projetação, produ-
ção e criação de textos, imagens, gráficos, sons e movimentos, simula-
ções, atividades e tarefas ancorados em suportes virtuais. 

Na equipe multidisciplinar que atua no desenvolvimento 
de cursos virtuais, o Designer Instrucional (DI) é um profis-
sional responsável para realizar uma mediação pedagógica 
que envolve os conteúdos do curso virtual, as técnicas e as 
metodologias que deverão ser aplicadas, além das teorias 
pedagógicas e dos materiais didáticos, entre outras atribui-
ções. (SANTOS, 2009)

Conforme Filatro (2008, p. 9), o DI é o responsável por “pro-
jetar soluções para problemas educacionais específicos”. Estes pro-
blemas educacionais referem-se aos cumprimentos dos objetivos 
de aprendizagem. Dessa forma, o DI é o responsável pela adaptação 
do material do conteudista para formato web, fazendo uso de uma 
linguagem dialógica, atrativa, interativa e de diversas ferramentas 
onlinea fim de promover a aprendizagem do aluno. 

Apoiado a essas tecnologias, o desenvolvimento de estraté-
gias de aprendizagem, admite mecanismos para facilitar a contex-
tualização e é caracterizado por:

•	 maior personalização aos estilos e ritmos individuais de apren-
dizagem;

•	 adaptação às características institucionais e regionais;
•	 atualização a partir de feedback constante;
•	 acesso a informações e experiências externas à organização de 

ensino;
•	 possibilidade de comunicação entre os agentes do processo (pro-

fessores, alunos, equipe técnica e pedagógica, comunidade); e
•	 monitoramento automático da construção individual e coletiva 

de conhecimentos. (FILATRO; PICONEZ, 2004).
Siemens (2004) postula como princípios do conectivismo:
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•	 A aprendizagem e o conhecimento repousam numa diversidade 
de opiniões.

•	 A aprendizagem é um processo de conectar nós especializados 
ou fontes de informação.

•	 A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos.
•	 A capacidade de saber mais é mais importante do que aquilo que 

sabemos num determinado momento.
•	 Promover e manter conexões são fundamentais para facilitar 

a aprendizagem contínua. A capacidade de ver conexões entre 
ideias, conceitos e áreas de saber é uma competência crucial.

•	 A manutenção de um conhecimento atualizado e rigoroso é o 
objetivo de todas as atividades de aprendizagem conectivistas.

•	 O tomar de decisões é, em sim mesmo, um processo de aprendi-
zagem. Escolher o que aprender e o sentido da informação que 
nos chega é visto através da lente de uma realidade em perma-
nente transformação. A resposta que agora é correta pode ser 
errada amanhã, devido a alterações no clima informacional que 
afeta a decisão.

Esses princípios, quando aplicados a EaD se adéquam de di-
versas formas dentre as quais destacam-se:

•	 A diversidade de opiniões, onde os alunos interagem através dos 
fóruns e chats, divergindo sobre os pontos de vista, opinando e ofe-
recendo alternativas para a resolução dos problemas apresentados;

•	 A conexão de nós especializados ocorre a partir da troca de ex-
periências profissionais entre profissionais especialistas e/ou a 
partir da troca de conhecimentos entre os alunos pelas vivências;

•	 A inclusão de fontes de informações e referências para constru-
ção de teorias e aplicação nas práticas interliga-se com a apren-
dizagem não residente em dispositivos humanos.

•	 Estando conectado é mais fácil de o aluno ir em busca de assun-
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tos diversos, na tentativa de comentar as abordagens feitas pelos 
colegas, promovendo a capacidade de ver conexões entre ideias, 
conceitos e áreas de saber é uma competência crucial. 

•	 Na EaD o aluno escolhe o que quer, como e onde aprender. É au-
tônomo em sua tomada de decisões interpreta dados da forma 
que lhe é adequada.

Nesse contexto, o designer instrucional, antes de tudo, tem 
que pensar, no publico alvo ao qual o curso está direcionado, e pos-
teriormente trabalhar o conteúdo na melhor forma de entendimen-
to possível e trabalhando metodologias que instiguem os alunos a 
pensar por si próprio que o leve a conclusão do curso.

Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa possui caráter exploratório, que segundo 
Gerhardt e Silveira (2009, p. 35) “tem como objetivo proporcionar 
maior familiaridade com o assunto, com vistas a torná-lo mais ex-
plícito ou a construir hipóteses”.

A pesquisa também é definida como pesquisa bibliográfica, 
que segundo Fonseca (2002, p. 32) “é feita a partir do levantamento 
de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escri-
tos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web 
sites”. A pesquisa bibliográfica é importante durante toda a fase de 
construção de qualquer pesquisa, principalmente quando a pesqui-
sa é caracterizada como revisão de literatura, como neste caso.

Resultados e Conclusão

São indiscutíveis as diversas contribuições da teoria do co-
nectivismo para incrementar as necessidades do ensino assistido 
pelas TICs, o que para alguns autores é ainda questionável se este 
se configura enquanto uma nova teoria de aprendizagem. Ainda que 
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não seja consensualmente aceito enquanto teoria de aprendizagem, 
o conectivismo apresenta um conjunto de princípios e postulados 
que, em muito, tem contribuído na aplicação e compreensão das 
tendências em cursos EaD, sobretudo no campo da aprendizagem.

Quanto aos objetivos desta pesquisa observou-se que foram 
alcançados. Foi possível compreender o processo de aprendizagem 
numa perspectiva do conectivismo, identificou-se os princípios do 
conectivismo aplicados na EaD, e compreendeu-se o conceito de 
designer instrucional, suas atribuições, responsabilidades e especi-
ficidades. Além de apresentar a importância do designer instrucio-
nal na EaD, e qual a influência deste profissional na aplicação dos 
fundamentos do conectivismo.

Dentre os resultados encontrados, constatou-se que em 
meio esta crescente inserção das TICs, em especial, na educação, 
por meio da internet vem contribuindo para utilização de meto-
dologias diferenciadas de ensino e aprendizagem. É um aprender 
diferenciado, colaborativo, interativo e dinâmico, tomar decisões 
independentemente, eis um dos princípios do conectivismo. E um 
elemento essencial para construção destas metodologias é o DI, 
que faz uso de recursos educativos atrativos a fim de promover a 
aprendizagem. 

Conclui-se, portanto, que nesta era de conhecimento digital, 
compreender os princípios do conectivismo aplicados na EaD, incluin-
do o papel do DI neste contexto é fundamental para que ocorra uma 
aprendizagem significativa e colaborativa entre os alunos, com mate-
rial didático de qualidade, comunicativo, reflexivo e questionador.

Referências Bibliográficas

ANDERSON, T.; DRON, J..Três gerações de Pedagogia de Educação a 
Distância. EaD em Foco, Rio de Janeiro, n. 2, p.119-134, 2012. Dis-
ponível em: <http://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/
article/viewFile/162/33>. Acesso em: 15 abr. 2013.



1243

Comunicações
GT 5 • CULTURAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS DIGITAIS

XII ENCONTRO CEARENSE DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
II ENCONTRO NACIONAL DO NÚCLEO DE HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO

I S B N
978-85-7915-171-2

FILATRO, A.. Design Instrucional na prática. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2008.
FILATRO, A.; PICONEZ, S. C .B. Design Instrucional Contextuali-
zado. In: Congresso Internacional de Educação a Distância, 11. 
Anais.2004, Salvador: ABED, 2004. Disponível em: <http://www.
abed.org.br/congresso2004/por/htm/049-TC-B2.htm>. Acesso 
em: 01 maio 2013.
FONSECA, D. E. L. Uma teoria da aprendizagem para o nosso tem-
po. Pátio, Porto Alegre, n. 10, set. 2011. Disponível em: <https://
www.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/5851/uma-teoria-da-
-aprendizagem-para-o-nosso-tempo.aspx>. Acesso em: 15 abr. 2013.
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 
2002.
GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. (Org.). Métodos de Pesquisa. Porto 
Alegre: UFRGS, 2009. 118p.
MOTA, J. C. Da Web 2.0 ao e-Learning 2.0: Aprender na rede. Disser-
tação de mestrado em Ciências da Educação, especialidade Pedago-
gia do e-Learning, Universidade Aberta, Portugal, 2004. Disponível 
em: <http://orfeu.org/weblearning20/>. Acesso em: 20 abr. 2013.
PAPPAS, C. Conectivismo. Disponível em: <http://elearningindus-
try.com/br/topicos/conceitos/item/250-conectivismo>. Acesso 
em: 18 abr. 2013.
SANTOS, M. C. D. O Designer Instrucional e os Sistemas de Informa-
ção: análise de um projeto de curso em ambiente virtual. In: VI 
Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2009, Resende. VI 
SEGeT. Resende: AEDB, 2009.
SIEMENS, G. Conectivismo: Uma teoria de Aprendizagem para a ida-
de digital. 2004. Disponível em: <http://wiki.papagallis.com.br/
George_Siemens_e_o_conectivismo>. Acesso em: 20 abr. 2013.

http://orfeu.org/weblearning20/
http://wiki.papagallis.com.br/George_Siemens_e_o_conectivismo
http://wiki.papagallis.com.br/George_Siemens_e_o_conectivismo

