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RESUMO
Análise Dos Componentes Interacionais no Ava PCM- Politécnica/UFRJ: um
estudo de caso
Fabiana Melo Macieira Lawinscky
Orientadora: Profa. Doutora Cristina Jasbinschek Haguenauer
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Interdisciplinar
de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de
Janeiro como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em
Linguística Aplicada.
Esta pesquisa foi realizada com alunos da Escola Politécnica da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, onde foi analisado o ambiente virtual de aprendizagem
da disciplina Princípio das Ciências dos Materiais, afim de responder aos
questionamentos de que observando o AVA estudado, de que forma ele propicia
ou limita as interações entre seus participantes? E quais as percepções dos
participantes sobre essas contribuições e limitações à interação? Esta pesquisa
faz parte da linha Interação e Discurso e objetiva a melhoria das práticas
pedagógicas adotadas, observando e analisando a os processos interacionais já
utilizados no AVA (ambiente virtual de aprendizagem) a fim de aprimorar as
práticas pedagógicas em uso, levando assim a um melhor aprendizado do aluno,
bem como comprovar a eficácia dessa modalidade de ensino, influenciando,
desta forma, na futura formação de professores para utilização de tal metodologia.
Este objetivo geral pode ser desdobrado em objetivos específicos, tais como,
realizar uma analise dos processos interacionais já utilizados na disciplina
Princípios da Ciência dos Materiais, assim como avaliar a utilização e percepção
destes pelos alunos. Foi adotada uma metodologia de estudo de caso combinado
com etnografia virtual, dentro de uma perspectiva qualitativa com base nos
estudos de Yin (2002), Hine (2000), Freitas (2003), Neves (1996), Moita Lopes
(1994), além de outros. A fundamentação teórica aborda além das definições
sobre ambientes virtual de aprendizagem, também questões sobre construção do
conhecimento e linguagem, e sobre tipos de interações (MOORE e KEARSLEY,
2007; ANDERSON, 2003, MOORE, 1996; BELLONI, 1999, entre outros) e suas
percepções e efeitos nos participantes.
Palavras-Chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem, Interação, Linguagem,
Ensino-aprendizagem, Ensino semipresencial
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ABSTRACT
Análise Dos Componentes Interacionais no Ava PCM- Politécnica/UFRJ: um
estudo de caso
Fabiana Melo Macieira Lawinscky
Orientadora: Profa. Doutora Cristina Jasbinschek Haguenauer
Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Interdisciplinar
de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de
Janeiro como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em
Linguística Aplicada.
This research was performed with students at the Polytechnic School, from
Federal University of Rio de Janeiro, where it was examined the virtual learning
environment of the discipline Principle of Materials Science, in order to answer the
questions of which observing the VLE studied, how it provides or restricts the
interactions among its participants? And what are the perceptions of the
participants about these contributions and limitations to the interaction? This
research is part of the interaction and discourse approaches and aims to improve
the pedagogical practices adopted, observing and analyzing the interactional
processes already used in the VLE (virtual learning environment) in order to
improve teaching practices in use, thus leading to a better student learning as well
as to demonstrate the effectiveness of this mode of teaching, influencing in this
way the formation of future teachers to the use of such methodology. This general
objective can be deployed into specific objectives, such as to analyze the
interactional processes already used in the subject Principles of Materials Science,
as well as evaluate its use and perception by the students. It was adopted a case
study methodology combined with virtual ethnography, within a perspective based
on qualitative studies of Yin (2002), Hine (2000), Freitas (2003), Snow (1996),
Moita Lopes (1994), and others. The theoretical approach used also discusses in
addition to definitions of virtual learning environments, questions about the
construction of knowledge and language, and types of interactions (Moore and
Kearsley, 2007; Anderson, 2003, Moore 1996; BELLONI, 1999, among others)
and their perceptions and effects on the participants.
Keywords: Virtual Learning Environment, Interaction, Language, Teaching and
Learning, Blended Teaching.
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1 Introdução

As novas tecnologias criaram novas chances de reformular as relações entre
alunos e professores ao diversificarem os espaços de construção do
conhecimento e revolucionarem processos e metodologias de aprendizagem,
permitindo à escola um novo diálogo com os indivíduos e com o mundo. Dessa
forma, o surgimento de novos horizontes para a educação tornou-se possível.
O processo de ensino-aprendizagem ganhou características inusitadas como
dinamismo, inovação e poder de comunicação. Como consequência, as
transformações no ambiente acadêmico exigiram também uma reestruturação da
formação do professor, com vistas a formar um profissional transformador, que
reconheça e aceite a diversidade, preparado para enfrentar desafios e propor
soluções.
Não há como negar que a educação é capaz de transcender as fronteiras da
sala de aula e se abrir para as novas linguagens e práticas do mundo moderno.
As novas ferramentas tecnológicas contribuem para essa complexidade e se
fazem cada dia mais presentes no processo de ensinar e aprender (SOTO et al.,
2009).
Professores e educadores também não devem limitar o ensino ao que
aprenderam (ou à forma como aprenderam), pois seus alunos nasceram e estão
vivendo em outra época: a era virtual, na qual barreiras de espaço geográfico
são facilmente transponíveis e as distâncias de milhares de quilômetros são
percorridas em segundos.
A escolha deste tema é justificada por sua inserção em uma pesquisa mais
abrangente, desenvolvida desde 2001 junto ao Laboratório de LATEC/UFRJ
(www.latec.ufrj.br/latec). A referida pesquisa debruça-se sobre o estudo de
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) – ou, em inglês, Virtual Learning
Environments (VLE) – e Sistemas de Gerenciamento da Aprendizagem on-line
(SGAs) – em inglês, Learning Management Systems (LMS) (HAGUENAUER,
2007, 2009, 2010). O corpus de análise é o ambiente de aprendizagem on-line na
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disciplina “Princípios da Ciência dos Materiais”, há pelo menos quatro anos no ar
e com grande sucesso.
O professor da disciplina em estudo pontuou diversas vezes em seu
discurso que acredita que o uso do Ambiente Virtual como apoio à disciplina pode
auxiliá-lo na melhoria dos índices de ensino/aprendizagem, mas ainda é preciso
amadurecer as estratégias para alcançar tal fim (DELGADO, 2009).
O que começou como um simples experimento mostra-se, atualmente, uma
realização bem sucedida e eficaz. Após resistências iniciais, mudar a forma
tradicional de ensino foi um grande desafio. Introduzir as Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação (NTIC´s), no processo de ensino-aprendizagem
requer um enorme investimento tanto em termos de aparelhamento quanto em
termos de mudança de cultura por parte dos professores.
O objetivo desta pesquisa é melhorar as práticas pedagógicas adotadas no
caso a ser estudado. Observando e analisando os processos interacionais já
utilizados no AVA, buscamos aprimorá-los, permitindo um melhor aprendizado por
parte do aluno. Desejamos também comprovar a eficácia da modalidade
semipresencial de ensino, influenciando, dessa forma, a futura formação de
professores para a utilização dessa metodologia.
Desse objetivo geral decorrem objetivos específicos, como responder aos
seguintes questionamentos: (a) ao observar o AVA estudado, de que forma ele
propicia ou limita as interações entre seus participantes? (b) Quais as percepções
dos participantes sobre essas contribuições e limitações à interação?
O foco escolhido para esta pesquisa, e os procedimentos utilizados para sua
análise situam este estudo dentro do campo da Linguística Aplicada. A Linguística
Aplicada (LA) é considerada uma disciplina centrada no problema e em sua
resolução prática. A LA possui natureza transdisciplinar. Essa visão é defendida
partindo do pressuposto de que o linguista aplicado procura subsídios em outras
disciplinas, buscando teorias que possam ajudá-lo a resolver seu questionamento
prático (MOITA LOPES, 2008; CELANI, 1992). Há um entendimento teórico dessa
natureza transdisciplinar, mas, no entanto, observa-se que a maioria dos
trabalhos em LA ainda tem somente uma base teórica: a linguística em sentido
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macro (MOITA LOPES, 1996). Limitando-se, geralmente, à analise do discurso, à
linguagem textual ou à análise da conversação. À dificuldade de ultrapassar esta
barreira – já discutida por Celani (1992) –, Moita Lopes (1994, 1996) aponta que a
LA só se firmará totalmente quando os linguistas aplicados finalmente perderem
seu complexo de inferioridade e se dispuserem a fazer LA sem aplicação da
linguística.
As pesquisas em LA também tentam responder a questões de contextos de
aplicação específicos. Além disso, estão interessadas em conhecimentos
contextualizados que abarcam as diferentes realidades dentro das suas
especificidades. A cobrança cada vez maior em relação à responsabilidade social
do trabalho pesquisado em LA cria uma tendência de se fazer pesquisas
altamente contextualizadas, com a preocupação de direcionar a divulgação dos
resultados a todos aqueles para os quais a pesquisa possa ser útil (CELANI,
1992; MOITA LOPES, 1994, 1996).
O programa de linguística aplicada (LA) e a linha de pesquisa “Discurso e
Práticas Sociais” foram escolhidos representarem uma área de investigação
centrada na resolução de problemas de utilização da linguagem dentro e fora da
sala de aula (MOITA LOPES, 2008). Além disso, se for indagado que tipo de
conhecimento é buscado na LA, teremos de considerar, em primeiro lugar, o que
Evesen (1998) chamou de “interesse primário de conhecimento”, que abrangeria
entender, explicar ou solucionar problemas e aprimorar a soluções
existentes.
A LA é um sistema aberto e nascem inúmeras possibilidades de novos
estudos de suas interações com problemas práticos de linguagem e com os
outros campos do saber. O objetivo deste estudo é a análise dos processos de
interação nos AVAs – se eles realmente ocorrem, se contribuem ou se limitam a
relações entre os sujeitos. Nesta pesquisa, observamos a influência da interação
no processo de ensino-aprendizagem enquanto processo coletivo, priorizando a
aprendizagem coletiva e a interação social.
Utilizando a visão de Moita Lopes (2008), defende-se aqui uma visão
indisciplinar de LA. O linguista aplicado, partindo de um questionamento com o
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qual as pessoas se deparam ao utilizarem a linguagem na prática social e em um
contexto de ação, procura, em várias disciplinas, subsídios que possam ajudar a
esclarecer dada questão. Contudo, na prática, o que observamos é que isto não
acontece. Se analisarmos trabalhos em LA, observaremos que a maioria tem por
base teórica a Linguística (em um sentido macro), limitando-se às margens
disciplinares. O autor reforça:

[...] a ausência da compreensão teórica globalizadora pode levar a
disputas metalinguísticas estéreis e reveladoras de um nível de teorização
inadequado (isto é, disciplinar) em uma área que se quer interdisciplinar
(MOITA LOPES, 2008).

Markee (1990), concordando com Moita Lopes (2008) e Evesen (1998),
ressalta que a LA é uma disciplina intelectual que gera sua própria pesquisa.
Nessa prática há um importante papel modelando as dúvidas que a pesquisa em
LA irá achar. Tipicamente, a LA transforma grandes problemas em pequenos,
mais gerenciáveis, que requerem especialistas práticos para descobrir sua
natureza, desenhar uma solução, implementá-la e avaliar a eficácia do resultado.
Markee (1990) finaliza:

[...] os linguistas, e por extensão os linguistas aplicados devem aproximar
os problemas de linguagem humana e comunicação de uma perspectiva
socialmente comprometida e contribuir com suas especialidades onde for
relevante para uma melhora qualitativa na vida das pessoas.

Assim, na tentativa de entender, explicar ou solucionar problemas e
aprimorar as soluções existentes (EVESEN, 1998), partindo de um problema
prático (existência ou não de interações no AVA) e observando as vozes dos
participantes (por meio das análises de suas percepções), buscamos subsídios
para esclarecer as questões de estudo levantadas.
Os três capítulos iniciais deste trabalho trazem uma visão geral da pesquisa
e esclarecem aspectos sobre os Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem
(SGAs) e Ambiente Virtuais de Aprendizagem (AVA), ressaltando suas
características, similaridades e diferenças.
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Os Capítulos 4 e 5 fazem um apanhado na literatura, trazendo o estado da
arte com relação aos refenciais teóricos que embasam esta pesquisa.
No Capítulo 6, apresentamos a metodologia de pesquisa que foi utilizada.
Neste capítulo, descrevemos o contexto da pesquisa, seus, os instrumentos
utilizados e critérios para análise dos dados gerados.
O Capítulo 7 apresenta o resultado das análises dos dados obtidos. Tais
dados são analisados por meio das percepções do professor, dos alunos, e das
observações das interações ocorridas dentro do ambiente virtual.
Por fim, as considerações finais deste estudo e algumas sugestões para
novas pesquisas são apresentadas no Capítulo 8.
Os anexos apresentam os modelos dos instrumentos utilizados na geração
dos dados.
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2 Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem

Os conceitos de SGA, suas definições, particularidades e características
serão revisados neste capítulo. A plataforma Moodle é analisada de forma mais
específica, com foco principal nas suas ferramentas de interação e comunicação.
Recorro a Haguenauer (2009) para melhor esclarecer o conceito de Sistema
de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA) – em inglês, Learning Management
System (LMS). Haguenauer define os SGAs como recursos das Novas
Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) que se caracterizam pela
presença de banco de dados, de diferenciados perfis de acesso aos conteúdos
(como coordenador, tutor, professor, aluno, etc.) e às funcionalidades da
plataforma (por meio de senha e login), e pela disponibilização de ferramentas de
gestão, de comunicação e publicação de conteúdos.
Filatro (2008) ressalta que os SGAs permitem o armazenamento de
informações, a consulta a essas informações, a comunicação entre os usuários, o
rastreamento de dados e a geração de relatórios sobre o progresso dos
participantes. Afinal, seus objetivos principais são centralizar e simplificar a
administração e a gestão dos programas educacionais.
Os SGAs são sistemas especializados no gerenciamento de atividade de
ensino/aprendizagem. Suas ferramentas de gestão permitem a administração, a
criação e a coordenação de cursos, disciplinas ou turmas. As ferramentas de
publicação permitem que o conteúdo a ser ensinado seja disponibilizado em
diversos formatos, como, por exemplo, doc, pdf, txt, HTML. Suas ferramentas de
comunicação são encontradas gratuitamente na internet – blogs, e-mail, chat,
fórum. Tais ferramentas são encontradas na forma de plataformas simples, como
um grupo de discussão, por exemplo, ou de plugins para serem instalados
juntamente a outros softwares (HAGUENAUER et al., 2009).
Citando Cole e Foster (2007), Haguenauer (et al., 2009) chama nossa
atenção para o fato de que os SGAs destacam-se no cenário educacional por
possuirem ferramentas que permitem ao aluno se expressar de maneira que não
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seria possível em uma sala de aula tradicional – seja por causa da timidez, ou por
motivos linguísticos. Haguenauer reforça que, dessa forma, os alunos com
dificuldades recebem novas chances de se desenvolverem, aumentando os níveis
de participação em aulas.
Kenski (2004) e Fraga e Giraffa (2008), citadas por Haguenauer (e et al.,
2009) destacam as inúmeras possibilidades de interação que a EAD (Educação a
distância) e o aperfeiçoamento dos SGAs trouxeram para o ensino/aprendizagem,
ultrapassando os limites da sala de aula.
Assim como Haguenauer (2009) e Filatro (2008), Tori (2010) define e elenca
as principais características dos SGAs, e destaca Amadeus lms, Blackboard,
Formare, iTutor, Moodle, TelEduc, WebAula, Quantun como os principais LMSs
nacionais em uso atualmente.Para o nosso estudo, destaca-se o LMS Moodle,
que será analisado a seguir.

2.1 MOODLE
O Moodle é um sistema de gerenciamento que oferece ferramentas para que
o professor crie um curso baseado em um sítio na web, com controle de acesso e
com uma variedade de ferramentas que podem aumentar sua eficácia. Pode-se
facilmente compartilhar materiais de estudo, manter discussões em tempo real,
aplicar testes e avaliações, realizar pesquisas de opinião, coletar e revisar tarefas
e notas.
Em seu manual sobre o Moodle, Pulino Filho (2005) introduz este LMS como
de sistema aberto1, baseado em uma forte filosofia educacional, com uma
crescente comunidade de usuários que contribui para o desenvolvimento e o
apoio de novos usuários. Assim como todos os softwares livres, o Moodle adota
os valores acadêmicos de liberdade, avaliação pelos pares, compartilhamento do
conhecimento. Qualquer pessoa pode basear o Moodle gratuitamente, modificar
ou acrescentar módulos, corrigir erros, melhorar seu desempenho ou apenas
1

Todos os usuários têm acesso ao código-fonte. Pode-se examinar (alterar, ampliar, modificar) o programa ou mesmo
usar partes dele para aplicações de interesse pessoal.
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aprender com as implementações e/ou modificações feitas por outras pessoas,
que melhoram e resolvem problemas. O Moodle pode ser instalado sem nenhum
custo.
O idealizador e criador do Moodle, Martin Dougianas, tem formação em
educação. Isto o levou a adotar o construtivismo social como estrutura
pedagógica que embasa a plataforma. Este ato foi uma novidade, uma vez que a
maioria dos sistemas de gerenciamento de cursos (SGCs) é construída quase
que completamente em torno apenas de ferramentas computacionais.
O construtivismo social, explica Pulino Filho (2005), baseia-se na ideia de
que as pessoas aprendem melhor quando engajadas em um processo social de
construção do conhecimento. Desse ponto de vista, aprendizagem é um processo
de negociação de significados em uma cultura de símbolos e artefatos
compartilhados. O processo de negociação de significados e a utilização de
recursos compartilhados é o processo de construção do conhecimento:

Nós não somos um quadro branco quando entramos no processo de
aprendizagem. Nós precisamos testar novos conhecimentos comparandoos com velhas crenças e incorporando-os em novas estruturas de
conhecimento já existentes (VYGOTSKY apud PULINO FILHO, 2005).

Enquanto a maioria dos SGAs centrados em ferramentas fornece uma lista
de ferramentas como sendo a interface, o Moodle disponibiliza as ferramentas de
uma forma que não constitui interface, fazendo da aprendizagem a tarefa central.
No ambiente Moodle, pode-se estruturar um curso nos formatos semanal, tópicos
ou social. Além disso, enquanto outras plataformas se estruturam em um modelo
de conteúdo que encoraja os professores a carregarem uma imensa quantidade
de conteúdos estáticos, o Moodle enfoca o trabalho em ferramentas para
discussão e compartilhamento de experiências. Dessa forma, o foco não está
apenas em distribuir a informação, mas também em compartilhar ideias, levar
cada aluno a contribuir para o conhecimento de todos (PULINO FILHO, 2005).
No Moodle, é possível acrescentar dois tipos de conteúdo em um curso:
materiais e atividades. Os materiais podem ser textos, páginas da web, diretórios.
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As atividades são ferramentas que estimulam a interação dos participantes com o
ambiente em si. De acordo com Nakamura (2009), podemos descrever tais
ferramentas da seguinte forma:
•

Fórum: a ferramenta mais importante do ambiente Moodle,
como em toda EAD, é o Fórum. Neste ambiente, realiza-se a
discussão e a troca de informações entre os usuários,
permitindo que o conhecimento seja criado em conjunto por
todo o grupo.

•

Últimas Notícias: fórum especial dos cursos que adotam o
formato “semanal” ou “tópicos”. É um excelente recurso para
publicar avisos que devam ser vistos por todos os alunos.

•

Calendário: está relacionado com os eventos agendados no
curso. Há quatro tipos de eventos que podem ser configurados:
(a) Eventos Globais, (b) Eventos de Grupos, (c) Eventos do
Curso e (d) Eventos do Usuário. Nesta pesquisa, destacaremos
os Eventos Globais (presentes no AVA estudado nesta
pesquisa), que são aqueles agendados pelo Administrador, de
interesse de todos os usuários do ambiente Moodle. São
visíveis a todos os usuários matriculados em cursos em que o
módulo Calendário esteja ativado.

•

Atividade Recente: este módulo traz todas as atividades
incluídas pelo professor desde a última vez em que o usuário
acessou o curso. Seu objetivo é mantê-lo atualizado e, por isso,
atenta para novidades e compromissos. As informações
incluem novas mensagens, novos usuários, diários de classe,
novas atividades e materiais postados pelo professor. É
altamente recomendável ativar esse recurso, pois facilita muito
o acompanhamento de cursos pelo usuário. No entanto, em
cursos muito extensos ou com atividade intensa, pode tornar a
visualização da página mais lenta.
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•

Recursos:

os

recursos

disponíveis

no

Moodle

estão

relacionados à criação de conteúdo dentro do próprio ambiente.
Todos os recursos são identificados por um nome (título do
recurso) e por um sumário, que é uma breve descrição do
recurso a ser utilizado. Destacaremos:
•

Link a Arquivo ou Site: recurso útil caso o professor
queira reutilizar um material existente na web ou em
arquivos dentro da plataforma.

•

Página de texto simples: trata-se de uma página
composta de título, sumário e o texto propriamente
dito. Para usar este recurso, o corpo do texto não pode
conter figuras ou qualquer formatação.

•

Arquivos e páginas web: recurso útil caso o professor
queira reutilizar um material existente na web ou em
arquivos dentro da plataforma. Este tipo de recurso
permite que um link seja criado para qualquer página
web, para outro tipo de arquivo que tenha sido enviado
para a área de arquivos do curso ou esteja hospedado
na internet, como vídeos, podcastings ou arquivos em
MS Powerpoint.

•

Atividades: o Moodle propõe diversas atividades que podem
ser incluídas no curso. Na prática, tais atividades funcionam
como ferramentas de trabalho. São elas:
•

Chats: atividade que permite a comunicação escrita
entre alunos e professores em tempo real. Deve-se
marcar previamente a data e a hora do encontro, como
um evento que faz parte do curso. Pode ser usado, por
exemplo, na tutoria dos estudantes em períodos
preestabelecidos.

24
•

Glossários: um ou mais glossários podem ser criados
para facilitar a compreensão dos textos apresentados
aos alunos. Na prática, porém, a utilização da
ferramenta Wiki pode ser mais útil.

•

Lições: a tradução vem de lesson, em inglês. Embora,
no Brasil, a palavra “lição” esteja relacionada a uma
atividade a ser desenvolvida “em casa” – ou seja, fora
do ambiente de aula –, o termo refere-se à aula virtual
em si. Para criar a lição, determina-se um número de
páginas para cada aula. Ao final de cada página, existe
uma questão a ser respondida. O estudante só passa
para a próxima página se respondê-la corretamente.
Caso

a

resposta

esteja

errada,

ele

pode

ser

reconduzido à página anterior. A navegação pode ser
linear (continua, do começo ao fim da lição) ou
complexa, dependendo do interesse didático do
professor.
•

Questionários: este módulo (também chamado de
Quiz) é formado por um grupo de perguntas, que, por
sua vez constituído de uma grande variedade de tipos
de perguntas. Podemos citar, por exemplo, múltipla
escolha, verdadeiro-falso e respostas curtas. Essas
perguntas são mantidas em um banco de dados e
podem ser reutilizadas dentro de cursos e entre os
cursos.
O Questionário pode permitir que o aluno realize várias
tentativas, que são automaticamente marcadas. O
professor pode, ainda, escolher se deseja fornecer
feedback e/ou mostrar as respostas corretas. Há um
grande número de opções e ferramentas, o que torna
recurso bastante flexível. O questionário também pode
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ser formado por questões que envolvem respostas em
texto descritivo ou narrativo.
•

Tarefas: relacionadas às famosas “lições de casa”. No entanto,
não devemos confundir com as atividades. A tradução do
Moodle para lesson é “lição”, o que pode gerar certa confusão.
Este tipo de tarefa permite que os participantes enviem um
único arquivo de qualquer tipo como imagem, documento
Word, web site zipado, etc. Os professores podem avaliar as
tarefas enviadas.

•

Wiki: ferramenta interativa de construção de uma base de
conhecimento. Trata-se de um sistema que permite a fácil
construção de páginas informativas com hiperlinks entre si. Não
é preciso receber treinamento em linguagem computacional
alguma para operá-lo. Por criar ligações dinâmicas entre os
assuntos, pode ser uma alternativa bastante interessante ao
uso da ferramenta Glossário.

•

Diário: editor de texto de usos individual no qual os alunos
podem fazer anotações. O professor tem acesso às anotações
dos diários dos seus alunos e podem tecer comentários.
Posteriormente os alunos recebem feedback de seu professor.

De maneira geral, podemos afirmar que os SGAs são as ferramentas e os
AVAs são os produtos utilizados no processo de ensino/aprendizagem a distância
via computador.

2.1.1 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO MOODLE
As formas de utilização das ferramentas da plataforma Moodle podem ser
apresentadas em uma tabela. Vejamos:
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Tabela 1 – Ferramentas do Moodle (baseado no modelo do E-learning Lab/PT)
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Legenda:

Ferramenta ideal
Pode funcionar com o desenho

Ferramenta pouco adequada

Este quadro foi baseado no modelo disponibilizado pelo E-learning Lab, da
Universidade de Lisboa. Diferentemente do modelo original, optamos por destacar
aqui as ferramentas mais utilizadas no case deste estudo, focando sua
capacidade interação e comunicação.
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3 Ambientes Virtuais de Aprendizagem

No Capítulo 2, apresentamos as definições sobre SGAs, com destaque para
a plataforma Moodle. Neste capítulo, reuniremos alguns conceitos sobre AVAs, e
observaremos o uso do Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem da
disciplina PCM, contexto da pesquisa.
Haguenauer et al. (2009) abordam a dificuldade em encontrar uma definição
clara do que é um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para a autora, AVAs são
ambientes utilizados para promover ou facilitar a aprendizagem. Caracterizam-se
por possuir navegação intuitiva, clareza e consistência dos signos utilizados no
projeto gráfico, interface harmoniosa e agradável ao aprendizado, conteúdo
especificamente direcionado ao público-alvo, linguagem simples e direta,
possibilidade de autoria, interatividade, dialogicidade etc. De acordo com a
necessidade e a estratégia pedagógica a ser adotada, esses ambientes podem
ser colaborativos ou não, e podem ser desenvolvidos a partir de diferentes
softwares e ferramentas (como Flash, HTML, VRML, 3DMax etc.).
Nos dias atuais, os educadores precisam-se adaptar à nova geração de
alunos que, por viver um novo contexto de conectividade e dinamismo das
informações, não aceita mais o modelo engessado de currículo em que a sala de
aula é considerada o único espaço em que pode ocorrer a aprendizagem.
Segundo Moran (2009), os AVAs apresentam-se como complementos ao que é
feito em sala de aula e, para melhor utilizá-los, é preciso achar o equilíbrio entre a
distância e o presencial: “o que vale a pena fazer pela Internet que ajuda a
melhorar a aprendizagem, que mantém a motivação, que traz novas experiências
para a classe, que enriquece o repertório do grupo”.
Disponíveis na internet, os Ambientes Digitais de Aprendizagem são
sistemas utilizados como suporte de atividades mediadas pelas TICs. Eles
permitem integrar múltiplos recursos, linguagens e mídias. Permitem também o
desenvolvimento de interações entres os participantes, e entre estes e os objetos
do conhecimento, respeitando o ritmo e espaço de cada aprendiz, de acordo com
uma planejamento prévio – o design instrucional (ALMEIDA, 2003).
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À definição de Almeida (2003), Santos (2003) agrega que os AVAs ainda
permitem o gerenciamento de banco de dados e o controle total das informações
circuladas no e pelo ambiente. Isso permite que os participantes, mesmo
geograficamente separados, possam interagir “em tempos e espaços variados”
(SANTOS, 2003).
Lima (2009) cita e dialoga com Haguenuer (2009) para explicitar que, nos
AVAs, as características relativas ao conteúdo – como linguagem utilizada,
interatividade, navegação, arquitetura da informação e design gráfico – influem
diretamente na percepção do usuário. Por outro lado, nos SGAs a atenção se
volta para a seleção de ferramentas (e suas configurações), estratégias de
comunicação e aprendizagem. Depois que as ferramentas são selecionadas, os
conteúdos são adicionados, o curso é ativado e os participantes são informados,
esse conjunto origina uma AVA.
O AVA seria “um ambiente que possui uma virtualidade de novas
aprendizagens para os sujeitos que a ele se integram” (LÉVY,1996:25). Uma vez
que qualquer ambiente educacional possui uma virtualidade de aprendizagens,
por mais restrita que ela seja, essa definição deixa livre o aspecto da relação
tecnológica de um AVA.
Dentro de uma concepção de aprendizagem, Martins (2007), baseando-se
em Mason (1998), propõe os seguintes modelos de curso on-line:

Ambiente instrucionista
(conteúdo + suporte)
Ambiente interativo
(baseado em modelos de
softwares e jogos
interativos)
Ambiente integrado
(baseado em atividades
colaborativas e tarefas em
conjunto)

O foco é o conteúdo, que vem como pacote
pronto e fechado, e tem como suporte tutorial,
basicamente, o e-mail e a conferência virtual.
O foco é a interatividade com os programas criados
para facilitar a aprendizagem – por isso, requer
maior interação com o tutor ou professor. Esse
modelo é menos predeterminado e apresenta
possibilidades de criação por parte dos alunos.
O foco são as discussões, o acesso e o
processamento de informações, e a realização de
tarefas on-line. O conteúdo do curso é fluido e
dinâmico, e predominantemente determinado pela
atividade individual ou do grupo, o que requer a
criação de uma comunidade de aprendizagem.

Quadro 1 – Modelos de cursos on-line (adaptado de Martins, 2007)
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Martins completa afirmando que o AVA atua como uma ferramenta (técnicapedagógica) que objetiva facilitar a interação dos sujeitos participantes cuja
finalidade é o aprendizado em qualquer modelo de aprendizagem a distância:
Desse modo, deve-se levar em consideração que um AVA por si só não
promove a aprendizagem: é mais um recurso dos profissionais da
educação para ampliar as condições de aprendizagem onde os recursos
tradicionais presenciais não estão disponíveis, são insuficientes ou não
atendem às necessidades de um determinado grupo social que busca
acesso a conhecimentos específicos (MARTINS, 2007, p. 29).

3.1 O POLIMOODLE
PoliMoodle

é

o

nome

dado

ao

projeto

realizado

pela

Escola

Politécnica/UFRJ que abrange vários ambientes virtuais de aprendizagem
utilizados em diversas disciplinas. Atualmente, o ambiente PoliModdle está
hospedado no portal da Escola Politécnica da UFRJ (http://www.poli.ufrj.br/) e
engloba outros dez departamentos e seus respectivos ambientes virtuais para as
mais diversas disciplinas oferecidas na instituição (Figura 1).

Figura 1 – Página inicial da homepage da Politécnica/UFRJ
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A primeira fase do projeto aconteceu no ano de 2007, quando o professor da
disciplina Princípio de Ciências dos Materiais (PCM) optou pela implantação da
modalidade semipresencial de ensino, utilizando a plataforma Moodle como
ambiente de aprendizagem. Naquele momento embrionário do projeto, a única
disicplina semipresencial oferecida (PCM) contou com o apoio de uma equipe
externa – o laboratório de pesquisa em Tecnologia da Informação e Comunicação
(LATEC/UFRJ). Até aquele momento não havia PoliMoodle, com toda estrutura
técnica e de suporte hoje presentes.
Coube à equipe do LATEC/UFRJ a tarefa de fornecer a hospedagem da
plataforma na internet, dando suporte em relação a vírus, backup e atualização do
software. Além disso, a equipe forneceu orientações sobre como criar um curso
na plataforma MOODLE, que ferramentas a plataforma oferece e suas possíveis
formas de utilização. No entanto, o desenho final da plataforma e a estratégia de
utilização das ferramentas do ambiente para interação e suporte foram definidos
pelo então professor da cadeira.
Atualmente,

o

Projeto

PoliMoodle

cresceu

e

abrange

todos

os

departamentos, professores e um grande número de disciplinas oferecidas pela
Escola Politécnica. O Setor de Tecnologia da Informação (STI) da própria
Politécnica/UFRJ é o responsável pela manutenção e pela hospedagem dos
AVAs utilizados nas disciplinas. Além de serviços suporte técnico, esse setor
implementou o POLIMAIL, que, hoje em dia, é o principal meio de comunicação
entre estudantes, professores e funcionários da Politécnica/UFRJ. O Projeto
também possui políticas de treinamento para a melhor utilização do sistema.
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Figura 2 – Ambiente PoliMoodle

3.2 O AVA PCM
O AVA PCM encontra-se em sua segunda edição. Atualmente, está
hospedado no ambiente PoliMoodle. Nessa segunda fase do projeto, o ambiente
da disciplina sofreu algumas modificações: por exemplo, a interface da plataforma
foi customizada, assumido o padrão do ambiente PoliMoodle.
No tocante à disposição do conteúdo e das ferramentas, a estrutura de
navegação original do Moodle não foi modificada. Aos professores que utilizam o
ambiente, cabe somente a escolha das ferramentas que julgam adequadas a
suas estratégias de ensino. Os detalhes sobre formato do curso, recursos e
ferramentas presentes no AVA da disciplina PCM, estão detalhadamente
explicados na ferramenta “Roteiro de estudos”, disponibilizada dentro do próprio
ambiente.
Com base na descrição trazida no próprio ambiente virtual PCM, seu
conteúdo e suas ferramentas estão estruturados em três colunas: a primeira
coluna, localizada na parte esquerda da tela, contém o Bloco de Notícias e o
Calendário da disciplina. A segunda coluna, localizada no centro da tela, contém
os textos para leitura e outras atividades. A terceira coluna, por sua vez, está
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localizada na parte direita da tela e contém os blocos: Usuários On-Line,
Participantes, Administração e Mensagens (Figura 3).

Figura 3 – Coluna central AVA PCM

Na primeira coluna, encontra-se o item “Últimas Notícias”, que apresenta os
informativos mais recentes remetidos para o fórum de notícias. Apenas a
manchete (ou o título) da notícia aparece. Para ver todo conteúdo, o usuário deve
clicar sobre “mais...”. Nesta coluna há também o “Calendário” em que são
mostradas as datas ligadas às atividades que serão desenvolvidas ao longo do
semestre letivo.
O calendário que aparece na tela inicial da disciplina exibe sempre o mês
em vigor. Algumas datas dos eventos previstos são ressaltadas com diferentes
colorações, que dependem do grupo de eventos a que pertencem: a coloração
verde representa os “Eventos Globais” (de todas as disciplinas na plataforma); a
laranja, os “Eventos da Disciplina” (somente eventos da PCM); a amarela, os
“Eventos do Grupo”, e a cinza, os “Eventos do Usuário”. Para visualizar o
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calendário em detalhes ou incluir novos eventos do usuário, basta clicar sobre o
nome do mês.
Na segunda coluna, encontramos o bloco “Apresentação, Normas e
Ferramentas Diversas” que contém informações e recursos necessários para o
entendimento da disciplina e do AVA, como “Apresentação da disciplina”, em que
encontramos as informações mais importantes para a realização da disciplina,
como apresentação da equipe, objetivos, conteúdo programático, bibliografia,
formas de avaliação etc.; o “Conheça o AVA”, roteiro que orienta a navegação; a
“Agenda do Diretor”, que, como o próprio nome indica, traz a agenda das
atividades do Diretor da Politécnica (UFRJ), que é também o professor da
disciplina; e os “Blocos de Conteúdo”, em que se encontram todos os recursos e
as unidades utilizados na disciplina – Roteiro de estudo, Transparências,
Desafios, Revisão, Problemas do Callister, Sala de bate papo etc.
A terceira coluna, com um perfil mais administrativo, contém “Usuários Online”, área em que é possível saber quem está on-line e conversar com essa
pessoa na sala de bate papo, por exemplo; “Participantes”, que permite acessar
os dados dos colegas de turma e entrar em contato com eles por meio de
mensagens etc.; “Administração”, que mostra as ferramentas de administração de
sua conta no AVA.
Há a possibilidade de, clicando em “Notas”, acessar uma planilha com notas
nas atividades realizadas. “Modificar perfil” permite ver, editar o perfil e atualizar
informações. Nesta área, é possível alterar senha, endereço eletrônico, foto e
muito mais. Os usos de um endereço PoliMail e de uma foto são obrigatórios. Ao
cadastrar a foto, o aluno deve escolher uma em formato JPG e que permita
claramente sua identificação. No campo ”Mensagens”, o aluno verifica se há
novas mensagens e acessa o registro das mensagens recebidas e enviadas.
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Figura 4 – AVA PCM
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4 Interação e Interatividade

Neste

capítulo,

apresento

as

diversas

definições

de

interação

e

interatividade. Por mais simples que pareça, conceituar interação e interatividade
é uma tarefa difícil, principalmente quando tais conceitos estão relacionados à
educação a distância (EAD). Nesse caso específico, as formas, as ferramentas
utilizadas, os objetivos, os agentes e as maneiras de interagir são diferenciadas.
Interação ou Interatividade? Às vezes, esses dois vocábulos são usados
como sinônimos. Alguns autores utilizam os dois termos sem distinção, enquanto
outros fazem questão de construir definições distintas. “Interatividade é um
conceito de comunicação e não de informática” (SILVA, 2001). Partindo da
premissa de que o professor propõe o conhecimento, não o transmite, o autor,
afirma que a verdadeira interatividade só se faz com a participação interativa dos
alunos. Nesse caso, há a verdadeira construção do conhecimento e da
comunicação. Exige-se também a existência de uma bidirecionalidade de emissão
e recepção, em que a comunicação e o aprendizado são produzidos pela ação
conjunta do professor e dos alunos. Em suma, há a necessidade da participação
do aluno, que deixa seu papel de receptor para experimentar a co-criação.
Como podemos notar, atualmente, os conceitos de interação e interatividade
encontram-se bem diversos. Mercadologicamente, esses dois termos surgem
como chamariz de vários produtos. Todo produto de informática, por exemplo, é
sempre mostrado como interativo. Com isso, encontramo-nos diante de duas
visões sobre esses conceitos: (a) a visão popular, pautada pelo senso comum,
que considera interativo tudo que demonstre uma reação (melhor, retroação), e
(b) uma visão que exige uma relação entre os interagentes para que assim haja
construção conjunta do conhecimento e, consequentemente, a verdadeira
interatividade – que não se limita a apenas uma resposta mecânica a uma ação.
Isso nos leva a refletir se devemos afirmar (estritamente) que tudo aquilo que for
simplesmente reativo não oferece possibilidade de aprendizado.
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Com a abertura desse novo nicho de mercado, várias instituições de ensino
passaram a designarem-se interativas, vendendo cursos via web. Contudo, na
verdade, muitas dessas instituições apenas utilizavam as novas tecnologias para
transmitir o velho conhecimento da mesma velha maneira tradicional e
unidirecional (SILVA, 2001).
O autor reforça que, diante desse quadro, é necessário lembrar que somente
a tecnologia não é o principal. Deve-se pensar em um novo estilo de pedagogia
amparado por uma “modalidade comunicacional” que pressuponha participação,
cooperação e bidirecionalidade entre os participantes. É preciso que o professor
reinvente sua comunicação em sala, sua metodologia de ensino, assumindo a
postura de facilitador e disseminador do conhecimento.
Segundo Belloni (1999), interatividade é uma característica técnica que
significa a possibilidade de o usuário interagir com uma máquina. Esse termo
pode ainda ser dividido em (a) potencialidade técnica oferecida por determinado
meio ou (b) atividade humana de agir sobre a máquina e receber em troca uma
“retroação” da maquina sobre ele (aqui, há troca de informações). Esses dois
conceitos são distintos, mas, geralmente, são confundidos. Ainda segundo essa
autora, a interação é um conceito mais subjetivo, que abarca a ação recíproca
entre dois ou mais sujeitos, e pode ser direta (sujeito-sujeito) ou indireta (medida
por algum veículo técnico). Aqui, há intersubjetividade, retorno imediato, caráter
socioafetivo.
A autora ressalta a importância de problematizar esses conceitos, e lembra
ainda que as NTICs oferecem tanto interação quanto interatividade. No entanto, o
que se tem observado é uma maior atenção apenas à apresentação (exposição)
da matéria de aprendizagem, sem a preocupação com a comunicação entre
estudantes e professores.
Referindo-se a Holmberg (1993), Belloni (1999) reforça a ideia de que usar
toda essa moderna tecnologia (aparatos técnicos) para encorajar empatia e
interações sociais é outro ponto de difícil resolução. A autora conclui seu
raciocínio afirmando que “a eficácia do uso das TICs vai depender muito mais da
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concepção de cursos e estratégias do que das características e potencialidades
técnicas destas ferramentas”. Ou seja, mais interação que interatividade.
Moore (2007:147) classifica a interação em três tipos: aluno-conteúdo,
aluno-instrutor e aluno-aluno. Segundo ele, o modelo aluno-conteúdo seria o
primeiro tipo de interação, pois é desta forma inicial que o professor apresenta a
matéria que será estudada, fazendo com que o aluno crie seu próprio
conhecimento por meio da absorção das informações existentes. Ele considera o
segundo tipo de interação, aluno-instrutor/professor, “essencial e altamente
desejável”. Cabe ao instrutor auxiliar, motivar, estimular os alunos em relação ao
conteúdo apresentado, apoiando e incentivando cada um deles a transformar o
que estão aprendendo em conhecimento pessoal. A mais nova forma de
interação, segundo o autor, é o modelo aluno-aluno, que não existia nos
primórdios da educação a distância (ensino por correspondência, ensino por meio
do rádio etc.). Essa modalidade possui alto poder de estimular a sociabilização, o
trabalho em equipe e a cooperação, motivando a participação.
No livro Handbook of Distance Education, Anderson (2003) reafirma que a
interação é um conceito complexo. Ele concorda e segue a classificação feita por
Moore (2007) e a expande em mais três conceitos: a interação professorprofessor, professor-conteúdo e conteúdo-conteúdo. A seguir, caracterizamos as
classificações de interação conceituadas por Anderson (2003).
Em relação ao aluno-professor, muitos dos benefícios pedagógicos dessa
interação – especialmente os relacionados a feedback e motivação – mostraramse igualmente importantes tanto na educação a distancia quanto na presencial.
Um planejamento cuidadoso com relação à quantidade e à qualidade dessa
interação é necessário. Objetiva-se, com isso, que a interação não gere uma
sobrecarga ao professor e uma decepção ao aluno que espera resposta.
A interação aluno-aluno faz com que os estudantes aprofundem a
construção de conhecimento e o aprendizado. Além disso, o componente social
na EAD faz com que essa modalidade torne-se mais forte e independente,
perdendo o estigma de "distância". Construir formas para que os alunos possam
interagir é fundamental e muito importante. Deve-se criar o ambiente propício
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para essa interação e zelar para que essas formas possuam uma fundamentação
pedagógica e produzam aprendizado e motivação suficientes para superar as
restrições físicas dos alunos. Saber o tipo de aluno e o tipo de conteúdo que
aumentarão a interação é importante para promover esse tipo de estudo –
interação, aprendizado.
Instrumentos e técnicas que permitam ao aluno avaliar sua própria
preferência e sua capacidade de se comprometer em estudos independentes e
colaborativos são necessários. Da mesma forma, são necessárias ferramentas e
teorias práticas que permitam aos professores utilizar uma mistura de atividades
independentes e colaborativas baseadas em fatores como estilo de ensino,
métodos de aprendizado, necessidades dos alunos, objetivos educacionais etc.
Sobre a interação aluno-conteúdo, durante seu período de aprendizado, o
estudante interage constantemente com uma variedade de conteúdo educacional.
Tanto na educação tradicional quanto a distância o aluno é exposto a uma
variedade de textos, livros, recursos de mídia e sons que são utilizados como
auxiliares do ensino. Com o advento das novas tecnologias, a interação do aluno
com o conteúdo pode exercer funções anteriormente exclusivas das interações
aluno-professor.
A evolução na apresentação dos conteúdos é um advento importante para a
educação e um componente que facilita e incrementa a atuação do professor
tanto no ensino tradicional quanto a distância. As novas tecnologias permitiram ao
professor criar conteúdos que são automaticamente atualizados por meio da
grande rede, evitando sua obsolescência. O pilar dessa interação (professorconteúdo) encontra-se no design instrucional – o professor e os desenvolvedores
é que decidiram como usar, aplicar e relacionar a informação à necessidade do
aluno.
A ampliação das redes de comunicação está promovendo oportunidades
sem precedentes de interação professor-professor. Essas interações deram base
para as diversas comunidades de aprendizagem espalhadas pela rede,
provenientes (ou não) de instituições formais de ensino. Um bom exemplo são os
portais de educação, em que recursos, experiências, ferramentas e fóruns de

40

trocas de informações entre professores reúnem, promovem e compartilham
conhecimentos elaborados de maneira colaborativa, dando suporte a profissionais
e pesquisadores da educação.
A interação conteúdo-conteúdo foi beneficiada pelo surgimento programas e
agentes cada vez mais automáticos e adaptativos que podem atualizar conteúdos
e lições regularmente, abastecendo-os com informações vindas da web. O
conteúdo mantém-se sempre atualizado, e adquire importância e utilidade
justamente por mostrar o que há de mais atual sobre o tema.
Belloni (1999) e Primo (2005) concordam que a interatividade é uma
característica técnica: a possibilidade de o usuário interagir com a máquina. Para
a autora, interação é a ação recíproca (pessoal), entre dois ou mais autores, em
que ocorre intersubjetividade. Nas palavras de Primo (2005, p.02), “ação entre os
participantes do encontro”, apontando para a relação estabelecida entre os
interagentes.
Focando no que se passa entre os interagentes no relacionamento
estabelecido, Primo (2005) propõe dois grupos de interação mediada pelo
computador: interação mútua e interação reativa. A interação mútua é
fundamentada na troca, enquanto a reativa trabalha com um grupo limitado de
possibilidades de escolhas. O autor afirma ainda que a abordagem sistêmicorelacional de interação visa o aspecto relacional, valorizando a complexidade do
sistema interativo. Segundo Primo (2005), a interação mútua ocorre quando o
relacionamento entre os participantes é definido ao mesmo tempo em que
acontecem os eventos interativos. Ou seja, a interação não é o resultado do
somatório de eventos individuais. A interação reativa, por sua vez, é previsível e
automática, podendo acontecer exaustivamente ainda que em contextos
diferentes, pois se baseia em uma relação de estímulo-resposta imposta por pelo
menos um dos envolvidos.
Diferentemente dos autores que buscam explicações filosóficas a respeito
das definições de interação e interatividade, Romero Tori (2010) encontra no
dicionário Houaiss sua melhor forma de conceituar interação: “uma atividade ou
trabalho compartilhado, em que existem trocas e influências recíprocas” e
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interatividade como “capacidade de um sistema de comunicação ou equipamento
de possibilitar interação” (TORI, 2010: 84). O autor ainda incluiu a definição de
interativo – “aquilo que permite ao indivíduo interagir com a fonte ou emissor”
(TORI, 2010: 85) – e criou uma analogia para melhor explicar a diferença entre os
termos. O autor utiliza os termos “radiação”, “radioatividade” e “radioativo” para
explicar interação/interatividade:
Talvez por radiação se tratar de um substantivo concreto (ainda que não
possamos ver a radiação a olho nu, sabemos que existe e é tangível) ou
por possuir efeitos bem conhecidos, ninguém confunde radiação com
radioatividade [...] Da mesma forma podemos dizer que determinada aula
é interativa porque possibilita interação, ou seja, porque a metodologia
adotada emprega interatividade (TORI 2010: 85).

Tori (2010) enfatiza que a aula não tem de ser interativa durante cem por
cento do tempo para que não haja uma overdose de interação – o que, segundo
ele, compromete o processo de aprendizagem. Bastam alguns momentos
interativos como gatilho para que os alunos saiam de uma postura passiva e
sintam-se finalmente interagindo.O autor reforça a importância do ensino
semipresencial

e

ressalta

que

a

presença

física

ajuda

bastante

no

comprometimento e no sentimento de interatividade. Ele alerta que “uma boa aula
interativa emana interatividade aos participantes ao mesmo tempo em que é
parcimoniosa com as interações”.
Segundo Mattar (2009), apesar de parecer simples, o conceito interatividade
torna-se complexo quando se pensa em educação. Tal complexidade é
proveniente dos desafios de tentar alcançar o equilíbrio entre a quantidade de
estudos independentes e as atividades interativas que devem ser oferecidas aos
alunos. O autor, assim como todos os outros citados neste capítulo, reforça que
interação em EAD é apenas interação entre professor-aluno, e segue a visão de
Silva

(2006),

inferindo

necessidade

de

planejamento

e

consequentes

investimentos, tempo e treinamentos. Assim como Romero Tori (2010) e Primo
(2005), Mattar (2009) também reforça as acepções de Silva (2006), citando-o.
Silva afirma que, para que uma sala de aula interativa seja possível, é necessário
mudar a gestão de todo um sistema de ensino, e não somente do que acontece
em sala de aula. E continua: ”um sistema em que impera a alienação do professor
em relação ao produto e processo de trabalho, e do aluno em relação ao
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conteúdo e ao método de aprendizagem. Aqui está o maior impedimento à
interatividade”.
Apresentada esta revisão de literatura, optamos pela classificação de
interação feita por Moore (2007) como base teórica desta pesquisa, O case aqui
estudado será analisado a partir da observação das interações de tipo alunoconteúdo, aluno-instrutor e aluno-aluno.
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5 Construção Social do Conhecimento

O aumento dos estudos sobre os contextos interacionais em sala de aula
demonstra que a construção conjunta de significados por professores e alunos
também

adquiriu

maior

importância.

Este

capítulo

enfatiza

a

teoria

socioconstrutivista de Vygotsky, utilizando-a como referência da importância da
interação na construção do conhecimento.
Em seu estudo sobre Vygotsky, João Carlos Martins (1999) afirma que as
interações sociais, na perspectiva sócio-histórica, permitem pensar um ser
humano em constante construção e transformação. Mediante as interações
sociais, esse homem conquista e confere novos significados e olhares para a vida
em sociedade e para os acordos grupais. Ainda segundo o autor, a interação de
pessoas mais experientes com pessoas menos experientes é parte essencial da
abordagem vygotskiana, especialmente quando vinculada ao conceito de
internalização ao longo do processo interativo, em que as crianças aprendem
como abordar e resolver problemas variados. É por meio do processo de
internalização que as crianças começam a desempenhar suas atividades, sob
orientação e guia de outros e, gradualmente, aprendem a realizá-las de forma
independente.
Em um ensaio sobre as teorias vigotskyanas, a professora Heloísa Argento
(2000) ressalta que Vygotsky enfatiza o papel da interação social ao longo do
desenvolvimento do ser humano. Esse desenvolvimento pode-se dar em função
das características do meio social em que vivemos, e o desenvolvimento da
inteligência é produto dessa convivência. Segundo Vygotsky, “na ausência do
outro, o homem não se constroi homem”.
Segundo Argento (2000), um conceito básico da teoria de Vygotsky é a
aquisição de conhecimento pela interação do sujeito com o meio. Em outras
palavras, o conhecimento é sempre mediado. É por meio da aprendizagem nas
relações com os outros que o desenvolvimento mental é construído. A linguagem
possui um papel importante nesse processo: além de ser instrumento de
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intermediação do conhecimento, possui também relação direta com o próprio
desenvolvimento psicológico do ser humano.
João Carlos Martins (1999) recorre a Vygotsky para explicar que o ser
humano não é apenas ativo, mas interativo: o homem forma conhecimentos e se
constitui por meio das relações intra e interpessoais. É na troca com outros
sujeitos e consigo mesmo que conhecimentos, papeis e funções sociais vão-se
internalizando, permitindo a construção de conhecimentos e da própria
consciência. Ou seja, é na interação entre pessoas que, em primeiro lugar, se
constroi o conhecimento. Em um segundo momento, esse conhecimento será
intrapessoal, ou seja, será partilhado pelo grupo junto ao qual foi conquistado ou
construído.
Segundo Siony Silva e Oliveira (2004), se refletirmos sobre a importância do
contato entre os sujeitos e a utilização de símbolos (linguagem), e se
considerarmos que o aprendizado acontece por meio interpessoal para somente
depois existir no intrapessoal, o uso de AVAs na EAD pode perfeitamente basearse na teoria sociointeracionista de Vigotsky. Para alicerçar essa visão, as autoras
afirmam que os fundamentos da teoria sociointeracionista de Vygotsky podem sim
consolidar a EAD, uma vez que a educação on-line apresenta as condições
necessárias para que o processo de ensino/aprendizagem ocorra. No entanto,
para alcançar esse objetivo, é necessário que o AVA estruture-se em processos
interativos que favoreçam a construção de um “ambiente de conhecimento e
colaboração entre os participantes, ambiente em que o professor possa orientar e
acompanhar o aprendizado do aluno, ajustando a ajuda na construção de novos
conhecimentos sempre que necessário”.
Para Andrade e Vicari (2006) a teoria interacionista de Vygotsky pode
fundamentar o modelo coletivo de educação à distância (EAD). Dentre os
conceitos importantes da teoria de Vygotsky, ela destaca dois: (a) o
funcionamento psicológico com base nas relações sociais entre o indivíduo e o
meio em um processo histórico e (b) a relação homem-meio como relação
mediada por sistemas simbólicos, por meio de instrumentos e signos.
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O próximo capítulo expõe a metodologia de pesquisa escolhida para
conduzir esta dissertação, os procedimentos e os instrumentos de análise de
dados, a descrição do contexto da pesquisa e de seus participantes.
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6 Metodologia
Em seu estudo sobre pesquisa em Linguística Aplicada, o professor Vilson
Leffa (2006) afirma que a área das novas tecnologias é extremamente complexa
e, justamente por esse motivo, não podemos esperar que ela se satisfaça com
uma única metodologia de pesquisa. Segundo Leffa:
Vários são os fatores que contribuem para essa diversidade metodológica.
Em primeiro lugar, temos sua interdisciplinaridade típica, incluindo um
interesse maior pela Linguística Aplicada, já em si uma área
interdisciplinar, mas também preocupada com a Psicologia, principalmente
educacional, com a própria Educação, com a Pedagogia e também, é
óbvio, com a Informática (LEFFA, 2006: 14).

O objetivo deste capítulo é apresentar a metodologia de pesquisa que
adotamos. Tal metodologia investiga de que forma o AVA analisado propicia ou
limita as interações entre seus participantes e como estes percebem as
contribuições e limitações à interação que o ambiente virtual apresenta. A
metodologia acompanha os objetivos das questões de estudo, a observação da
plataforma Moodle e sua análise, e as percepções dos participantes (subjetivo).

6.1 O PARADIGMA QUALITATIVO-INTERPRETATIVISTA
O paradigma qualitativo-interpretativista adotado nesta pesquisa coloca a
compreensão e a interpretação como finalidade da investigação. Existe a
convicção de que o real não é apreensível, mas uma sim uma construção dos
sujeitos que entram em relação com ele. Dessa forma, o que é valorizado na
relação do sujeito com o objeto de investigação são as relações influenciadas por
fatores subjetivos que marcam a construção de significados que emergem no
campo. São produzidas análises indutivas, qualitativas, centradas sobre a
diferença. Nessa perspectiva, os valores do pesquisador influenciam na seleção
do problema, da teoria e dos métodos de análise (FREITAS, 2003).

Esta pesquisa tem como objetivo observar e investigar um contexto
específico, com características particulares e por meio da percepção dos seus
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membros. O contexto da pesquisa não era desconhecido, uma vez que a
pesquisadora faz parte da equipe LATEC/UFRJ, que primeiro implementou o
projeto PoliMoodle. A pesquisadora colaborou na criação e no suporte da primeira
fase do citado projeto. Portanto, foi fácil analisar o contexto investigado e trazer a
voz dos participantes à tona.
Mason (1998), citado em De Grande (2007), afirma que a pesquisa
qualitativa (ou interpretativa) está preocupada em como o mundo social é
interpretado e experienciado, entendido e produzido. Por conta disso, baseia-se
em métodos de geração de dados flexíveis e sensíveis ao contexto social em que
o dado foi gerado. Segundo a autora, esse processo de geração de dados exige
do pesquisador capacidade de pensar e agir estrategicamente, estando
consciente das decisões tomadas e das suas consequências ao combinar
preocupações intelectuais, filosóficas, técnicas, práticas e éticas.
O paradigma qualitativo-interpretativista de pesquisa apresenta certas
dificuldades e certos desafios que não encontramos no paradigma de pesquisa
positivista – considerada por muitos como a única maneira legítima de se produzir
ciência. Ao acreditar na possibilidade de ver o mundo social independentemente
do homem e dos fatos desse mundo como passíveis de generalizações e
padronizações, a pesquisa positivista pode analisar os dados prontos, acabados e
fora de seu contexto (MOITA LOPES, 1994:332).
A discussão se estende sobre os métodos utilizados: qualitativos ou
quantitativos, não implicando na necessidade de um excluir o outro. Nas ciências
sociais, os pesquisadores buscam visualizar o contexto ao empregarem métodos
qualitativos. Se possível, buscam ter também uma integração empática com o
processo objeto de estudo que implique melhor compreensão do fenômeno.
Embora possamos contrastar diferentes visões da realidade por meio do emprego
dos métodos quantitativos e qualitativos, não podemos afirmar que eles se
oponham ou que se excluam mutuamente como instrumentos de análise (NEVES,
1996). E ele reafirma:
Combinar técnicas quantitativas e qualitativas torna uma pesquisa mais
forte e reduz os problemas de adoção exclusiva de um desses grupos; por
outro lado, a omissão no emprego de métodos qualitativos, num estudo
em que se faz possível e útil empregá-los, empobrece a visão do
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pesquisador quanto ao contexto em que ocorre o fenômeno (NEVES,
1996).

Para o pesquisador interpretativista, a padronização dos fatos do mundo
social e a redução da realidade a uma causa é uma distorção da realidade criada
pela investigação científica (MOITA LOPES, 1994:332). Ele também defende
(1994:334) a maior aplicabilidade do paradigma interpretativista nas ciências
humanas e ilustra apresentando a vertente etnográfica, que considera,
primordialmente, aspectos sociais.
O autor explica que a pesquisa etnográfica origina-se na sociologia e na
antropologia, e focaliza o contexto social da perspectiva dos participantes. Em
outras palavras, não considera apenas a observação do pesquisador externo,
como tradicionalmente acontece nas pesquisas com base positivista; a pesquisa
etnográfica leva em conta que, em qualquer estudo contextualizado, é essencial
que se leve em consideração a visão que os participantes têm do contexto e o
todo do contexto social. Enfim, o que o pesquisador objetiva é entender os
significados construídos pelos participantes do contexto social para poder, enfim,
compreendê-los (MOITA LOPES, 1994:334). Dentre as possibilidades oferecidas
pela abordagem qualitativo-interpretativista estão o estudo de caso e a etnografia,
que serão abordados a seguir.

6.2 ESTUDO DE CASO
Esta pesquisa utilizou os princípios do estudo de caso, definido por Yin
(2002)

como

uma

investigação

empírica,

que

investiga

um

fenômeno

contemporâneo dentro do seu próprio contexto. O estudo de caso pode ser
utilizado quando nos depararmos com situações em que encontramos mais
variáreis de que pontos de dados, baseando-se nas várias fontes de evidência.
Seguindo a mesma linha, Leffa (2006) afirma que o estudo de caso é uma
investigação profunda e exaustiva de um participante ou de um pequeno grupo
em que se procura investigar tudo o que é possível e relevante sobre o sujeito ou
sobre o grupo escolhido como objeto de estudo. A modalidade suporta os
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diversos instrumentos de coleta, como questionários, entrevistas com o próprio
aluno, com seus colegas e professores, testes de proficiência na língua,
gravações de áudio, sessões de visionamento, textos produzidos pelo aluno,
desempenho escolar etc. Não se investiga uma variável isolada; procura-se, ao
contrário, descrever todos os aspectos que envolvem o caso, apreendendo uma
situação em sua totalidade.
Yin considera uma falha confundir os estudos de caso com estudos
etnográficos ou com uma observação participante. Platt (apud YIN 2002) mostra
como a observação participante surgiu como técnica de coleta de dados. Assim
como Leffa (2006), o autor identifica o estudo de caso como uma investigação
empírica que investiga fenômenos contemporâneos dentro do seu contexto social,
assinalando que os limites entre o fenômeno e o contexto não se encontram
explicitamente definidos. Dessa forma, a investigação de estudo de caso enfrenta
uma situação tecnicamente única, na qual há mais variáveis de interesse que
pontos de dados. Isso faz com que o estudo de caso seja uma estratégia de
pesquisa abrangente (YIN, 2002:32-33).
A estratégia de estudo de caso pode abranger o estudo de um caso único ou
de casos múltiplos, podendo também fundar-se em qualquer mescla de
evidências qualitativas e quantitativas, além de não necessitar incluir observações
diretas e detalhadas como fonte de provas. Dessa forma, segundo Yin (2002:35),
o estudo de caso como estratégia de pesquisa é um modo de investigar um tópico
empírico utilizando procedimentos específicos, devendo considerar todas as
estratégias de maneira plural, “como parte de um repertório para se realizar
pesquisa em ciências sociais a partir da qual o pesquisador pode estabelecer seu
procedimento de acordo com uma determinada situação”.
Em resumo, a escolha do paradigma interpretativista de pesquisa, de cunho
etnográfico e, mais especificamente, do estudo de caso, deve-se ao fato de que
tal metodologia permite um tipo de investigação muito próxima da prática, inserida
no contexto de pesquisa, além de permitir que as vozes dos membros da
realidade pesquisada sejam ouvidas.
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6.3 ETNOGRAFIA VIRTUAL
A etnografia promete aproximar-se ao máximo do entendimento da maneira
como as pessoas interpretam o mundo e organizam suas vidas. Esta seção
justifica o uso da etnografia virtual como metodologia de pesquisa. A vertente
etnográfica como parte do paradigma interpretativista de pesquisa foi escolhida
por aproximar-se ao máximo do entendimento da maneira como as pessoas
interpretam o mundo e organizam suas vidas. Hine (2000) vê a etnografia virtual
como uma pesquisa para ser usada on-line, envolvendo diferentes tipos de
interação e de objetos, bem distantes daqueles estudados tradicionalmente. Essa
nova linha percebe a etnografia como prática textual e desestabiliza a crença de
que ela deve-se basear na presença física no campo estudado.
O conceito de estar fisicamente presente no local a ser estudado ainda é tido
como uma importante característica da etnografia tradicional. Contudo, sua
vertente virtual não envolve, necessariamente, presença física. Ela foca mais no
experimento que no deslocamento físico. A falta de proximidade física não implica
que a relação entre o pesquisador e pesquisado esteja comprometida.
Segundo Rosaldo (1989) apud Hine (2000), o etnógrafo não é simplesmente
um voyeur ou um observador desinteressado, mas sim um participante atuante
que divide as mesmas preocupações, as mesmas emoções e o mesmo
comprometimento dos demais participantes. O pesquisador não somente observa;
ele interage com o pesquisado fazendo perguntas e fazendo parte de sua vida de
forma prática, ou seja, atuando mais que observando.
O ciberespaço pode ser visto como uma instância composta de textos. O
que Hine (2000) chama de textos pode ser entendido como uma forma de
interação pronta (completa). Enquanto a interação oral é passageira e local, os
textos são móveis e ficam disponíveis fora das circunstâncias onde foram criados:
Pode ser dito que o que vemos na internet é uma coleção de textos.
Utilizar a internet tornou-se um processo de leitura e escrita de textos, e a
função do etnógrafo é desenvolver um entendimento dos significados
existentes e que são negociados dentro destas práticas textuais (HINE
2000)2.

2

Tradução nossa.
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Friedman (apud Hine, 2000) assevera que, na etnografia tradicional, existe a
tendência de focar a atenção na forma como as coisas são mantidas juntas, como
se fizessem parte de uma unidade cultural. A descrição etnográfica tem o
costume de fazer o campo de estudo parecer homogêneo. Isso limita o olhar do
pesquisador, que pode deixar de observar a cultura local, baseada nas conexões,
diferenças, heterogeneidades e até mesmo nas incoerências e que caracterizam
determinado grupo. Dessa forma, a oportunidade de se considerar também o
espaço físico como um estruturador das relações sociais pode-se perder.
A etnografia na internet oferece a possibilidade de realizar um estudo
baseado dentro e ao redor do ciberespaço disponibilizado por ele mesmo, mas
não dependente apenas de um único entendimento (HINE, 2000).

6.4 A PESQUISA
A pesquisa foi realizada no AVA da disciplina Princípios de Ciências dos
Materiais (PCM), do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, e analisou a turma do primeiro período de 2010. A disciplina
analisada oferece aos discentes conhecimentos básicos de Ciências dos
Materiais. Seu conteúdo estuda os materiais e a relação entre as suas
propriedades físicas e químicas. A disciplina é ministrada da seguinte forma: os
alunos cursam 20 horas de aulas presenciais para exposição da parte teórica, dez
aulas práticas em laboratório e mais estudos independentes via AVA, em que se
estima que os alunos deveriam dedicar-se pelo menos seis horas semanais. Há
ainda os atendimentos via e-mail para esclarecimento de quaisquer dúvidas.
Os alunos são avaliados presencialmente. As avaliações presenciais (que
contam com dois momentos de avaliação) possuem um maior peso na nota total
(sessenta e sete por cento), enquanto as atividades no AVA, exercícios extra,
participação e entrega de relatórios recebem um peso menor.
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Os encontros presenciais possuem o rigor tradicional, com exigência de
comparecimento, reprovação por falta e desconto nos atrasos. A média
necessária para aprovação que é de sete pontos.

6.5 OS PARTICIPANTES
Uma vez apresentado o contexto da pesquisa, passo agora à descrição dos
participantes sob o ponto de vista da pesquisadora:

• O Professor – a disciplina é ministrada pelo Prof. Dr. Ericksson Rocha e
Almendra, que também é o atual diretor da Escola Politécnica da UFRJ. Em suas
atribuições, também exerce atividades administrativas e de gestão, que lhe
permitem ter uma visão mais ampla e apurada sobre a necessidade da boa
qualidade dos cursos oferecidos. Foi dele a iniciativa de implantar a metodologia
semipresencial, com vistas à solução de problemas práticos como, por exemplo, a
falta de espaço no laboratórios Dessa forma, busca manter a qualidade dos
cursos oferecidos.

• Os Alunos – foram investigados quarenta e sete alunos da Escola
Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduandos do curso de
Engenharia de Produção, participantes da turma do primeiro semestre de 2010.

• O Monitor – a disciplina conta oficialmente com um Monitor para as aulas
práticas. Contudo, no ano de 2010, foi designado um Monitor/tutor exclusivo para
AVA. Ele ficou responsável pelo auxílio aos alunos em atividades na plataforma
Moodle (desafio, chat etc.)
• A Pesquisadora – professora há 10 anos, no ano de 2005, passou a
utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação (NITCs) de forma
empírica em suas aulas. Desde então vem pesquisando sua utilização e sua
influência na motivação e no aprendizado dos alunos. O aprimoramento e o
aprofundamento dos estudos permitiriam o surgimento de vários questionamentos
sobre melhoras nas práticas educativas em EAD e melhoras na metodologia
pedagógica em ambientes virtuais. Dessa forma, a vivência prática fez aflorar o
interesse sobre o tema.
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6.6 INSTRUMENTOS
Nesta seção, são descritos os instrumentos de geração de dados.
Para Erickson (1986), o uso de vários instrumentos de pesquisa é altamente
recomendável. Mcdonough e Mcdonough (1997) afirmam que a utilização de
instrumentos variados na pesquisa qualitativa é ampla a fim de que o rigor seja
preservado.
Nesta pesquisa, realizamos aplicação de questionários, condução de
entrevistas, análise dos registros gerados pelo AVA e observação on-line de todas
as atividades realizadas pelos participantes dentro do ambiente virtual.

6.6.1 QUESTIONÁRIOS
BRANDÃO (2002) afirma que questionários e entrevistas bem feitos
asseguram a veracidade dos dados recolhidos e potencializam sua interpretação.
De acordo com Barbosa (1999), quando aplicados criteriosamente, os
questionários demonstram confiabilidade. Constituem-se em uma série de
perguntas (abertas ou fechadas) que devem ser respondidas por escrito sem a
presença do pesquisador. A entrevista, por sua vez, é um método um pouco mais
flexível que os questionários, mas exige certo planejamento prévio (BARBOSA,
1999).
No início do ano de 2011, um questionário divido em três partes foi aplicado
aos alunos por meio da ferramenta Google Docs. Seu objetivo foi: (a) identificar o
perfil dos participantes e como estes utilizam os recursos tecnológicos; (b)
analisar, por meio de sua percepção, de que forma eles se relacionam com o AVA
; e (c) identificar como os participante percebem as interações.
Os questionários (Anexos 1 a 5) foram aplicados on-line, enviados via emails. Como foram aplicados sem a presença da pesquisadora, seu formato era
simples e claro, com vistas a facilitar o entendimento por parte dos entrevistados.
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A colaboração dos alunos por meio do questionário teve sua anuência e
estes também estavam cientes de que suas identidades seriam preservadas. Os
conteúdos dos fóruns, chats e diários foram analisados com o objetivo de
identificar a percepção dos alunos sobre as interações ocorridas no AVA,
objetivando responder as perguntas de pesquisa.

6.6.2 OBSERVAÇÃO ON-LINE
Sobre a observação on-line, que foi uma das principais fontes de geração de
dados, Mann e Stewart (2000) destacam o potencial, a diversidade e a
flexibilidade do uso da internet como ferramenta para coleta de dados. De acordo
com os autores, “as novas tecnologias oferecem formas alternativas para o já
estabelecido método de pesquisa”. Dessa forma, os dados gerados nesta
pesquisa foram resultados das análises de entrevistas e questionários
estruturados, além da análise dos registros de e-mails, chats, fóruns.
A observação é um dos meios para entender e conhecer o contexto e o
ponto de vista dos participantes. Brandão (2002) afirma que “o processo de
configuração do campo de pesquisa impõe um tempo de experimentação, em que
o pesquisador vai se familiarizando com as alternativas de tratamento do
problema e as vantagens e desvantagens dos diferentes ângulos de observação”
(BRANDÃO, 2002:31). No estudo, realizamos uma observação (não participante)
do AVA, dos seus relatórios gerados, dos acessos de alunos e professor.
Segundo Barbosa (1999), a observação depende mais da habilidade do
pesquisador em captar informação e da sua capacidade de julgá-las e registrá-las
com fidelidade. Uma vantagem é que o pesquisador não precisa se preocupar
com as limitações das pessoas em responder às questões. Ele deve-se lembrar
da importância de dar voz aos participantes, permitindo compreender melhor o
que está acontecendo. Para isso, deve utilizar os instrumentos já conhecidos,
agregando a eles as facilidades da rapidez e da assincronia.

55

6.6.3 ENTREVISTAS
A partir das analises iniciais, fizemos adaptações das questões de estudo e
então iniciamos a elaboração dos roteiros (Anexos 3 e 4) de entrevistas a serem
aplicadas ao professor e ao Monitor participantes da pesquisa. Também foi
realizada uma entrevista semi-estruturada com o professor (gravada e transcrita),
e com o Monitor (via e-mail).
Os autores Erickson (1988:1088) e McDonough e McDonough (1997:181)
apontam que as entrevistas que fornecem evidências sobre os pontos de vista
dos participantes são ferramentas principais de pesquisa. Além disso, funcionam
como mecanismos de triangulação de dados gerados por diversas fontes.
De acordo com Mann e Stewart (2000), algumas vantagens na utilização de
entrevistas semi-estruturadas são o fato de serem organizadas em áreas
temáticas específicas, parecerem mais uma conversa entre os participantes e
permitirem perguntas suplementares que podem ser usadas para clarificar e
elaborar as respostas.

6.6.4 PESQUISA DOCUMENTAL
Durante todo o andamento da pesquisa foram analisados os conteúdos dos
fóruns, chats e diários. O próprio AVA foi utilizado como gerador de dados. Dessa
forma, foi possível analisar as relações entre os participantes por meio das
manifestações espontâneas ocorridas no ambiente virtual.
A pesquisa documental foi realizada por meio do exame de materiais
(documentos) que puderam ser analisados e reanalisados, recebendo uma
interpretação nova ou complementar. Esse tipo de pesquisa permite o estudo de
pessoas a que não temos acesso físico direto. Além disso, os documentos são
uma fonte não-reativa e especialmente propícia para o estudo de longos períodos
de tempo (NEVES, 1996).
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6.6.5 INSTRUMENTOS E SEUS OBJETIVOS
O quadro a seguir apresenta, resumidamente, os instrumento de pesquisa e
a forma como eles auxiliaram na geração de dados. Vejamos:

Instrumento

Sujeitos

Registros de diários,
chats e fóruns.

Aluno, Professor,
Monitor.
____

Observação das
atividades no AVA
(ferramentas, recursos
disponíveis).

____

Parte 1

Parte 2
Questionário.
Aluno

Parte 3

Entrevista Semiestruturada.

Entrevista Semiestruturada.

____

____

Professor

Monitor

Objetivo
Fornecer subsídios para
compreender, por meio
da percepção dos
participantes, e como
eles se relacionam com
o AVA, sua interações e
limitações.
Analisar as interações (e
suas limitações) dentro
do AVA.
Identificar o perfil dos
participantes e como
eles utilizam os recursos
tecnológicos.
Fornecer subsídios para
compreender, por meio
da percepção dos
participantes, que eles
se relacionam com o
AVA, sua interações e
limitações.
Auxiliar a responder a
questão de estudo sobre
como os participantes
percebem essas
contribuições e
limitações à interação.
Analisar como ele
percebe as interações (e
suas limitações) dentro
do AVA e como ele
observa esses efeitos
nos participantes.
Analisar, como ele
percebe as interações (e
suas limitações) dentro
do AVA e como ele
observa esses efeitos
nos participantes.

Quadro 2 : Análise dos instrumentos de pesquisa

57

6.7 CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE DADOS
Para analisar os resultados obtidos com a aplicação dos instrumentos
suscitados, utilizamos uma análise qualitativa combinada com elementos de
análise quantitativa – uma vez que, além da análise das entrevistas e
questionários, também serão analisados os acessos à plataforma e a utilização de
certas ferramentas com maior ou menor frequência. Erickson (1988:1089) afirma
que ela “envolve uma revisão extensiva dos documentos coletados durante o
trabalho de campo” com o objetivo de descobrir temas e padrões recorrentes, e
exemplos discrepantes.
Segundo Allwrigth e Bailey (1991:60-75), os termos quantitativo e qualitativo
podem ser aplicados tanto à geração quanto à análise de dados. Uma vez
coletados, os dados podem ser contados ou medidos, ou analisados e
interpretados. Por conta dessa diversidade de dados, é mais apropriado falar do
uso de ambas teorias qualitativa e quantitativa na análise de dados. Não há razão
para não combinar as duas teorias em qualquer pesquisa. Dentro dessa
variedade de métodos na coleta de dados, a Allwrigth e Bailey (1991:60-75)
trazem um conceito importante utilizado para a melhor a análise dos resultados –
a triangulação.
A triangulação metodológica utiliza diferentes métodos para coletar dados e
a triangulação teórica tem lugar quando da análise de dados, realizada por meio
de mais de uma perspectiva de interpretação. Nesse sentido, Leffa (2006),
citando Denzin (1984), sugere pelo menos quatro tipos que podem ser usados: (a)
triangulação dos dados, quando os mesmos dados são vistos de diferentes
contextos; (b) triangulação do investigador, quando vários pesquisadores da
mesma linha teórica examinam o mesmo fenômeno; (c) triangulação teórica,
quando pesquisadores de diferentes orientações teóricas examinam o mesmo
fenômeno; e (d) triangulação metodológica, quando diferentes metodologias são
usadas para o mesmo problema.
Nesta pesquisa, apontamos a utilização da triangulação metodológica
conceituada por Dezin (1984). Em face das “fraquezas” e das “virtudes” de cada
método, utiliza-se a “triangulação”, que consiste de um processo complexo de
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colocar cada método em confronto com outro, tendo como referência o mesmo
problema de investigação. Pretende-se, com isso, maximizar sua validade (interna
e externa). Nesse sentido, o principal objetivo da integração de métodos seria a
convergência de resultados de investigação, que são válidos apenas se
conduzem às mesmas conclusões. Opostamente, os dados contraditórios entre si
podem ser interpretados como sinal de invalidade/refutação de um ou de ambos
os métodos usados ou dos resultados alcançados (Dezin, apud Duarte, 2009).
No caso desta pesquisa, além das análises qualitativa e quantitativa que
foram geradas, o uso dos diferentes métodos de geração de dados resultou na
convergência dos resultados que responderam às indagações levantadas nas
questões de estudo3.

3

Cf. Capítulo 1.
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7 Apresentação e análise dos resultados

Neste capítulo, apresentamos os resultados obtidos por meio da análise dos
dados gerados pelos instrumentos anteriormente expostos, de acordo com as
questões de estudo.

7.1 OLHAR SOBRE O AMBIENTE
Conforme já apresentamos nas seções 3.1 e 3.2 do Capítulo 3, o AVA PCM
atual sofreu algumas modificações que lhes trouxe benefícios e limitações desde
sua primeira implementação, em 2007. O projeto embrionário foi objeto de uma
pesquisa anterior, que focou nas ações pedagógicas ali implementadas e se elas
se alinhavam com o estilo de ensino do professor e a modalidade escolhida –
semipresencial.
Passados quatro anos desde o primeiro estudo, os resultados obtidos pela
pesquisadora Laura Delgado (2009) despertaram em mim a vontade de continuar
seu trabalho e investigar se as recomendações e análises feitas por ela haviam
sido implementadas no AVA da disciplina, se ainda haveria melhorias a serem
feitas, em que setores da plataforma e de que forma.
O cenário não se modificou ao longo desses anos. Apesar de o professor da
disciplina ter recebido maior credibilidade durante esse período4, ao explorarmos
o ambiente, poucas modificações são notadas. Utilizando a observação on-line5, a
disposição do conteúdo continua a mesma, com a primeira coluna localizada na
parte esquerda da tela, onde estão o Bloco de Notícias, utilizado tanto pelo
professor para fazer comunicados ao grupo sobre a disciplina quanto pelos alunos
para postagem de informações interessantes e o Calendário da disciplina com os
4

Inicialmente, o professor era desacreditado por seus pares e pelos alunos. Ainda assim, decidiu
corajosamente inovar a metodologia de ensino por perceber que a utilização de recursos
tecnológicos poderia melhorar e facilitar o processo de aprendizagem, pois seus recursos
tornariam as aulas mais dinâmicas e atraentes aos alunos, que já sofriam com problemas como a
falta de espaço nos laboratórios (o que comprometia o aprendizado).
5
Cf. capítulo 6, seção 6.6.2.
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eventos da disciplina disponíveis. Na segunda coluna, localizada no centro da
tela, foram disponibilizados documentos como o Roteiro de Estudo, que contém
orientações sobre atividades de leitura, pesquisa, propostas de exercícios etc.,
além de ferramentas que viabilizam sua realização. Na terceira coluna, localizada
na parte direita da tela, ficaram disponíveis os blocos Participantes, Uuários OnLine, Administração e Mensagens.
A sutil diferença está coluna central, que agora traz o Roteiro de estudo
dividido em Apresentação da Disciplina, Conheça o AVA e O Estudo na
Modalidade Semipresencial Recurso. Desse modo, o antigo Roteiro de Estudos
deixou de ser um documento único, e essa divisão tornou as explicações
burocráticas sobre a disciplina mais explícitas e fáceis de serem compreendidas
pelos

alunos.

As

informações

essenciais

sobre

a

disciplina,

sobre

o

funcionamento do AVA e sobre a metodologia de ensino utilizada possuem o
caráter de leitura obrigatória, condição essa que é comunicada ao aluno tanto por
meio do título presente na coluna central do AVA, quanto por “chamadas” feitas
via fórum de notícias. Há sempre a preocupação de que o aluno esteja atento
sobre todas as informações relativas à disciplina.
Uma ferramenta útil para a comunicação entre professor e alunos é a
Agenda do Diretor, disponibilizada na coluna central por meio da ferramenta
Agenda Gmail. Na Agenda do Diretor encontramos toda a programação do
professor da disciplina, seus horários de atendimento aos alunos, as possíveis
datas de viagens, etc. A razão da inclusão desta ferramenta é o fato de o
professor da cadeira ser também o diretor da Escola Politécnica, o que, às vezes,
causa algumas dificuldades no atendimento dos alunos. Para facilitar a
localização e comunicação, o professor disponibilizou sua agenda de forma
pública, possibilitando a consulta por qualquer aluno. Observa-se aqui a vontade
do professor em facilitar o contato com o aluno, deixando quaisquer possíveis
canais de comunicação acessíveis.
Ferramentas como Glossário, Dúvidas Freqüentes e Tira-dúvidas, que
aumentam o grau de interação entre aluno-professor, aluno-aluno, não foram
utilizadas. A pesquisa de DELGADO (2009) demonstrou que essas ferramentas,
apesar de fomentarem a interação entre os participantes, tinham sido pouco ou
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nunca utilizadas. Esse fato também foi observado com a ferramenta “Chat”, que,
na turma de 2007/1, foi preterido ao uso do MSN. Essa atitude dos alunos foi
justificada pelo medo da “exposição”, pois se sentiam vigiados pelo professor com
o uso da plataforma, não se sentindo à vontade para utilizar o chat de forma
acadêmica ou até mesmo como um mecanismo de interação e descontração.
A Apresentação da Disciplina – recurso repositório de documentos –
funciona como sua ementa. Ela apresenta indicações de todo conteúdo teórico da
disciplina – a saber, livros, textos etc. Também é disponibilizado em cada módulo
um Roteiro de Estudos contendo orientação sobre a seqüência das atividades
propostas, que auxiliam a fixar os conhecimentos trabalhados em cada uma das
unidades. Ele contém também um guia de leituras e de atividades para serem
realizados, e de técnicas de assimilação e consolidação dos conteúdos
apresentados.
Ainda no recurso repositório de documento, as “Transparências” são
arquivos, em

formato

PDF, contendo

as

transparências e

explicações

introdutórias ao tema de cada unidade. São as mesmas que serão utilizadas pelo
professor nas aulas teóricas. São disponibilizadas na véspera de cada aula. As
transparências contêm apenas uma introdução ao tema da unidade. A
compreensão completa do tema em estudo só se fará com a leitura dos
respectivos capítulos do livro-texto e a realização dos exercícios e problemas
propostos.
Os “Desafios” são problemas ou tarefas que merecem o nome que têm. Eles
permitem fazer uma síntese dos conteúdos estudados, e ligar o conteúdo dos
diversos capítulos de forma prática. Os desafios possuem prazo longo para serem
resolvidos, pois, muitas vezes, utilizam conteúdos de várias unidades. Eles estão
disponibilizados na ferramenta Diário, em que o aluno pode – segundo o
professor, deve – registrar suas observações, suas tentativas, suas opiniões. O
professor e os Monitores comentam e orientam, ajudando com os avanços e
erros, dando sugestões, induzindo caminhos. Segundo o professor, o que se
busca no desafio “[...] não é exatamente a solução, mas o método, a forma, o
processo de se chegar a ela, o envolvimento de aluno com o problema”. Essa
atividade pode ser feita em equipe.
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A Revisão e os Problemas do Callister são duas atividades que utilizam a
ferramenta Questionário. São apresentadas no formato de questões de múltiplas
escolhas, verdadeiro e falso e respostas curtas. O aluno recebe feedback
imediato sobre suas repostas. A revisão contém exercícios que permitem que o
estudante pratique, consolide e verifique os conhecimentos adquiridos. Nos
Problemas de Callister, o aluno encontra a indicação dos problemas que deverão
ser resolvidos. No entanto, para conhecer o enunciado completo de cada questão,
é preciso fazer a leitura no livro-texto e assinalar no AVA a resposta encontrada
após resolver a questão.
Com relação à avaliação dos alunos, são destinados quatro encontros
presenciais,

para

as

provas.

São

aplicadas

duas

provas

presenciais

convencionais ("provas parciais") de igual peso. Suas notas terão um peso de
67% na avaliação da disciplina. As atividades no AVA terão um peso de 33%.
Qualquer atividade no AVA será passível de avaliação: exercícios, desafios,
relatórios, participação etc. Na disciplina, são aprovados os alunos que obtiverem
nota igual ou superior a sete. O aluno que não obtiver nota igual ou superior a três
não terá direito ao processo de recuperação e será considerado reprovado. Os
demais alunos terão a oportunidade de participar do processo de recuperação, o
qual consistirá de uma única prova presencial ("prova final"). Essa prova terá peso
40 e a "média parcial" peso 60 na composição de um grau final que, se for igual
ou superior a cinco, resultará na aprovação do aluno.
Observando o AVA objeto deste estudo, constatamos que não houve
modificações substanciais no desenho do ambiente. O mais interessante deve-se
ao fato de que ferramentas consideradas de maior interação entre aluno-aluno,
professor-aluno, Monitor-aluno foram suprimidas ou nunca utilizadas, e, apesar
disso, a modalidade semipresencial continua a ser utilizada e se expande na
Escola Politécnica da UFRJ.
Para melhor visualizar as modificações acima comentadas, elaboramos a
tabela a seguir, que compara as ferramentas da plataforma Moodle e sua
utilização nos anos de 2007 (pesquisa de DELGADO, 2009) e 2010. Vejamos:
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Ferramenta Moodle

Últimas notícias

Calendário

Repositório de documentos
(Recurso)

Glossário

Fórum

Uso em 2007

Uso em 2010

Chamar a atenção dos alunos
para os informativos mais
recentes postados no fórum de
notícias, destacando-os
automaticamente.
Permite que os alunos
visualizem com facilidade as
datas previstas para as
atividades propostas na
disciplina ao longo do
semestre.
Apresentação da disciplina –
Neste único documento havia
apresentação da equipe,
objetivos da disciplina,
conteúdo programático,
bibliografia, formas de
avaliação, roteiro de estudos,
um guia sugerindo leituras e
atividades a serem realizadas,
de forma a auxiliar o autoestudo e a assimilar e
consolidar os conteúdos
apresentados.

Permanece.

A ferramenta foi utilizada de
três formas:
• como forma de organizar o
glossário da disciplina,
incluindo os principais termos
técnicos utilizados;
• como dúvidas frequentes –
não havia a possibilidade de
interação, somente a consulta;
• como tira-dúvidas, permitindo
aos alunos compartilhar e
discutir dúvidas.

Retirado.

Fórum de notícias – o
professor utilizava os fóruns
para comunicar ao grupo
assuntos relacionados à
disciplina, e outras notícias de
jornal e revista interessantes,
relacionadas ao tema
Princípios dos Materiais.
Todos os participantes tinham
a possibilidade de postar,
comentar as notícias já
postadas e ainda anexar
arquivos a suas mensagens,
formando assim um fórum de
discussões. Os alunos também
eram incentivados a buscarem
notícias relacionadas aos

Permanece.
*Utilizada somente
para notícias e avisos
referentes à disciplina
(notas, aulas práticas,
prazos...). Apesar de
existir a possibilidade
de postagem pelos
alunos, essa
informação não é
divulgada ou
estimulada.

Permanece.

Permanece.
* Deixou de ser um
documento único e foi
dividido em três
documentos:
Apresentação da
Disciplina, Conheça o
AVA e O Estudo na
Modalidade
Presencial.
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temas das aulas em jornais e
revistas para compartilhar com
o professor e com o grupo.

Repositório de arquivos
(Recurso)

Diário

Links da internet e outros
arquivos de texto, etc.

Chat

Questionário
(Lição)

Repositório de arquivos
(Recurso)

Wiki

Transparências – o conteúdo
da disciplina é disponibilizado
em formato PDF.

Permanece.

Desafio – a ferramenta
utilizada para hospedar os
desafios possibilitava a
interação e a contribuição entre
todos os usuários do sistema –
alunos, Monitores e professor.

Permanece.

Leitura recomendada –
materiais adicionais são
incluídos, ampliando as
possibilidades de
aprendizagem dos alunos.

Permanece.

Bate-papo com o professor –
o professor agenda horários
predefinidos com o grupo,
dispondo-se a esclarecer
dúvidas em datas próximas às
provas.

Permanece.
* O Monitor possui um
bate-papo exclusivo

Exercícios de revisão e
Problemas do Callister –a
realização desta tarefa possuía
prazos semanais e os alunos
eram avaliados.

Permanece
* São utilizados como
exercícios de fixação e
revisão, não como
avaliação.

Gabaritos dos exercícios de
revisão e dos Problemas do
Callister.

Retirado
* Utiliza agora a
resposta automática da
plataforma.

Utilizada como meio para
entrega de relatórios relativos
às aulas práticas de
laboratório.

Retirado.

Tabela 2 – Comparação das ferramentas do AVA PCM nos anos de 2007 e 2010

A Tabela 2 exibe de forma mais clara as poucas modificações observadas
no AVA PCM no ano de 2007 (1º fase do projeto) e no ano de 2010 (configuração
atual). A maioria dos recursos e das ferramentas permanece, com exceção do
Glossário e da Wiki. Confrontando a Tabela 2 com a Tabela 1, na subseção 2.1.1,
observamos que os recursos retirados, na verdade, não são as ferramentas ideais
para promoverem a verdadeira interação. O Glossário é inadequado para
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promover discussões e a Wiki, se usada de acordo com um planejamento
pedagógico adequado, pode atender ao objetivo interacional – o que não ocorreu
com a disciplina, em que a ferramenta era utilizada apenas para entrega de
relatórios.
Na verdade, o que se observa no desenho instrucional do AVA estudado é a
apresentação de momentos interativos que funcionam como “gatilhos” para que,
dessa forma, os alunos sintam a interatividade e estimulem-se a sair de suas
posturas passivas (TORI , 2010:41)6.
Recorrendo mais uma vez à Tabela 1, que consta da seção 2.1.1,
observamos que a plataforma Moodle, seguindo as concepções pedagógicas
dentro das quais foi criada, alcança os objetivos relativos ao ensino
aprendizagem, permitindo que o aluno que compreenda, recorde, aplique, analise
e crie uma ordem de pensamento que o levará ao aprendizado.

7.2 PERCEPÇÕES DO PROFESSOR DA DISCIPLINA
Em sua entrevista (semiestruturada presencial), o professor ressaltou o lado
positivo do uso da metodologia semipresencial em sua disciplina e como continua
estimulado a utilizá-la e disseminá-la. Destacou as mudanças ocorridas no
ambiente, focando na retirada das ferramentas Wiki e Glossário presentes em
edições anteriores do AVA.
A entrevista presencial seguiu um roteiro flexível7, que guiou o procedimento
mas, ainda assim, permitiu que o participante se sentisse à vontade para
expressar suas impressões. Ainda por esse motivo, com a permissão do
professor, a entevista foi gravada (e depois transcrita) para que transcorresse
como uma conversa natural sem interrupções. Conforme evidenciado por
Erickson, McDonough e McDonough e Mann e Stewart na seção 6.7.3, esse
instrumento forneceu evidências sobre o ponto de vista do professor.

6
7

Cf. Capítulo 4.
Cf. Anexo 3.
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Sobre o Wiki, o professor preferiu retirar por considerá-la uma “fonte de
dificuldades” que pode atrapalhar a aceitação do ambiente pelo aluno. Ele explica
que utilizava a ferramenta como meio para entrega de relatórios relativos às aulas
práticas de laboratório. Como todos os eventos no AVA possuem datas de
entrega e as aulas práticas dificilmente seguem um calendário rígido por causa
das dificuldades de espaço físico (laboratórios), o professor optou para não criar
um estímulo negativo entre o aluno e a modalidade semipresencial, atrapalhando
sua motivação e dificultando a aceitação do ambiente.
Em relação à ferramenta Glossário, a falta de resultados foi o fator motivador
da retirada da ferramenta. Ele percebeu que, apesar da essência dessa tarefa já
existir no livro didático adotado, os poucos alunos que se envolveram na atividade
não obtiveram um bom aprendizado. Além disso, a tarefa não mobilizou uma
quantidade suficiente de alunos. Ele acha que o perfil do aluno (alunos de
engenharia – ciência exata) não influenciou a não utilização do Glossário, e
demonstrou interesse em buscar uma solução para a reativação da ferramenta,
que acredita ter potencial pedagógico.
O professor aponta como limitações ao pleno uso do AVA o fato de somente
ele, efetivamente, utilizar a metodologia, não havendo para os alunos experiência
prévia ou promessa de continuação. Ele acredita que essas “limitações” dificultem
um envolvimento mais profundo dos alunos com relação ao AVA e a modalidade
semipresencial.
O Chat é uma ferramenta com “demanda específica”: ele é muito requisitado
nas vésperas de prova. O professor define esses Chats pré-agendados como um
“elemento aliviador de tensões”, já que ele é quase que exclusivamente utilizado
para tirar dúvidas nas vésperas das provas.
Apontado como uma das ferramentas que mais estimulam a participação do
aluno, o Diário é bastante utilizado. O professor assinala o fato de haver uma
pontuação envolvida com essa atividade, mas acredita na existência de outros
motivos (além deste) que estimulam o aluno. Ele destaca que, da mesma forma
como os alunos se surpreendem (e gostam) dos feedbacks fornecidos, a
ferramenta também lhe transmite a segurança de “conhecer” seus alunos. Com
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ela, ao chegar na sala de aula – presencial –, ele consegue reconhecer
características físicas e pessoais de cada participante:
[...] eu sei perfeitamente quem é quem nas minhas turmas pela maneira
que eles interagem [...] É nesse jogo que se constrói a relação. Nesse
momento eu posso notar o aluno que demonstra falta de iniciativa, então
eu vou e digo a ele. Às vezes eu sou muito duro, eu faço o jogo de ser
muito duro com um ou outro, dou bronca, mas também faço brincadeiras.

Os alunos recorrem ao E-mail para tratar qualquer tipo de assunto (dúvidas,
queixas, faltas etc.). O professor percebe que é uma ferramenta que emana
confiança. Apesar de o professor fazer o pedido, mas não a obrigatoriedade, de
que as mensagens sejam trocadas pelo intermédio do Moodle, ele acha que os
alunos preferem o uso do E-mail por terem a certeza de que a mensagem
chegará.
Com um menor destaque interacional, mas tratada com a devida importância
pelo professor, encontra-se a ferramenta Fórum, que recebeu o nome de Fórum
de Notícias no AVA. Essa ferramenta é utilizada, como o nome já esclarece, para
divulgar datas de provas e atividades, mudanças de aulas, notas, toda e qualquer
notícia sobre o andamento “administrativo” da disciplina.
Sobre o papel do Monitor na disciplina, o professor destaca sua importância
como auxiliar nas aulas práticas (presenciais no laboratório) e afirma: “[...] dentro
da plataforma o Monitor não é essencial, mas tem uma participação importante
[...]”. Ele explica que o Monitor responsável pelas aulas práticas também troca
mensagens com aos alunos dentro da plataforma, mas essas mensagens são
apenas informes sobre datas de aulas, provas e eventuais dúvidas. Em 2010, no
entanto, o professor pode contar com um Monitor exclusivo para a plataforma.
Nesse momento, sua percepção sobre o papel exercido por este sujeito no
ambiente virtual modificou-se:
Destaca-se um Monitor que me ajudou especificamente na plataforma, ele
tinha um estilo completamente diferente do meu, mas eu adorava. Ele era
direto com o aluno. Na época que ele atuava pude notar que os alunos
adoravam o Monitor. Ele foi muito requisitado nos chats, o Monitor chegou
a ter uma programação de chat fixa.
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7.3 PERCEPÇÕES DO MONITOR
O Monitor da disciplina PCM tem como função auxiliar o trabalho do
professor titular. Inicialmente restrito as aulas presenciais (laboratório), em 2010,
a disciplina passou a contar um Monitor específico para o AVA. Relatamos aqui
apenas as percepções do Monitor designado para atuar especificamente no
ambiente virtual no ano de 2010.
Com o Monitor também utilizamos uma entrevista semiestruturada8, mas por
e-mail. Por ser semiestruturada, a entrevista seguiu um roteiro de perguntas9 mas,
devido a uma prévia troca de mensagens entre a pesquisadora e o Monitor, ficou
clara para este a possibilidade de aprofundamento das respostas. Vejamos:

Olá D.! Sou Fabiana, sou pesquisadora da Letras/UFRJ. Gostaria de saber
se vc foi Monitor da disciplina PCM no ano de 2010. Se a resposta for sim,
eu poderia te mandar um questionário de entrevista? Sou da equipe
pedagógica e busco melhorias para o AVA da PCM e sua ajuda é muito
importante! Fique a vontade para acrescentar os comentários que desejar.
Agradeço a atenção! Obrigada!

A experiência se mostrou bastante positiva. Segundo o Monitor, sua
adaptação ao ambiente virtual foi rápida, apesar das dificuldades decorrentes da
“interface visual” do sistema. Ele afirmou ter tido dificuldades em anexar figuras e
editar exercícios, por exemplo. Não houve nenhum treinamento específico, e as
ferramentas de edição por ele utilizadas, aprendeu por sozinho como utilizá-las.
O Monitor, de acordo com seu relato, tem por função acompanhar e orientar
os alunos na elaboração dos desafios propostos, além de ajudar nas dúvidas
relativas

aos

exercícios,

ao

conteúdo

dado

em

aula

e

auxiliar

na

edição/elaboração de exercícios. Dentro de todas as atribuições que possui, ele
diz que sua maior dificuldade era mostrar aos alunos a utilidade do sistema, uma
vez que percebia que os alunos não o buscavam com regularidade.
Embora o Monitor afirme que uma das dificuldades encontrada na sua
função seja a falta de regularidade no contato dos alunos, ele registra que sua
8
9

Cf. seção 6.7.3.
Cf. Anexo 4.
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convivência virtual com os alunos era boa e que os alunos que o procuravam iam
bem na disciplina e ele era reconhecido por isso.
A ferramenta Chat foi considerada um dos recursos mais utilizados por ele.
No entanto, ressalta que o canal de comunicação mais eficiente continua sendo a
conversa presencial, e que os alunos também preferem as “mensagens pessoais”
– como e-mail – ao uso do Chat. Apesar de imputar a falha de uma melhor
comunicação entre os alunos à interface do AVA (“Falta a melhora da interface. O
layout do chat é desajeitado e ruim”), ele considera efetiva comunicação entre
Monitor-aluno e professor-aluno.

7.4 PERCEPÇÕES DOS ALUNOS
As percepções dos alunos foram analisadas por meio de um questionário
(Anexo 2). O instrumento analisou o perfil geral dos participantes, sua relação
com o AVA e sua relação com a ferramentas, sempre focando nas possíveis
interações ali existentes.
Os questionários foram aplicados por meio de uma ferramenta on-line
gratuita (Google docs), sendo enviados diretamente para o e-mail dos alunos.
Esta escolha foi feita pelo fato de que do case escolhido para esta pesquisa ter
sido o AVA PCM do período 2010-1. A quantidade de alunos (quarenta e sete)
também não facilitaria a aplicação de entrevistas, além da confiabilidade e da
veracidade que os questionários demonstram. Os questionários foram enviados a
todos os alunos, mas apenas vinte e sete deles responderam.
À primeira vista, os questionários aplicados possuem caráter quantitativo,
pois trazem números, médias de atividades realizadas, percentuais de percepção
dos alunos sobre determinada questão ou como esta ou aquela ferramenta foi
utilizada. No entanto, devido à quantidade de alunos envolvidos, e a distância
temporal (período analisado foi de 2010/1), este foi o instrumento mais adequado
e, da forma como foi elaborado, permitiu dar voz aos participantes temporalmente
e fisicamente distantes.
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A primeira parte do questionário indica o perfil dos alunos. Os alunos
demonstraram que a maioria – ou seja, 81% – utiliza a internet como uma
ferramenta para estudo e pesquisa, 67% utilizam a rede para sociabilizar e se
comunicar com amigos e colegas de classe, além de realizar atividades
relacionadas ao campo profissional, e, surpreendentemente, apenas 29% já
haviam participado de algum curso on-line anteriormente. Vejamos:

Figura 5 – Porcentagem de alunos que já haviam participado de cursos on-line

Apesar do baixo número de alunos que já participaram de algum curso online anteriormente, metade deles teve uma impressão muito boa ou boa do AVA,
e mais da metade se adaptou ao ambiente e utilizou as ferramentas disponíveis
sem maiores dificuldades.

Figura 6 – Primeira impressão do AVA PCM
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Por fazer parte de uma geração acostumada com as novas tecnologias da
informação e comunicação, geração esta que sempre sedenta por novidades
tecnológicas, os alunos não sentiram grandes dificuldade nos uso do AVA e
demonstraram isso ao atribuírem essa facilidade de adaptação, principalmente, a
sua iniciativa própria de explorar o ambiente (86%), além da orientação do
professor e das aulas presenciais. Os recursos de leitura e as orientações do
Monitor pouco ou quase nada ajudaram na adaptação ao ambiente virtual, na
opinião dos alunos.

Figura 7 – Adaptação ao AVA PCM

Figura 8 – O que ajudou na adaptação ao AVA PCM – explorar o ambiente
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Figura 9 – O que ajudou na adaptação ao AVA – orientação do professor

Ao focarmos mais especificamente nas percepções sobre os recursos
disponibilizados, observamos o desejo de que o Chat fosse mais explorado. Esse
recurso foi mais utilizado para falar com o professor, apesar de os alunos
afirmarem que esses encontros, na sua maioria, não contribuíram, não eram
necessários ou foram insuficientes em relação ao seu aprendizado.
O Fórum foi outra ferramenta lembrada. Atualmente, ele é utilizado somente
como um disseminador de notícias administrativas. Apesar de os alunos terem a
possibilidade de postar nesse recurso, nenhuma postagem foi feita. Os alunos
não foram informados a respeito dessa possibilidade.

Figura 10 – Recursos que deveriam ser mais explorados

73

Ainda com relação às ferramentas de comunicação, o E-mail da Politécnica
foi apontado como mais usado para se comunicar com os colegas de curso
(superando até mesmo o e-mail pessoal – apenas 14%) Os alunos fizeram
questão de utilizar o e-mail da instituição (Politécnica), “abandonando” o MSN,
ferramenta que mereceu destaque na pesquisa realizada em 2007 por Delgado
(2009).

Figura 11 – Ferramentas mais eficientes para se comunicar com colegas

O Chat foi citado pelos alunos como uma ferramenta que possui potencial.
Por esse motivo, gostariam que fosse mais explorada. Apesar de pouco utilizada,
a ferramenta é bastante acessada em momentos pontuais, como véspera de
provas e dúvidas sobre atividades. Os Chats com o professor – principalmente – e
com o Monitor mostraram-se úteis à finalidade que lhes foi dada, nas palavras do
professor, um “aliviador de tensões” antes da prova.
Isso justifica alguns resultados apresentados no questionário. De fato, os
alunos quase não usaram a ferramenta para se comunicarem com colegas e com
o Monitor (Figuras 12 e 13).
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Figura 12 – Utilização do Chat – com os colegas

Figura 13 – Utilização do Chat – com o Monitor

No entanto, nos momentos antes das provas10, os alunos utilizavam o Chat
para tirar dúvidas com o professor (Figura 14).

Figura 14 – Utilização do Chat – com o Professor

10

Houve quatro momentos de prova em todo o semestre.
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Essas

atividades,

mesmo

que

realizadas

em

poucos

momentos,

contribuíram para o aprendizado dos alunos (Figura 15).

Figura 15 – Avaliação do Chat

Quanto ao conteúdo didático, as transparências, os exercícios de revisão e
os problemas de Callister foram os mais elogiados pelos alunos, que mostraram
um alto grau de satisfação em relação a esses conteúdos. De forma geral, todos
os recursos didáticos disponibilizados no AVA foram bem recebidos pelos
estudantes. Somente o material com informações sobre o AVA, sobre a disciplina
e sobre a metodologia utilizada não interessou muito aos alunos, que, como
vimos, preferem explorar o ambiente e descobrirem sozinhos suas possibilidades
de uso.
Adentrando o campo das relações interpessoais, a maioria apontou que o
fato de já conhecer presencialmente os colegas da disciplina facilitou sua
convivência on-line. Apesar dos diversos canais de comunicação disponibilizados,
81% preferem se comunicar com o professor presencialmente.
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Figura 16 – Como se comunicar com o professor da disciplina

Em relação ao Monitor, os alunos não demonstram essa preferência e
afirmam não haver diferença em comunicar-se com o tutor virtual ou
presencialmente – o que remete ao que disse o professor quando afirmou que a
importância maior do Monitor está nas aulas presenciais (laboratório).
Outro fato interessante que podemos extrair do questionário é que, dada aos
alunos a possibilidade de apontar que outras ferramentas eles gostariam que
fizessem parte do ambiente, eles não se deixaram levar pelo apelo de
teleconferências, vídeos, modelagens em 3D... apontaram a necessidade de
maior conteúdo didático. 57% dos alunos afirmam que gostariam de uma
biblioteca virtual, com links para livros, imagens, textos etc.

7.5

AS INTERAÇÕES NO AVA – POLIMOODLE

Na análise do AVA e de seus recursos (as ferramentas utilizadas, as
mensagens dos chats, os diários e os fóruns), pudemos identificar modalidades
de interação relatadas no Capítulo 4, quais sejam, interação e interatividade.
O autor e também engenheiro Romero Tori acha nas simples e diretas
definições do dicionário Houaiss que interação é “uma atividade ou trabalho
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compartilhado, em que existem trocas e influências recíprocas” e interatividade
como “capacidade de um sistema de comunicação ou equipamento de possibilitar
interação”11. Bem, essa definição “elementar” de interação e interatividade,
descrevem o que acontece no AVA estudado.
O ambiente virtual traz uma variedade de atividades baseadas em recursos
e ferramentas escolhidos pelo seu conteudista. Essas atividades não são, a todo
tempo, interativas. E nem devem ser. Como enfatiza Tori12, a aula não tem de ser,
obrigatoriamente, cem por cento do tempo interativa. É até satisfatório que não
seja. Dessa forma, não haverá a overdose de interação que, segundo o autor,
compromete o processo de aprendizagem. Bastam alguns momentos interativos
como gatilho para os alunos que, assim que sentirem a interatividade, sairão das
suas posturas passivas e sentiram-se finalmente interagindo. É isso que se pode
inferir da observação do ambiente virtual de aprendizagem.
Além dessa mistura de estratégias, destacam-se três tipos de interação
classificados por Moore: aluno-conteúdo, aluno-instrutor e aluno-aluno. Dentre as
várias teorias e definições discutidas e apresentadas no Capítulo 4, as interações
definidas por Moore (2007) foram as escolhidas para uma análise mais
direcionada do AVA PCM.
Considerada o primeiro tipo de interação, o modelo aluno-conteúdo está na
apresentação

da

disciplina

por

meio

de

seus

textos

complementares

(Apresentação da disciplina, Conheça o Ava, O estudo na modalidade
semipresencial), nas transparências com o conteúdo didático e até nos exercícios
de revisão.
Moore (2007) considera a modalidade aluno-instrutor “altamente desejável”
por caracterizar-se pelo incentivo e estímulo do interesse dos alunos em relação
ao aprendizado da disciplina, para que aqueles transformem aquilo que estão
aprendendo em conhecimento pessoal. Durante as interações na ferramenta
Diário, isso fica completamente claro:

11
12

Cf. capítulo 4.
Cf. capítulo 4.
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A. , acho que você não pegou ainda o espírito desse desafio e precisa
estudar bem mais. Não é possível falarmos de `primeira camada da
estrutura` se não soubermos a sua orientação. Se for CFC, qual o plano
que está na base, a direção c está na vertical? E se for HC? Você já
observou que o plano que está na face lateral da pilha é muito parecido
com o (001) de HC ou o (111) de CFC?”
“F., muito bom começo. Gostei particularmente da contagem das vizinhas.
Está correta. Quanto ao restante, não há muitos erros, mas muitas
afirmações precisam de embasamento e estes virão nas próximas aulas. O
que há de mais duvidoso é a análise da questão das cajás e jenipapos.
Sugiro deixar esse tópico para o final. Na aula, preste bem atenção à
palavra cristalografesa ´sistema´ ou sistema cristalino.

Neste momento, a linha de interação aplicada pelo professor é mesma
usada pelo Monitor – que, em vários momentos desta atividade, demonstra
paciência e incentivo aos alunos. Vejamos:
R. , temos que andar mais rápido... Do contrário não dará tempo de ir
muito adiante... Antes de mais nada, temos que definir de maneira correta
qual o sistema. A cristalografia pode ajudar? Pense nas diferenças entre
as estruturas... Leia novamente o feedback do professor.
P. , começamos muito tarde e temo que você não tenha entendido a
proposta do desafio. Peço que você o releia e reflita sobre os objetivos.

Outra ferramenta que também é utilizada para incentivar e estimular os
alunos é o CHAT, que, como informou o professor, é muito utilizado nas vésperas
de prova:
T. : Não lembro muito bem de algumas informações das aulas práticas
T. : Gostaria de saber se existe alguma literatura
T. : Sobre os lingotes mais especificamente
T. : Eu achei sobre micrografia e ensaios de dureza no livro
Professor: Se você assistiu as aulas práticas, não terá problemas. Qual a
dúvida sobre os lingotes?
T. : os lingotes são feitos com uma temperatura que o metal está na fase
líquida
Professor: Sim, lingote é o resultado de uma solidificação, pura e simples,
de uma massa de metal líquida.
T. : Certo.
T. : Ele possui três fases que a Monitora falou.
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T. : Que se diferenciam pelo tamanho do grão e a sua posição na peça
propriamente dita
Professor: Três fases? São três ou mais regiões.
T. : Sim, três regiões
T. : Uma perto da parede do molde, outra no centro e a zona intermediária
T. : Foi isso o que eu entendi.

O Chat com o Monitor também foi bastante acessado. Os momentos de
maior atividade são aqueles antes das provas:
Monitor: opa!
F.: Então, cara, estou um pouco perdido com relação a matéria da prova
de amanhã. Nem tudo que tem no livro tem nos slides.
F.: a parte de aplicações e processamento tanto de ceramicas quanto de
polímeros precisa saber todos aqueles processos ?
Monitor: eh
Monitor: é bom ter noção
Monitor: mas o idela é entender a motivação de se fazer aquilo
F.: Aquela parte onde ele mostra as cadeias dos polímeros e aquelas
reações poliméricas precisa saber ?
Monitor: sim
Monitor: é o mais importante
Monitor: eu não considero importante isso
Monitor: mas tem q ver o que o ericksson deu mais ênfase
F.: entendi

Nesses registros gerados pelo próprio AVA, ficam mais evidenciadas as
trocas, as interações necessárias à construção do conhecimento (Vygotsky, apud
MARTINS, 1999). Aqui fica mais claro que os fundamentos sócio-interacionistas
difundidos por Vygotsky podem consolidar a EAD, uma vez que esta apresenta
condições para que o processo de ensino/aprendizagem ocorra. Além do mais, os
registros coletados demonstram que a boa estrutura de interações que pudemos
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observar no AVA PCM favoreceu a construção de um ambiente de conhecimento
e colaboração entre seus participantes (SILVA E OLIVEIRA, 2004).
A interação aluno-aluno, que possui um alto poder de estimular a
sociabilização, o trabalho em equipe e a cooperação, motivando a participação,
não foi identificada no AVA PCM pelos instrumentos de pesquisa. Analisando o
ambiente atual, não existe qualquer tarefa que estimule as atividades em grupo, a
troca de conhecimentos. No entanto, ao analisar os resultados do questionário, a
interação aluno-aluno existe. Após ler e reler os dados obtidos, notei que esse
tipo de interação existe, mas não é promovida dentro do AVA. Ela acontece
espontaneamente através dos e-mails trocados e dos encontros presenciais. Uma
vez que todos os alunos estudam na mesma instituição e participam das mesmas
aulas práticas (presenciais), essa rede de ajuda e troca de conhecimento nasceu
naturalmente e dentro do que se é esperado em um curso tradicional.
Lembramos que o professor da disciplina estimula esse tipo de interação
quando disponibiliza ferramentas como Fórum e Chat, deixando todos os canais
de comunicação à disposição dos alunos. Ele mesmo incentiva a comunicação
dentro da plataforma – “[...] eu faço o pedido, mas não a obrigatoriedade, de que
as mensagens sejam trocadas pelo intermédio do Moodle [...]”.
Ao analisar a plataforma Moodle13, verificamos que o próprio LMS limita as
interações quando oferece pouca ou nenhuma ferramenta verdadeiramente
interativa. Observando as conclusões obtidas na Tabela 1, a maioria dos recursos
do Moodle possui um potencial de interação que será determinado pelo desenho
instrucional escolhido para o curso. Apesar dessa falta de canais de interação, a
plataforma atende ao objetivo para o qual foi criada: o ensino/aprendizagem. Isso
fica claro ao observarmos a facilidade oferecida quando o intuito do professor é
disseminar conhecimento (por meio de textos, lições etc.), estimular o
pensamento (por meio dos desafios, por exemplo) e fazer o aluno criar, recordar e
analisar os conteúdos propostos.

13

Cf. capítulo 2.
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8 Considerações Finais

No presente capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa e apontamos
algumas sugestões para futuros estudos. Nessa dissertação, conduzimos um
estudo de caso com base na etnografia virtual (Capítulo 6), objetivando responder
às seguintes questões:

1) Observando o AVA estudado, de que forma ele propicia ou limita as
interações entre seus participantes?
2) Quais as percepções dos participantes sobre essas contribuições e sobre
as limitações à interação?
A revisão da literatura que apoia a fundamentação desta pesquisa (Capítulos
2 e 3) abordou os conceitos de SGAs e AVAs – com foco maior na plataforma
Moodle. Além disso, foram abordadas questões relativas aos diversos conceitos
de interação e interatividade (Capítulo 4).
Instrumentos de pesquisa foram utilizados (Anexos 1 a 5) para a geração de
dados, como também a análise dos registros de chats, fóruns e diários
disponibilizados no AVA, além observação on-line da pesquisadora.
Esta pesquisa trouxe novas problematizações ao contexto da LA (uso de
novas tecnologias e a interação em um contexto de ciências exatas –
Politécnica/UFRJ), encaixando-se na perspectiva em que se insere a linguística
aplicada indisciplinar, que não se submete aos limites de um campo de saber
específico e incorpora os discursos tratados no nosso tempo, fazendo assim uma
“pesquisa interdisciplinar” em linguística aplicada, sintonizando com outras áreas
de conhecimento, ajudando-nos a ver as limitações de nossas preposições e,
finalmente, tratando a linguística aplicada não como disciplina, mas como área de
estudos (cf. capítulo 1). E, seguindo a proposta da LA “Indisciplinar”, não tentouse aqui encaminhar soluções ou resolver os problemas com que nos defrontamos
mas, ao contrário, buscamos problematizá-los ainda mais, de modo que novas
alternativas possam ser vislumbradas.
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Os resultados mostram que o AVA da disciplina PCM continua a ser uma
ferramenta importante no auxilio do processo de aprendizagem dos seus
participantes. O AVA dentro de uma visão sócio-construtiva do conhecimento
onde, segundo Vygotsky (cf. capítulo 5), é na interação entre pessoas que em
primeiro lugar se constrói o conhecimento, que depois será intrapessoal, ou seja,
será partilhado pelo grupo junto ao qual tal conhecimento foi conquistado ou
construído, o AVA oferece de modo satisfatório modalidades de interações (alunoconteúdo; aluno-instrutor – cf. capítulo 4) satisfatórias ao aprendizado satisfatória
de acordo com os participante e com os resultados demonstrado nestes quatro
anos de utilização do ambiente.
Apesar de propiciar as interações ente aluno-conteúdo e aluno-instrutor, o
AVA limita a interações aluno-aluno, que segundo discutido (cf. capítulo 4)
possuem alto poder de estimular a sociabilização, o trabalho em equipe a
cooperação, motivando a participação e conseqüentemente facilitando ao
aprendizado. É curioso notar que essa limitação a interação dentro do AVA é
naturalmente superada, uma vez que o alunos utilizam outras formas de interagir
durante o aprendizado, sem precisar utilizar a plataforma.
Ainda com relação a Plataforma Moodle, essa foi criada dentro de uma
concepção de construtivismo social (cf. sub-seção 2.1), que visa a construção do
conhecimento e conseqüente aprendizado. Mas isto não implica que para
alcançar este objetivos a plataforma seja 100% interativa. A tabela 1 (cf. subseção 2.1.1), basedo em estudos realizados pelo E-learning Lab, da Universidade
de Lisboa, aponta como quão poucas são as ferramentas que provocam interação
dentro do Moodle, no entanto seu objetivo pedagógico focado no aprendizado é
quase unânime.
Existe uma tendência, de que as ferramentas que provocam menos
interações entre os participantes possuem um papel complementar em relação
umas às outras, mas todas (de alguma forma) contribuem para o processo de
aprendizagem. O exemplo da Plataforma MOODLE mostra que é possível
encontrar equilíbrio entre as atividades interacionais, e não interacionais, de forma
a não sobrecarregar os atores com excesso de interações, que poderia até
mesmo vir a prejudicar a aprendizagem.
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Assim, com relação a primeira hipótese de estudo levantada, o MOODLE
mais limita do que propicia as interações. No entanto esta proporção um tanto
“desbalanceada” entre interações ou a falta delas em nada atrapalha o objetivo
principal deste novo instrumento pedagógico e assim,há aprendizado.
Em relação a como os participantes percebem as limitações e contribuições
das interações no AVA, destacamos o discurso do professor da disciplina que,
apesar de todas as dificuldade de aceitação da modalidade semipresencial pelos
seus pares, continua estimulado e buscando formas de melhorias para o
ambiente.
Ele está ciente que a retirada de algumas ferramentas antes utilizadas,
diminuiu um pouco as interações na disciplina, estas ferramentas estarão de
volta, segundo ele, tão logo ele analise métodos para melhor aproveitas as
possibilidades de incentivo ao aprendizado que elas podem trazer – a exemplo do
Glossário. Por outro lado, ele valoriza e participa de atividades consideradas
altamente interacionais (como os Diários).
O Monitor reforça esse discurso quando considera boa sua convivência
virtual com os alunos, além de salientar a utilização do chat e das mensagens
pessoais (e-mails, respostas dos Diários) como os canais de comunicação mais
usados entre eles e os alunos.
Os alunos já possuem conhecimento das ferramentas de informação e
comunicação existentes, uma vez que as utilizam naturalmente quando
“navegam” na internet. As interações com o conteúdo, com os colegas e com o
professor, na visão deles, são satisfatórias e auxiliam o aprendizado. A falta de
uma ferramenta para se comunicar na modalidade aluno-aluno é percebida pelos
discentes. Ressaltam a “ajuda do colega” como importante no curso, e o desejo
de que “o chat seja mais explorado”. Assim, demonstram a vontade de que
ferramentas dessa modalidade sejam mais exploradas ou incluídas.
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8.1 AS LIMITAÇÕES
Dentre as limitações desta dissertação, aponto, primeiramente, a dificuldade
em receber as respostas dos questionários dos alunos, enviados via e-mail. Dos
quarenta e sete alunos, apenas vinte e um responderam ao instrumento, o que
reduziu o universo da população-amostra. O mesmo aconteceu com os
Monitores. Em 2010, havia dois Monitores, mas apenas um respondeu à
entrevista. Por conta disso, o Monitor presencial da disciplina não foi entrevistado.
A comunicação que os alunos possam ter mantido por e-mail, fora da
plataforma, não foram analisadas. Dessa forma, ficou aberta a lacuna sobre as
interações aluno-aluno – inexistentes no AVA PCM.
Se houvesse tempo hábil, o ideal seria analisar o período 2011/1, pois todo o
uso das ferramentas, dos recursos, e das interações estaria acontecendo no
tempo da pesquisa. Dessa forma, possível promover um observação participante
com intervenções e um maior número de testagens.

8.2. PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS
Dessa forma, ao analisar e pesquisar as interações – ou suas limitações –
do AVA da disciplina PCM e a forma como seus participantes as percebem,
esperamos ter contribuído para as reflexões sobre os resultados gerados,
estimulando a discussão sobre as interações on-line. Novas pesquisas sobre o
assunto trarão resultados enriquecedores, favorecendo a evolução dos estudos
nessa área. Preferencialmente, tais estudos devem focar nas outras modalidades
de interação (professor-professor, conteúdo-professor, conteúdo-conteúdo), na
análise interativa das ferramentas dentro de uma abordagem sistêmico-relacional,
analisando interações mútuas ou reativas, e na comparação entre os diversos
SGAs existentes.
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Anexos
Anexo 1

UFRJ – ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS
DISCIPLINA: PRINCÍPIO DE CIÊNCIAS DOS MATERIAIS
Formulário de Avaliação do AVA

Caro aluno,
Respondendo a esta formulário você estará fornecendo subsídios para a reflexão
sobre o papel e contribuição do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – no
seu aprendizado no curso Princípios de Ciências dos Materiais. Suas respostas
servirão de base para manter ou reformular o AVA, tendo em vista melhorar suas
condições técnicas e pedagógicas neste curso.

Desde já agradecemos sua valiosa contribuição e o tempo despendido nesta
tarefa.

Atenciosamente,

A Equipe Pedagógica.
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Anexo 2
UFRJ – ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS
DISCIPLINA: PRINCÍPIO DE CIÊNCIAS DOS MATERIAIS
Nome do Aluno:_________________________________________
TURMA:___________________PERÍODO:___________________

Questionário 1
Parte 1
- Quais atividades mais você utiliza a internet:
Utiliza muito

Utiliza mais ou Utiliza pouco
menos

Raramente
ou nunca

Leitura,
assistir
filmes,
programas, seriados, etc.
Ler e postar em redes sociais
(Orkut, MSN, Facebook, Blogs)
Fazer novas amizades.
Se comunicar com amigos e
colegas de sala.
Pesquisar e estudar.
Realizar
atividades
relacionadas ao estudo.
Realizar
atividades
relacionadas ao trabalho

- Já havia participado de algum curso on-line?
( ) sim ( ) não
Parte 2
- Qual sua primeira impressão do ambiente virtual de aprendizagem (AVA)
da disciplina PCM?
( ) Excelente
( ) Muito boa
( ) Boa
( ) Razoável
( ) Ruim
Comente,
desejar:____________________________________________________
- Sua adaptação ao ambiente de estudo foi...

se
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( ) Rápida ( )Com pouca dificuldade ( ) com muita dificuldade ( ) não consegui me
adaptar

- Quanto à utilização das ferramentas e recursos do ambiente, você sentiu:
( ) Muita dificuldade
( ) Média dificuldade
( ) Baixa dificuldade
( ) Nenhuma dificuldade
- O que ajudou na sua adaptação ao ambiente virtual de aprendizagem
(AVA)?
Muito

Pouco

Quase nada

Orientação do professor
Ajuda do Monitor
Ajuda dos colegas
Ler a “Apresentação da Disciplina”
Ler o “Conheça o AVA”
Ler o texto “O Estudo na
Modalidade Semipresencial”
Explorar as ferramentas do AVA
por conta própria

- O que favoreceu seu aprendizado no curso?
Muito

Pouco

Quase nada

Orientação do professor
Ajuda do Monitor
Ajuda dos colegas
As aulas presencias.
O conteúdo do AVA (material didático)

Parte 3
- Quais recursos você gostaria que fossem mais exploradas durante curso?
( ) Chat
( ) Forúm de notícias
( ) Transparências
( ) Tarefas (provas)
( ) Diário (desafio)
( ) Licões (exercícios de revisão, problemas de Callister)
( ) Agenda do diretor
( ) Apresentação da disciplina
( ) Conheça o Ava
( ) O estudo na modalidade semipresencial
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- Que ferramenta(s) você considera mais eficiente para se comunicar com
seus colegas no curso:
( ) Chat
( ) e-mail (Politécnica)
( ) e-mail (pessoal)
( ) MSN
( ) Skype
( ) Outra. ____________________

- Com relação ao chat, com que freqüência você o utilizou para:
Muito

Pouco

Quase nada

Falar com os colegas
Falar com o professor
Falar com o Monitor
Tirar dúvidas

- Em relação a sua aprendizado, como você avalia os encontros e
discussões na ferramenta chat:
( ) contribuiram muito;
( ) não contribuiram;
( ) não foram necessários;
( ) foram insuficientes.
- Quanto aos textos disponibilizados no AVA e a contribuição para o
aproveitamento na disciplina, você achou que:
Muito
Satisfeito

Pouco
Satisfeito

Insatisfeito

Transparências
Textos complementares (Apresentação da
Disciplina, conheça o AVA, o Estudo na
Modalidade Semipresencial)
Exercícios de Revisão
Problemas de Callister

Se desejar, comente:______________________________________________
- Com relação aos seus colegas de disciplina:
( ) Já conhecia todos presencialmente, o que facilitou a convivência on-line
( ) Conheceu alguns deles depois de iniciado o curso, mas não teve dificuldades
na convivência.
( ) Por não conhecer alguns (ou todos eles) sentiu dificuldade em se entrosar

95

( ) Não conhecer todos ou alguns antes de iniciada a disciplina, não fez diferença
no seu relacionamento e entrosamento com a turma no ambiente on-line.
- Com relação ao docente da disciplina, você:
( ) se sente mais a vontade relacionado-se com ele on-line
( ) preferem falar com o professor presencialmente
( ) Não sente diferença em comunicar-se com o professor a distância ou
presencialmente
- Com relação ao tutor da disciplina:
( ) se sente mais a vontade relacionado-se com ele on-line
( ) preferem falar com o professor presencialmente
( ) Não sente diferença em comunicar-se com o tutor a distância ou
presencialmente

- Quais das opções abaixo você gostaria que fizessem parte do ambiente:
( ) Teleconferência
( ) Vídeos
( ) Animações
( ) Modelagens em 3D
( ) Biblioteca (de links, livros, textos, imagens, etc.)
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Anexo 3
ROTEIRO DE ENTREVISTA- Professor

Pode-se observar algumas mudanças no AVA da disciplina (se
compararmos início em 2007 aos dias atuais). O que motivou essas
mudanças?
_________________________________________________________________
Quais as mudanças no ambiente virtual da disciplina PCM que você aponta
como importantes?
_________________________________________________________________
Do seu ponto de vista, como essas mudanças influenciaram na relação dos
alunos com a disciplina?
_________________________________________________________________
Qual o melhor canal de comunicação com os alunos? Chat? Fórum? E-mail?
Conversa presencial? Qual o mais utilizado?
_________________________________________________________________
Em termos de participação do aluno, quais as ferramentas que mais
incentivam essa participação? Em sua opinião, qual o motivo?
_________________________________________________________________
O Glossário (presente na 1ª edição da disciplina) foi retirado. Por quê?
_________________________________________________________________
O Monitor ganhou um chat exclusivo. O que motivou essa mudança?
_________________________________________________________________
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Anexo 4
UFRJ – ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS
DISCIPLINA: PRINCÍPIO DE CIÊNCIAS DOS MATERIAIS
Formulário de Avaliação do AVA

Caro Monitor,
Respondendo a esta formulário você estará fornecendo subsídios para a reflexão
sobre o papel e contribuição do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – no
seu aprendizado no curso Princípios de Ciências dos Materiais. Suas respostas
servirão de base para manter ou reformular o AVA, tendo em vista melhorar suas
condições técnicas e pedagógicas neste curso.
Desde já agradecemos sua valiosa contribuição e o tempo despendido nesta
tarefa.
Atenciosamente,
A Equipe Pedagógica.

Como foi sua adaptação ao AVA?
_________________________________________________________________
Você conhece todos os recursos do ambiente? Foi treinado para usá-los?
_________________________________________________________________
Como você define sua convivência “virtual” com os alunos? Boa, ruim? Que
fatos lhe deram essa impressão?
___________________________________________________________________________

Qual o melhor canal de comunicação com os alunos? Chat? Fórum? E-mail?
Conversa presencial? Qual você considera mais eficiente?
_________________________________________________________________
Quais recursos foram mais usados por você? Quais os recursos você
percebeu que os alunos mais preferiam? Por que você acha que esses
foram os preferidos?
_________________________________________________________________
Em relação à melhoria da comunicação entre alunos, o que você acha que
falta no AVA?
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_________________________________________________________________
E entre o Monitor-aluno e professor-aluno? A comunicação já é efetiva ou
pode ser melhorada? Como?
_________________________________________________________________
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Anexo 5
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