
1 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

Interação no Processo de Produção de um Programa de Capacitação Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flavia Nogueira Martins 

 

 

 

 

 

 

 

2012 



2 
 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Faculdade de Letras 

Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

 

 

 

 

Interação no Processo de Produção de um Programa de Capacitação Profissional 

 

 

Flavia Nogueira Martins 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em 
Linguística Aplicada da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro como quesito para a obtenção do 
Título de Mestre em Linguística Aplicada. 

Orientador: Profa. Dra. Cristina Jasbinschek 
Haguenauer 

 

 

 

 

2012 



3 
 

 

Nogueira Martins, Flavia. 
Interação no Processo de Produção de um Programa de Capacitação 

Profissional /Flavia Nogueira Martins. – Rio de Janeiro: UFRJ/CLA/ Programa 
Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, 2012, 129 p. 

Orientador: Cristina Jasbinschek Haguenauer 
Dissertação (mestrado) – UFRJ/Faculdade de Letras/Programa Interdisciplinar 

de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, 2012. 
Referências Bibliográficas: f. 99-105 
Anexos: f. 104-129 
1. Interação. 2. Design instrucional. 3. Programa de Capacitação Profissional. 
I. Haguenauer, Cristina Jasbinschek. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Faculdade de Letras, Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística 
Aplicada. III. Título. 
 



4 
 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Faculdade de Letras 

Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

 

Interação no Processo de Produção de um Programa de Capacitação Profissional 

Flavia Nogueira Martins 

Orientadora: Cristina Jasbinschek Haguenauer 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação 
em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como 
parte dos requisitos necessários para a obtenção do titulo de Mestre em Linguística 
Aplicada. 

 

Examinada por: 

_________________________________________________ 
Profª. Doutora Cristina Jasbinschek Haguenauer 
Orientadora - UFRJ 
 
_________________________________________________ 
Profª Doutora Vani Moreira Kenski 
Examinador Externo - USP 
 
_________________________________________________ 
Profª Doutora Paula Tatianne Carréra Szundy 
Examinador Interno - UFRJ 
 
_________________________________________________ 
Prof. Doutor Francisco Cordeiro Filho 
Suplente Externo ao Programa - UFRJ 
 
_________________________________________________ 
Prof. Doutor Luiz Barros Montez 
Suplente - UFRJ 
 

Rio de Janeiro 

Dezembro de 2012 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus, à minha família e aos amigos, 
pelo companheirismo, pelo incentivo e pela força de sempre. 

 



6 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A jornada foi longa, do ingresso à defesa, e muitos foram os estímulos, os apoios e os 
carinhos recebidos. 

Aos meus pais pelo amor, pelo incentivo aos estudos de sempre e por 
compreenderem minha ausência. 

Aos meus tios Licia e Lidio pelo amor, pelo incentivo aos estudos e, também, por 
compreenderem minha ausência. 

Aos amigos que são a família que a vida nos dá: Beatriz Gomes, Carlota Werneck, 
Claudia Ramos, Danielle Portilho, Fabricia Carvalho, Maria Christina Alvim, Marise 
Lopes, Patricia Borde. Estavam sempre por perto cada  

Às primas Amanda Nogueira, Fabiana Nogueira e Fernanda Nogueira que foram 
fundamentais na reta final. 

À minha orientadora por ter estar presente desde a iniciação científica, por ter 
incentivado meu ingresso e pela orientação dada. 

Às professoras Paula Tatianne Carréra Szundy e Vani Moreira Kenski por terem 
participado da banca e por terem dado contribuições valiosas para o estudo. 

Aos demais amigos, também importantes, que torceram para esta conquista: Ana 
Tereza Andrade, Eduardo Lippi, Gisele Andrade e Viviane Oliveira. 

Aos amigos conquistados nesta jornada: Evaldo Lima, Fabiana Macieira, Luciana Lima 
e Laís Dalsoquio. 

Aos colegas de curso Wanisse Costa, Márcia Gherardi e Marcus Mussi. 

Aos professores pelas contribuições em sala de aula e fora dela. 

À Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem (FBTS) por autorizar o estudo do 
Programa de Capacitação Inspetor de Soldagem. 

Aos participantes da pesquisa por contribuírem para a realização da mesma. 

À equipe da secretaria da Pós-Graduação sempre atenciosa e à disposição para 
ajudar. 

 



7 
 

 

NOGUEIRA MARTINS, Flavia. Interação no Processo de Produção de um Programa 
de Capacitação Profissional. Dissertação de Mestrado, Programa Interdisciplinar de 
Linguística Aplicada, Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro, 2012. 

 

RESUMO 

Este estudo é fruto de uma pesquisa desenvolvida sobre as interações online e 
presencial que ocorreram entre os participantes que produziram o Programa de 
Capacitação Profissional Inspetor de Soldagem. O objetivo desta investigação é 
identificar como ocorreram as interações mencionadas e as melhorias que poderiam 
ser aplicadas a elas e ao processo de produção de futuros projetos, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento de outras soluções educacionais. Para a realização da 
investigação, foi adotada a metodologia de estudo de caso com abordagem qualitativa, 
fundamentada em YIN (2009), LEFFA (2006, 2009) e MARTINS (2008), além do 
método de análise de conteúdo de BARDIN (2009). Os referenciais teóricos que 
orientaram a análise foram Leffa (2006, 2008), Primo (2001), Kenski (2008) e Moita 
Lopes (2004). As categorias das interações por e-mail se referem às atividades de 
rotina da fase de desenho e aos ajustes identificados após as validações da produção. 
Já as categorias das entrevistas se referem às perspectivas sobre as interações online 
e presencial, às sugestões de melhorias para as interações e o processo de produção 
e à influência das interações na eficiência do processo de produção. Os resultados 
mostram que as interações entre os participantes ocorreram na forma presencial, por 
meio de reuniões de equipe, e na forma online, por meio de e-mail e Skype. Os 
resultados também mostram que as interações presenciais proporcionaram o 
esclarecimento de questões relacionadas à linguagem que não foram entendidas 
durante a interação online e que a quantidade de encontros não foi suficiente. Em 
função disso, ficou evidente a necessidade de aumentar os encontros presenciais 
durante a produção de novas soluções que estejam alinhados ao prazo e orçamento 
do projeto, promover uma comunicação eficiente a partir das interações online a fim de 
evitar problemas de linguagem e explorar novas ferramentas de comunicação e 
interação. 

 

Palavras-chave: interações, design instrucional, programa de capacitação. 
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ABSTRACT 

This paper is the result of a research carried out in the presential and online 
interactions that occurred among participants who produced the Professional Training 
Program Welding Inspector. The goal of this research is to identify how the interactions 
were mentioned and the improvements that could be applied to them and to the 
production of future projects in order to contribute to the development of other 
educational solutions. To perform the research, the methodology adopted was case 
study with a qualitative approach, based on Yin (2009), Leffa (2006, 2009) and Martins 
(2008), and the method of content analysis of Bardin (2009). The theoretical framework 
that guided the analysis were Leffa (2006, 2008), Primo (2001), Kenski (2008) and 
Moita Lopes (2004). The categories of interactions by e-mail refer to routine activities of 
the design phase and adjustments identified after production validations. On the other 
hand, the categories of interviews refer to perspectives in presential and online 
interactions to suggest improvements for the interactions and the process of production 
and the influence of interactions on the efficiency of the production process. The results 
show that interactions between participants occurred presentially, through team 
meetings, and online, via email and Skype. The results also show that presential 
interactions provided the clarification of issues related to language that were not 
understood during the online interaction and the number of meetings was not enough. 
As a result, it became evident the need to increase the presential meetings during the 
production of new solutions that are aligned to and within the project budget, promote 
efficient communication from online interactions to avoid language problems and 
explore new communicational and interactional tools. 

 

Keywords: interactions, instructional designer, training program. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo introdutório serão apresentados o contexto desta pesquisa, a 

justificativa, as questões de estudo e a estruturação do trabalho, com a finalidade de 

esclarecer a organização da dissertação. 

As recentes transformações tecnológicas impactam sensivelmente as formas 

de trabalho e produção, as comunicações e as relações sociais e, em função disso, 

novas interações são estabelecidas. Um exemplo prático para ilustrar este cenário é a 

leitura de jornais, que hoje também pode ser realizada via tablets, smartphones e 

notebooks. Para cada um destes recursos tecnológicos citados, a forma de interagir é 

diferente, seja consumindo e/ou compartilhando informações. Para Castells (2002), a 

incorporação das tecnologias vai além do seu uso: “as novas tecnologias da 

informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a 

serem desenvolvidos” (CASTELLS, 2002, p. 69). 

Acredita-se que, além das diversas formas de interação já existentes no 

contexto online, outras foram geradas a partir da chegada da Web 2.0, leia-se 

segunda geração da World Wide Web1. Para Primo (2007), “a Web 2.0 é a segunda 

geração de serviços online e caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, 

compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a 

interação entre os participantes do processo” (PRIMO, 2007, p. 1). É uma tendência 

que reforça o conceito de troca de informações e colaboração dos internautas com 

sites e serviços virtuais. Os blogs estão entre as primeiras ferramentas de Web 2.0 a 

serem usadas amplamente (FOLHA DE SÃO PAULO, 2006). 

Castells (2005) tem um ponto de vista divergente do apresentado 

anteriormente no que se refere à relação da sociedade com a tecnologia: 

[...] a tecnologia não determina a sociedade: é a sociedade. A 
sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as 
necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as 
tecnologias. (CASTELLS, 2005, p. 17). 

1 "Rede de alcance mundial", também conhecida como Web e WWW. 
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Ao mesmo tempo, percebe-se que muitas necessidades surgem a partir da 

inserção das tecnologias na rotina diária, e o pouco convívio com elas já é suficiente 

para torná-las necessárias e indispensáveis. 

A Educação a Distância (EAD) existe desde o século XIX e sempre se apoiou 

nas tecnologias disponíveis ao longo da história. Um exemplo disso é que, em torno 

de 1850, agricultores e pecuaristas europeus já aprendiam por correspondência como 

plantar ou qual a melhor forma de cuidar do rebanho (FOLHA ONLINE, 2004). No 

Brasil, a EAD surgiu no início do século passado. Dois precursores desta modalidade 

de ensino são o Instituto Monitor2 e o Instituto Universal Brasileiro3 que iniciaram suas 

atividades em 1939 e 1946, respectivamente (FOLHA ONLINE, 2004). 

O correio, o rádio e a televisão foram muito utilizados e contribuíram bastante 

para a evolução da EAD. No entanto, a Internet representou uma quebra de 

paradigma no que se refere à velocidade da informação e permitiu uma interação 

maior e mais rápida entre os meios e os participantes. 

Para Kenski (1999), as velozes transformações tecnológicas da atualidade 

impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. Nas palavras da 

autora, “é preciso estar em permanente estado de aprendizagem e adaptação ao 

novo” (KENSKI, 2003 p. 30). A afirmação de Kenski (2003) nos leva a entender o 

quanto é importante acompanhar as contribuições das novas tecnologias da 

informação e comunicação (NTIC) para a Educação e, consequentemente, suas 

implicações na prática docente. Moita Lopes (2008) também aborda a interferência 

das tecnologias na vida da sociedade na atualidade: 

Vivemos tempos de grande ebulição sócio-cultural-político-histórica e 
epistemológica que muitos chamam de pós-modernos (Venn, 2000), 
de modernidade recente (Chouliaraki & Fairclough, 1999), de 
modernidade reflexiva (Giddens, Beck & Lash, 1997) etc., 
caracterizados por desenvolvimentos tecnológicos que afetam o 
modo como vivemos e pensamos nossas vidas tanto na esfera 
privada quanto na pública. (MOITA LOPES, 2008, p. 22). 

A contextualização feita até o momento tem por objetivo introduzir e situar a 

pesquisa relatada nesta dissertação, a qual investigou a interação a partir da 

perspectiva da pesquisadora e dos participantes da equipe responsável pela produção 

do programa de capacitação profissional denominado Inspetor de Soldagem, 

composto por um portal de informações e um curso online. Este programa de 

2 Disponível em: http://www.institutomonitor.com.br/. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
3 Disponível em: http://www.institutouniversal.com.br/. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
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capacitação prepara os profissionais que executam atividades relacionadas à inspeção 

de soldagem a realizarem a certificação exigida pelo Sistema Nacional de Qualificação 

e Certificação de Inspetores de Soldagem. 

A investigação ocorreu nos contextos online e presencial, no Laboratório de 

Pesquisa em Tecnologias da Informação e Comunicação da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (Latec/UFRJ), que atua na interface das áreas de Educação, 

Comunicação e Tecnologia, com foco em pesquisa e desenvolvimento, sendo 

vinculado à Escola de Comunicação da UFRJ e ao Programa Interdisciplinar de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ (PIPGLA). Este vínculo com o programa 

vem proporcionando desde 2007 o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao uso 

das NTIC aplicadas à Educação, totalizando até o momento 12 dissertações de 

mestrado concluídas, uma de mestrado em andamento e quatro de doutorado em 

andamento. 

Esta pesquisa está situada no campo da Linguística Aplicada (LA), mais 

especificamente na linha Discurso e Práticas Sociais e na área de concentração 

Interação e Discurso do PIPGLA, que se caracteriza por ter uma visão de Linguística 

Aplicada como área de pesquisa interdisciplinar voltada às relações entre linguagem e 

sociedade4. Para diversos pesquisadores, como Moita Lopes (1991; 1996), Cavalcanti 

(1986), AILA Vademecum (1992) e outros, a LA é uma área de investigação 

interdisciplinar que se centra na resolução de problemas da prática de usos da 

linguagem dentro e fora da sala de aula. Celani (2000) vai além: 

A LA como área de conhecimento é vista hoje como articuladora de 
múltiplos domínios do saber, em diálogo constante com vários 
campos que têm preocupação com a linguagem. Tendo em vista que 
a linguagem permeia todos os setores de nossa vida social, política, 
educacional e econômica, uma vez que é construída pelo contexto 
social e desempenha o papel instrumental na construção dos 
contextos sociais nos quais vivemos, está implícita a importância da 
LA no equacionamento de problemas de ordem educacional, social, 
política e até econômica. (CELANI, 2000, p. 19-20). 

Originalmente, a Linguística Aplicada estava associada aos estudos vinculados 

ao ensino de línguas. Esta visão foi amplamente criticada por linguistas aplicados que 

não concordavam com a simplificação desta área do conhecimento apenas à 

aplicação de teorias e, diante disso, muitos se posicionaram criticamente em busca de 

novas perspectivas. Alguns exemplos são Spolsky (1980), Strevens (1980), 

4 Disponível em: http://www.letras.ufrj.br/linguisticaaplicada/site/pages/pt/home.php. Acesso em 
15 de novembro de 2012. 
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Widdowson (1980), Cavalcanti (1986-1998), Signorini (1998), Moita Lopes (1996-

2006), entre outros. 

A criação da Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB5) refletiu o 

amadurecimento da área. Para Celani (1992), isso “representou um indicativo de 

maturidade dos profissionais”. Quando fundada, a ALAB se propôs a: 

[...] (re)construir um lócus acadêmico-científico dinâmico e reflexivo, 
fomentando, por sua vez, estudos e reflexões da área de LA, não 
concebida mais como aplicação de teorias linguísticas, mas como um 
campo de investigação indisciplinar, transgressiva e híbrida.6 

A ligação demasiadamente prolongada da linguística aplicada (de agora em 

diante também LA) com o ensino de línguas se deve a fatos históricos, pontuados por 

Rajagopalan (2008), os quais esclarecem as razões que levaram à crise na linguística 

teórica7 após o período de ascensão durante as grandes guerras. Primeiro, houve o 

grande salto da disciplina nos Estados Unidos devido à enorme demanda de 

professores de língua estrangeira que lecionavam para soldados que iriam servir em 

áreas muito distantes na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nesta fase, os linguistas 

foram convocados a se dedicarem a projetos de pesquisa relacionados ao esforço 

bélico dos EUA que envolviam tarefas secretas. Na sequência veio a Guerra Fria, 

onde os Estados Unidos disputaram hegemonia política, econômica e militar com a 

União Soviética e se viram ameaçados devido à sua posição de líderes mundiais. 

Estes fatos também explicam o grande investimento em pesquisa que proporcionou o 

crescimento da disciplina. Celani (1992, p. 16) comenta estes acontecimentos: “se de 

um lado isso foi bom, de outro lado talvez tenha contribuído para confundir a questão e 

para situar a própria LA em um plano secundário”. Além disso, complementa: “esse 

fato tem criado dificuldades que persistem até hoje, com intensidade decrescente, 

talvez, mas assim mesmo ainda criando obstáculos para o estabelecimento da LA 

como área de direito próprio”. 

Os acontecimentos comentados por Celani (1992) podem ser a justificativa 

para a existência das diversas definições de LA que foram e continuam sendo 

propostas desde o seu surgimento por linguistas e não linguistas8, o que vem gerando 

uma diversidade de entendimentos. São apresentadas no Anexo I as interpretações de 

Celani (1992) pelas suas amplitudes e por estarem associadas a três categorias: 

5 Disponível em: http://www.alab.org.br/. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
6 Disponível em: http://www.alab.org.br/a-alab/historia. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
7 Rajagopalan (2008) afirma que a LA surgiu historicamente à sombra da linguística teórica. 
8 Para Widdowson (1980) a linguística aplicada não é exclusividade dos linguistas (DAVIES, 
1999). 
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Linguística Aplicada entendida como ensino/aprendizagem de línguas; Linguística 

Aplicada entendida como consumo, e não como produção de teorias; Linguística 

Aplicada entendida como área interdisciplinar. Estas categorias são as mais 

comumente encontradas, segundo a autora. 

Ainda sobre as interpretações, quanto às categorias, especificamente à 

Linguística Aplicada entendida como ensino/aprendizagem de línguas, identifica-se um 

movimento, que nos pareceu natural, na direção da ampliação da gama de assuntos 

para além do ensino/aprendizagem. No que se refere à Linguística Aplicada entendida 

como consumo, e não como produção de teorias, perceberam-se muitas críticas que 

apontam para uma LA dissociada do seu propósito e até mesmo indefinida. Por fim, a 

Linguística Aplicada entendida como área interdisciplinar aponta para novos rumos. 

Nas palavras de Celani (1992), “as indicações de que se está caminhando em direção 

a isso são animadoras e se encontram nos esforços visíveis de se definir o escopo da 

disciplina cada vez com mais clareza” (CELANI, 1992, p. 20). No entanto, para a 

autora tudo indica que não se chegou ainda a uma teoria de LA. 

Nas palavras de Rajagopalan (2008), “o fato, por exemplo, de a LA ter surgido 

historicamente à sombra da linguística teórica ainda pesa na hora de redefinir as 

prioridades (por mais que se negue que isso ocorra) e, em muitos casos, faz com que 

os pesquisadores se sintam acuados diante das novas possibilidades de definir suas 

metas e prioridades” (RAJAGOPALAN, 2008, p. 149). Para o autor, “a saída é romper 

– na medida do possível – com a tradição, a fim de reprensar o futuro do campo de 

forma livre e desimpedida” (RAJAGOPALAN, 2008, p. 149). 

Moita Lopes (2008) converge com o pensamento de Rajagopalan (2008), ao 

apresentar a justificativa que embasa a necessidade de repensar outros modos de 

teorizar e fazer Linguística Aplicada: 

[...] uma área de pesquisa aplicada, na qual a investigação é 
fundamentalmente centrada no contexto aplicado (cf. Moita Lopes, 
1998 e Gibbons et al., 1994) onde as pessoas vivem e agem, deve 
considerar a compreensão das mudanças relacionadas à vida 
sociocultural, política e histórica que elas experienciam. (MOITA 
LOPES, 2008, p. 21). 

Por fim, apresenta-se uma tradução da definição da Associação Internacional 

de Linguística Aplicada (AILA) sobre a LA, compartilhada por Menezes (2009), que 

propõe uma LA interdisciplinar comprometida e sem neutralidade em relação a 

questões de ordem prática, relacionadas à linguagem e à comunicação: 
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[...] um campo de pesquisa e de prática interdisciplinar lidando com 
problemas práticos da linguagem e da comunicação que podem ser 
identificados, analisados ou resolvidos com a aplicação de teorias 
disponíveis, métodos e resultados da linguística ou desenvolvendo 
novos arcabouços teóricos e metodológicos para lidar com esses 
problemas. A linguística aplicada difere da linguística geral, 
principalmente no que diz respeito à sua orientação explícita em 
direção à prática, aos problemas do dia a dia relacionados com a 
linguagem e à comunicação. (MENEZES, 2009, p. 8,). 

Menezes (2009) expõe que parece haver um consenso de que o objeto de 

investigação da Linguística Aplicada é a linguagem como prática social, seja no 

contexto de aprendizagem de línguas maternas ou estrangeiras, seja em qualquer 

outro contexto em que surjam questões relevantes sobre o uso da linguagem. A 

definição da AILA e o posicionamento de Menezes convergem e apontam para uma 

LA como instrumento de mudança social, com foco ampliado e potencial para interagir 

com outras disciplinas. 

A LA rompeu com a visão simplista e restritiva que a relacionava apenas ao 

ensino de línguas, amadureceu e expandiu seus horizontes, com perspectivas de 

interseções com outras áreas do conhecimento que contemplam questões 

relacionadas à linguagem. Nas palavras de Celani (1998), “em uma postura 

multi/pluri/interdisciplinar, disciplinas plurais colaboram no estudo de um objeto, de um 

campo, de um objetivo (DURAND, 1993), em uma situação de integração” (CELANI, 

1998, p. 131-132). Esta afirmação pode ser representada pela figura 1. 

 
Figura 1. Postura multi/pluri/interdisciplinar da LA. Fonte: (LOPES-ROSSI, 2009, p. 4). 

O desenvolvimento da LA interdisciplinar ocorreu no fim do século XX e no 

início do XXI, devido à influência das Ciências Sociais e Humanas e das mudanças 

tecnológicas, culturais, econômicas e históricas vivenciadas9. Brito (2009) afirma que, 

a partir dos anos 90, a LA passou a analisar questões de língua e linguagem lançando 

mão de conhecimentos de outras áreas. Este foi o ponto de partida para a Linguística 

9 Disponível em: http://linguisticaaplicar.blogspot.com.br/2010/03/novos-rumos-da-linguistica-
aplicada.html Acesso em 15 de novembro de 2012 
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Aplicada enveredar por novos caminhos e gerar novos enfoques de estudo, não 

apenas relacionados ao ensino de línguas. 

Leffa (2006) defende que “CALL10 é provavelmente a área mais interdisciplinar 

de uma área essencialmente interdisciplinar como é o caso da Linguística Aplicada” 

(LEFFA, 2006, p. 11). Isso porque existe uma desterritorialização da área 

caracterizada pela dificuldade em demarcar limites do que pertence a determinadas 

áreas de conhecimento, “como se CALL fosse ao mesmo tempo terra de todos e terra 

de ninguém” (LEFFA, 2006, p. 11). 

Segundo Moita Lopes (2006), para dar conta da complexidade dos fatos 

envolvidos com a linguagem em sala de aula, passou-se a argumentar na direção de 

um arcabouço teórico interdisciplinar, o que acarretou na compreensão de que o tipo 

de conhecimento teórico com o qual o linguista aplicado precisaria se envolver para 

tentar entender a questão de pesquisa com que se defrontava atravessava outras 

áreas do conhecimento. 

O autor (2008) vai além: “a LA precisa dialogar com teorias que têm levado a 

uma profunda reconsideração dos modos de produzir conhecimento em ciências 

sociais (cf. Signorini, 1986b), na tentativa de compreender nossos tempos e de abrir 

espaço para visões alternativas ou para ouvir outras vozes que possam revigorar 

nossa vida social ou vê-la compreendida por outras histórias” (MOITA LOPES, 2008, 

p. 23). 

A partir de um levantamento restrito aos títulos das pesquisas produzidas pelo 

Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ 

(PIPGLA/UFRJ) do período de 1998 a 2011, por meio de uma busca nos sites do 

Sigma11 (Ambiente Virtual de Representação Integrada das Atividades-Fim da UFRJ) 

e da Pós-Graduação12, constatou-se um número significativo e crescente de 

dissertações e teses que provavelmente fazem interface com outras áreas do 

conhecimento, as quais são apresentadas no Anexo II. 

10 CALL (Aprendizagem de Línguas Mediada por Computador, em português) é uma área de 
investigação que pesquisa o impacto do computador no ensino e na aprendizagem de línguas 
maternas e estrangeiras. É uma sigla já consolidada na língua inglesa que corresponde em 
inglês à Computer-Assisted Language Learning (LEFFA, 2006, p. 6). 
11 Disponível em: http://www.sigma.ufrj.br/site/espaco/index.htm. Acesso em 15 de novembro 
de 2012. 
12 Disponível em: http://www.letras.ufrj.br/linguisticaaplicada/site/pages/pt/teses.php. Acesso 
em 15 de novembro de 2012. 
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O PIPGLA em seu site13 informa que vem, paulatinamente, ampliando seu 

universo de pesquisa, cuja ênfase era no ensino e na aprendizagem de línguas, para 

incorporar um leque mais abrangente de propostas investigativas que abarcam outros 

processos de letramento além do escolar (por exemplo, o computacional, o midiático e 

o literário). 

Moita Lopes (2008) afirma que se atualmente acharmos necessário saber 

sobre linguagem e vida social é preciso sair do campo da linguagem e ler sociologia, 

geografia, história, antropologia, psicologia cultural e social etc. A chamada “virada 

discursiva” vem possibilitando a pesquisadores de outras áreas o estudo da linguagem 

com intravisões reveladoras. Para o autor a LA só não muda se quiser continuar 

trabalhando isoladamente, seguindo roteiros pouco investigativos que não ajudam a 

compreender a complexidade das questões cotidianas. 

Conforme informado por Rajagopalan (2008), as grandes guerras foram o 

motivo para o amplo investimento em pesquisa em LA, o que proporcionou o 

crescimento desta área. Cavalcanti (1986) explica o percurso de pesquisa em LA 

(figura 2): 

[...] tem seu início na detecção de uma questão específica de uso de 
linguagem, passa para a busca de subsídios teóricos em áreas de 
investigação relevantes às questões em estudo, continua com a 
análise da questão na prática e completa o ciclo com sugestões de 
encaminhamento. (CAVALCANTI, 1986, p. 6). 

 
Figura 2. A trajetória de pesquisa em LA. Fonte: (CAVALCANTI, 1986, p. 6). 

Para a autora (1986), o percurso apresentado se diferencia do percurso da 

pesquisa em Linguística, “que tem como ponto de partida uma teoria linguística, que 

recorre ou não a uma questão da prática, e volta à teoria objetivando sua confirmação 

ou refutação através da descrição e análise de dados” (CAVALCANTI, 1986, p. 6). 

13 Disponível em: http://www.letras.ufrj.br/linguisticaaplicada/site/pages/pt/home.php. Acesso 
em 15 de novembro de 2012. 
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Quanto aos paradigmas de pesquisa, Celani (2005) os reduz a dois principais 

nas áreas de Linguística Aplicada, Educação e Ciências Sociais – positivista e 

qualitativo – e descreve cada um deles: 

O paradigma positivista, que predominou por décadas, utilizava na 
área das ciências humanas os pressupostos e os procedimentos da 
pesquisa nas ciências exatas, os mesmos padrões de busca de 
objetividade e do suposto rigor da linguagem “científica” nos relatos 
dos resultados. 

O paradigma qualitativo, ao contrário, particularmente quando de 
natureza interpretativista, nos remete ao campo da hermenêutica, no 
qual a questão da intersubjetividade é bastante forte. (CELANI, 2005, 
p. 105). 

A pesquisa positivista possui uma visão absolutista, que nega ou prova uma 

teoria. Seus elementos básicos são números e grupos de controle. Neste contexto, o 

pesquisador mantém distância do processo e testa hipóteses, preocupa-se com 

quantidades e busca a generalização. O raciocínio é lógico e dedutivo. Já a pesquisa 

qualitativa (interpretativista) possui uma visão múltipla, tem foco na investigação e 

possibilita descrição a partir de elementos básicos, como linguagem e interpretação. O 

pesquisador participa do processo, gerando ideias e questionamentos para a 

pesquisa. Seus focos são a compreensão e a resolução de problemas. 

Segundo Freitas (2008), “em seu início as pesquisas educacionais se pautaram 

no paradigma positivista, próprio das ciências naturais e exatas que já tinham tradição 

no meio acadêmico” (FREITAS, 2008, p. 2). No que se refere ao paradigma crítico, 

Freitas (2008) informa que ele “emergiu a partir dos anos 70 e ganhou força nos anos 

80” (FREITAS, 2008, p. 3). O paradigma positivista era uma tendência até a chegada 

do paradigma interpretativista, que proporcionou uma quebra de padrão. Cavalcanti 

(1986) defende que em LA: 

[...] se faz tanto pesquisa qualitativa quanto quantitativa, sendo que a 
combinação dos dois tipos parece desejável. A decisão sobre o tipo 
de pesquisa depende necessariamente do problema em questão. 
(CAVALCANTI, 1986, p. 7). 

Para dar um panorama geral das pesquisas em Linguística Aplicada que vêm 

sendo realizadas no Brasil e no exterior, foi trazida a investigação desenvolvida por 

Menezes (2009), a qual teve por objetivo identificar a produção internacional e 

nacional em LA nos últimos dez anos. Menezes (2009) e sua equipe desenvolveram 

um projeto que possibilitou o retrato das pesquisas realizadas nestes últimos tempos. 

Durante a investigação que ocorreu entre agosto de 2006 e janeiro de 2008, buscou-

se responder às seguintes perguntas: 1. Quais são os principais temas de pesquisa 
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em Linguística Aplicada? 2. Esses temas correspondem às comissões científicas da 

AILA (Associação Internacional de Linguística Aplicada)? 3. Quais são os principais 

métodos de pesquisa utilizados? 4. Quais são as teorias mais mencionadas? 

A metodologia adotada se baseou no levantamento de temas, teorias e 

metodologias mais recorrentes na pesquisa internacional. Para isso, foram analisados 

sete periódicos internacionais e cinco nacionais, que totalizaram 1446 artigos 

internacionais e 691 nacionais. Foram realizadas leituras sobre a metodologia de 

pesquisa e as dúvidas foram discutidas em seminários. Na sequência, os 1446 artigos 

foram classificados por títulos e palavras-chave e agrupados em 20 temas gerais, os 

quais estão listados no Anexo III. 

Mesmo após a LA ter se tornado interdisciplinar e expandir seus horizontes 

para realizar interações com outras disciplinas, os temas relacionados a línguas 

continuam sendo a grande maioria nas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas. 

Interessante é a colocação em 11º lugar do tema interação, comunicação e 

aprendizagem mediada por computador que totaliza 37 artigos, ocupando uma 

posição intermediária no ranking, o que traduz uma procura significativa do tema pelos 

pesquisadores. 

Os 691 artigos nacionais foram classificados a partir dos temas das comissões 

científicas da Associação Internacional de Linguística Aplicada (AILA), e os textos que 

não se encaixaram em nenhuma das comissões foram agrupados como “não 

classificados”, conforme o Anexo IV. 

As conclusões geradas pela equipe sobre a pesquisa internacional comprovam 

a grande dimensão da Linguística Aplicada e sua variedade de temas. Nas palavras 

de Menezes (2009): 

A amplidão do campo de Linguística Aplicada foi comprovada na 
diversidade dos temas identificados. Alguns eram muito específicos, 
outros mais abrangentes, contudo, no geral, os temas se encaixaram 
na classificação das comissões científicas da AILA. A grande maioria 
focava o ensino e a aprendizagem de uma segunda língua ou de uma 
língua estrangeira (MENEZES, 2009, p. 15). 

Passando do panorama geral da linguística aplicada para as motivações deste 

trabalho, serão apresentadas as três razões que estimularam a realização da 

pesquisa: trajetória profissional, lacunas percebidas em pesquisas sobre design 

instrucional e o interesse em promover a interface entre esta área e a LA. 



27 
 

A primeira motivação surgiu da minha formação como pedagoga e trajetória 

profissional como designer instrucional, em que me dediquei ao desenvolvimento de 

soluções educacionais para o e-learning14 por mais de dez anos e quis me aprofundar 

na fundamentação teórica, bem como amadurecer o conhecimento sobre a teoria e a 

prática. A segunda motivação emergiu das lacunas observadas em algumas pesquisas 

oriundas de contribuições sobre o design instrucional em várias áreas do 

conhecimento, mais especificamente em trabalhos de autores e pesquisadores que 

desenvolvem e publicam nesta direção. As lacunas em questão se referem à parte 

prática do design instrucional, que estão relacionadas ao modo de produção. A 

terceira e última motivação brotou a partir da oportunidade em ligar a área de 

Linguística Aplicada ao design instrucional, enquanto aluna e pesquisadora do 

PIPGLA, procurando articular essas duas áreas do conhecimento. 

A partir das motivações apresentadas, a macroquestão que norteou o trabalho 

foi a seguinte: sob a perspectiva dos participantes, como ocorreram as interações no 

processo de produção do Programa de Capacitação Inspetor de Soldagem? Esta 

questão se desdobrou em três perguntas de pesquisa: 

1. Como ocorreram as interações entre os participantes? 

2. Quais os desafios e as limitações do processo de produção? 

3. O que poderia ser melhorado especificamente no processo de produção a 

fim de evitar retrabalhos e otimizar as soluções? 

Buscou-se com estas perguntas identificar melhorias que possam contribuir 

para o desenvolvimento de futuros projetos e pesquisas sobre a produção de soluções 

educacionais. 

Esta dissertação é constituída por cinco capítulos. A Introdução, conforme já 

descrito, apresenta o contexto da pesquisa, sua justificativa e as questões de estudo 

que conduziram a investigação e a organização do trabalho. 

Os capítulos 1 e 2 apresentam os referenciais teóricos que embasaram a 

pesquisa. O primeiro capítulo contextualiza a interação e apresenta as interações 

presencial e online. Já o segundo capítulo aborda o design instrucional, seu histórico, 

o designer instrucional – profissional responsável pelo desenvolvimento dos materiais 

14 Sinônimo de aprendizagem eletrônica ou formação a distância via Internet (CAÇÃO; DIAS, 
2003). 
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didáticos na EAD –, os modelos de design instrucional e o modelo adotado no 

programa de capacitação. 

Apresenta-se no capítulo 3 a perspectiva metodológica qualitativa que regeu a 

pesquisa: o estudo de caso. O capítulo em questão é formado pela caracterização da 

metodologia, pelo contexto da pesquisa (o local e os participantes), pelos instrumentos 

e os procedimentos para geração e coleta de dados, pelas etapas da investigação e 

pelos critérios para análise e interpretação dos dados. 

O capítulo 4 trata especificamente das soluções desenvolvidas para o 

Programa de Capacitação Inspetor de Soldagem e a plataforma Quantum. 

O capítulo 5 apresenta a análise e a interpretação dos dados obtidos após a 

aplicação dos instrumentos com a finalidade de obter insumos para as perguntas de 

pesquisa. 

As considerações finais deste estudo contemplam às respostas às perguntas 

de pesquisa, as limitações do estudo e as sugestões para futuros trabalhos. 

Na sequência, serão apresentadas as referências bibliográficas do trabalho e, 

por fim, os anexos utilizados na pesquisa para dar mais subsídios à leitura: Anexo I 

(Definições categorizadas de linguística aplicada), Anexo II (Pesquisas produzidas 

pelo PIPGLA/UFRJ do período de 1998 a 2011), Anexo III (Temas de pesquisa em 

periódicos internacionais), Anexo IV (Temas de pesquisa em periódicos nacionais), 

Anexo V (Pesquisas sobre interação produzidas pelo PIPGLA/UFRJ), Anexo VI 

(Convite), Anexo VII (Roteiro da entrevista estruturada) e Anexo VIII (Entrevistas 

transcritas). 
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CAPÍTULO 1: INTERAÇÃO 
 

Neste capítulo, será abordada a interação de forma ampla e, em seguida, 

serão focadas as interações presencial e online, já que ambas foram objeto de 

pesquisa desta investigação. 

 

1.1. Contextualizando a interação 

As interações são inerentes ao espaço, tempo e contexto em que ocorrem. 

Correspondem a uma necessidade que está presente nas diversas relações que 

construímos ao longo da vida, independentemente de com quem e com o quê. 

Paiva (2005) e Leffa (2005; 2006) relatam o crescente interesse de 

pesquisadores pela interação e aprendizagem de línguas mediada pelo computador, o 

que vem refletindo, segundo eles, no aumento da produção de dissertações e teses 

nos Programas de Pós-Graduação de Estudos Linguísticos e Linguística Aplicada. 

De fato, a partir de uma busca realizada nos sites do Sigma (Ambiente Virtual 

de Representação Integrada das Atividades-Fim da UFRJ) e da Pós-Graduação em 

Linguística Aplicada da UFRJ (PIPGLA/UFRJ), do ano 2000 até 2011, pôde-se 

perceber que houve um crescimento expressivo de pesquisas que abordaram a 

interação, as quais estão listadas no Anexo V. 

O resultado da busca realizada vai ao encontro da perspectiva de Paiva (2005) 

e Leffa (2005; 2006), pois confirma o crescente interesse pelo tema interação por 

pesquisadores da Linguística Aplicada. 

Neste estudo são abordadas as interações no contexto online e presencial, 

tendo em vista que o foco deste trabalho é a investigação das interações entre os 

participantes do processo de produção de um programa de capacitação profissional. 

Para Recuero (2009), estudar a interação social é estudar a comunicação entre os 

atores, as relações entre suas trocas de mensagens e o sentido das mesmas e como 

as trocas sociais dependem, essencialmente, das trocas comunicativas. 

Quanto ao conceito de interação – ponto importante para prosseguirmos no 

desenvolvimento deste capítulo em função da concepção mais adequada à pesquisa 
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em questão – serão apresentadas algumas perspectivas e, posteriormente, adotar-se-

á a mais adequada. 

Primo (2005) compartilha uma questão curiosa relativa às abordagens de 

interação nas referências sobre cibercultura15: “Ainda que haja um excesso de 

referências à interação no contexto da cibercultura, pouco se questiona sobre o que tal 

conceito significa e a que ele se refere” (PRIMO, 2005, p. 2). Diante de tal lacuna, o 

autor passa a trabalhar com o entendimento sobre a relação estabelecida entre os 

interagentes16 e não entre as partes que compõe o sistema global: “interação é uma 

ação entre os participantes do encontro” (PRIMO, 2005, p. 2). 

Recuero (2009) afirma que “a interação seria a matéria-prima das relações e 

dos laços sociais” (RECUERO, 2009, p. 30). A autora apresenta mais uma visão sobre 

o assunto: “A interação é, portanto, aquela ação que tem um reflexo comunicativo 

entre o indivíduo e seus pares, como reflexo social” (RECUERO, 2009, p. 31). 

Ambos os autores falam respectivamente de interagentes, de indivíduos e 

pares e, diante de tais exposições, percebe-se a ausência de outros elementos que 

não apenas pessoas. Para agregar outra percepção sobre o tema em função da falta 

identificada, recorremos a Leffa (2006): 

[...] é sempre um processo que envolve dois ou mais elementos, 
sejam eles partículas, corpos ou pessoas. Não existe interação de 
elemento único. A interação, na sua essência, parte, portanto, da 
ideia de contato, podendo ser definida como um contato que produz 
mudança em cada um dos participantes. Esse contato não precisa, 
necessariamente, ocorrer entre seres da mesma natureza; pode 
ocorrer entre seres de natureza diversa, como por exemplo, entre 
pessoas e objetos − mas sempre afetando ambos. (LEFFA, 2006, p. 
1). 

Leffa (2006) é mais abrangente que Primo (2005) e Recuero (2009). Ao 

considerar outros interagentes além do humano, ele contempla “partículas, corpos ou 

pessoas” e informa que o contato “não precisa, necessariamente, ocorrer entre seres 

da mesma natureza”. Nesta pesquisa, será adotada a perspectiva de Leffa (2006), 

pois se abarcam também as interações entre usuários e ferramentas virtuais de 

comunicação. 

15 Termo cunhado por Pierre Lévy. De acordo com Lemos (2003) “[...] é a forma sociocultural 
que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base 
microeletrônica que surgiram com a convergência das telecomunicações com a informática na 
década de 70” (LEMOS, 2003, p. 11). 
16 Segundo Primo (2005), o termo usuário, tão utilizado nos estudos da interatividade, deixa 
subentendido que este está à mercê de alguém hierarquicamente superior. O autor 
pesquisador defende o abandono desse conceito e o uso do termo “interagente” (tradução livre 
de interactant, utilizado em pesquisas de comunicação interpessoal). 
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Nas leituras sobre o tema em questão, foram identificadas duas definições: o 

termo interatividade como alternativa ao termo interação, já que existe uma 

equivalência, segundo Anderson (2003) e Silva (2001), e o termo interatividade como 

um conceito diferente de interação, de acordo com Leffa e Vetromille-Castro (2008) e 

Primo (2008). Neste trabalho, foi utilizado apenas o termo interação, que engloba a 

interatividade, e não foi discutida a diferença entre ambos os termos, já que tal 

abordagem não é foco da pesquisa. 

Kenski (2008) levanta uma questão relevante sobre os processos de interação 

e comunicação: 

Não sei dizer até que ponto vamos estar falando de novos processos 
de interação e de comunicação ou se falamos dos mesmos 
processos, a partir de uma nova ótica. (KENSKI, 2008, p. 9). 

O ponto de vista da autora se refere à interação e comunicação no ensino. 

Para Kenski (2008), não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino, mas a 

forma como elas serão usadas para a mediação entre professores, alunos e a 

informação. Os processos de interação e comunicação sempre dependeram muito 

mais das pessoas envolvidas do que das tecnologias utilizadas, sejam elas o livro, o 

giz ou o computador e as redes. 

Primo (2008) apresenta duas propostas de interação – mútua e reativa –, com 

o objetivo de contribuir para o debate no campo do conhecimento das novas 

tecnologias. Nas palavras do autor “a primeira se apresenta como plena e a segunda 

como fraca e limitada” (PRIMO, 2008, p. 8). 

As interações mútuas se caracterizam pela interconexão dos subsistemas 

envolvidos, cujos contextos sociais e temporais atribuem às relações construídas uma 

transformação contínua. As interações reativas dependem da previsibilidade e da 

automatização das trocas. Primo (2008) destaca que os dois tipos de interação não se 

estabelecem de forma exclusiva, pois várias podem ser as interações simultâneas, o 

que ele chama de “multi-interação”. O autor propõe uma discussão destas interações à 

luz das seguintes dimensões: sistema, processo, operação, fluxo, throughput17, 

relação e interface. 

A tabela 1 apresenta uma sistematização das definições e classificações 

destas dimensões em função das interações mútua e reativa propostas por Primo 

(2008). 

17 Taxa de transferência. 
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Dimensões da 
interação Definição Interação mútua Interação reativa 

Sistema 

Conjunto de objetos e 
entidades que se inter-
relacionam entre si, 
formando um todo 

Aberto Fechado 

Processo 
Acontecimentos que 
levam a mudanças no 
tempo 

Negociação Estímulo-resposta 

Operação 
Produção de um trabalho 
ou relação entre a ação e 
a transformação 

Ações interdependentes Ação e reação 

Fluxo Curso ou sequência da 
relação Dinâmico Linear e pré-determinada 

Throughput 

O que se passa entre a 
decodificação e a 
codificação (inputs e 
outputs) 

Interpretação Reflexo ou automatismo 

Relação 
Encontro, conexão, 
trocas entre elementos e 
subsistemas 

Negociada Causal 

Interface 

Superfície de contato, 
agenciamentos de 
articulação, interpretação 
e tradução 

Virtualmente Potencial 

Tabela 1. Dimensões da interação x interações mútuas e reativas. 

Primo (2008) informa que ainda é preciso discutir a fundo a interação mútua e 

reativa para se desenvolver o campo teórico sobre o tema e inspirar sistemas 

informáticos que permitam uma interação criativa, aberta, de verdadeiras trocas, em 

que todos os agentes possam experimentar uma evolução de si na relação e da 

relação propriamente dita. 

Kenski (2008) apresenta sua ótica sobre a interação no contexto educacional: 

“os processos de interação social e de comunicação são inerentes às atividades de 

ensinar” (KENSKI, 2008, p. 9). A autora vai além: “os processos de interação e 

comunicação no ensino sempre dependeram muito mais das pessoas envolvidas no 

processo do que das tecnologias utilizadas, sejam o livro, o giz ou o computador e as 

redes” (KENSKI, 2008, p. 9). 

Leffa (2008) compartilha da mesma opinião de Kenski (2008) no que se refere 

à utilização das tecnologias, chamadas pelo pesquisador de instrumentos, no contexto 

interacional: 

O que realmente conta para o ser humano não são os instrumentos 
de que dispomos, mas a oportunidade de interagir com as pessoas 
que nos cercam, seja na família, seja no trabalho, seja na sala de 
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aula presencial ou no ambiente de educação a distância. (LEFFA, 
2008, p. 12). 

Durante o processo de produção do programa de capacitação, as interações 

entre os participantes ocorreram nos contextos presencial (por meio de reuniões em 

equipe) e online (por meio do uso de ferramentas como Skype e e-mail), por isso 

julgamos importante situá-las nestas duas atmosferas. Algumas vezes, a interação 

presencial será referida como interação face a face, já que essa abordagem é feita por 

alguns dos autores citados aqui (LEFFA, 2008; FABRICIO, 1999).  

 

1.2. Tipos de interação 

As considerações sobre a interação feitas anteriormente são o ponto de partida 

para abordar os tipos presencial e online, descritos a seguir. 

 

1.2.1. Interação presencial 

A interação presencial oportuniza a percepção de emoções transmitidas nas 

relações por meio de gestos, de expressões faciais, de entonações e até mesmo do 

silêncio. Estas emoções vêm carregadas de aspectos que estão relacionados à 

formação e às vivências dos indivíduos. Moita Lopes (2004) compartilha seu ponto de 

vista sobre as questões que acompanham as interações: 

[...] os significados construídos no nível de interação entre escritor e 
leitor (assim como o nível da interação entre falantes, ouvintes etc.), 
são balizados por seus posicionamentos sociais como homens, 
mulheres, brancos, negros, heterossexuais, homossexuais, ricos, 
pobres etc. e pelos vários matizes desses cruzamentos identitários. 
Tais posicionamentos são intrínsecos aos significados que 
constroem. (MOITA LOPES, 2004, p. 37). 

As emoções geradas a partir das interações estão imbuídas de códigos 

relacionados à formação do indivíduo desde o seu nascimento. Leffa (2008), 

referenciando Gumperz (1998), corrobora com o exposto acima e sinaliza que muito 

do que se conhece sobre a interação face a face é baseado em estudos 

sociointeracionais onde o gesto, a postura, a expressão facial e até mesmo a distância 

física entre os interlocutores são considerados aspectos importantes. 

Rech (apud FABRICIO, 1999, p. 3) apud destaca os esquemas acionados 

durante a interação face a face: 
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Quando indivíduos estão engajados numa interação face a face, eles 
acionam uma série de esquemas de conhecimento (Tannen & Wallat, 
1987) cultural e socialmente situados para interpretar o contexto da 
mesma, isto é, "O que está acontecendo aqui e agora?". (RECH, 
1992, p. 1). 

Fabricio (1999) ainda informa que estes esquemas ditarão o comportamento 

verbal e não verbal que serão utilizados pelos participantes e que irão compor as 

expectativas sobre um determinado evento comunicativo. 

Para Leffa (2008), a Linguística Aplicada deve ser uma prestadora de serviços 

para a sociedade, inclusive no que se refere à interação. Segundo o pesquisador, a 

prestação de serviços pode ocorrer em diversas situações, por exemplo, na assessoria 

ao professor na preparação de materiais de ensino, no aprimoramento de 

instrumentos de trabalho para o tradutor e no auxílio a um profissional na maneira 

como deve tratar seu cliente, entre outros. Especificamente quanto à prestação de 

serviços para a interação, o autor diz que: 

Em todas as situações onde duas ou mais pessoas interagem através 
da linguagem, a Linguística Aplicada pode interferir para tornar a 
interação mais eficaz, chamando a atenção para as barreiras que 
devem ser evitadas e oferecendo estratégias para acelerar os 
procedimentos que devem ser intensificados. (LEFFA, 2008, p. 5-6). 

O autor finaliza seu ponto de vista sobre os serviços que devem ser prestados 

pela LA enfatizando que tal prestação “[...] não deve ser feita apenas a partir daquilo 

que se tem para oferecer, mas também a partir daquilo que a sociedade precisa” 

(LEFFA, 2008, p. 6). 

 

1.2.2. Interação online 

A interação online pode ser individual ou coletiva e ocorre por meio do contato 

com ferramentas como redes sociais, blogs, e-mails, portais, listas de discussão e 

chats, entre outras. Estas interações podem ser síncronas, quando ocorrem em tempo 

real, ou assíncronas, quando não ocorrem em tempo real. Algumas das ferramentas 

citadas foram analisadas por Primo (2001) a partir dos seus potenciais interativos, as 

quais são apresentadas a seguir. 

Segundo Primo (2001), o e-mail é uma das ferramentas mais antigas da rede e, 

apesar de sua breve história, já evoluiu bastante. Para ele, o e-mail permite uma 

discussão assíncrona entre no mínimo duas pessoas. O autor completa seu ponto de 

vista: 



35 
 

Inicialmente, as mensagens podiam conter apenas texto. Atualmente, 
e-mails podem ser escritos em HTML e conter imagens, backgrounds 
e carregar consigo qualquer outro arquivo (em attachment). Mesmo 
assim, certas mensagens não verbais, como fisionomia ou entonação 
de voz, importantes em um contato interpessoal, não podem ser 
valorizadas através de e-mails. Convencionou-se assim o uso de 
emoticons18 com o intuito de oferecer pistas sobre como se sente o 
redator ao escrever a mensagem (alegre, triste, irônico etc.). (PRIMO, 
2001, p. 8-9). 

Sobre a lista de discussão, Primo (2001) pontua que esta ferramenta possui 

uma temática específica, permite interações mútuas entre diversas pessoas, distribui 

mensagens dos “assinantes” e proporciona discussões de “muitos para muitos”. 

Quanto aos chats, também chamados de salas de bate-papo, Primo (2001) 

afirma que proporcionam a discussão em tempo real, ou seja, de forma síncrona, além 

de ser um das ferramentas mais poderosas da interação mútua: 

[...] devido à velocidade de intercâmbio de mensagens textuais (com 
ou sem imagens anexadas), oferece um palco para diálogos de alta 
intensidade e para a aproximação de interagentes sem qualquer 
proximidade física. (PRIMO, 2001, p. 9). 

Para Primo (2008) “a liberdade está presente na interface virtual, onde cada 

agente pode se rebelar mesmo contra os roteiros mais rígidos e modificar o 

encaminhamento em curso” (PRIMO, 2008, p. 11). Para o autor, as relações são 

definidas e redefinidas constantemente neste contexto. Lévy (1999) define virtual 

como: 

“[...] toda entidade desterritorializada capaz de gerar diversas 
manifestações concretas em diferentes momentos e locais 
determinados, sem contudo estar ela mesma presa a um lugar ou 
tempo em particular”. (LÉVY, 1999, p. 47). 

A desterritorialização mencionada por Lévy (1999) é característica do mundo 

contemporâneo, onde não existem fronteiras físicas nos territórios virtuais. 

De acordo com Primo (2005), as redes informáticas vieram transformar e 

ampliar as formas de comunicação a distância. Se houver ausência de reações visuais 

e verbais orais, podem surgir outras formas também ricas, por meio de imagens, 

gráficos, diagramas, clips de áudio e vídeo etc. 

18 Palavra derivada da junção dos seguintes termos em inglês: emotion (emoção) + icon 
(ícone), chamado em alguns casos chamado smiley. Disponível em: 
http://www.uhull.com.br/02/18/significado-dos-emoticons/. Acesso em 15 de novembro de 2012. 

                                                           

http://www.uhull.com.br/02/18/significado-dos-emoticons/
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Segundo Leffa (2005), a interação virtual, que é real, não deve ser vista como 

uma versão limitada da interação face a face, mas como uma opção a mais de 

interação. Não é inferior, nem superior; é apenas diferente. 

A fim de dar subsídios para o entendimento da interação de forma geral e 

específica nos contextos presencial e online, foram discutidas neste capítulo as 

proposições de Paiva (2005), Leffa (2005; 2006; 2008), Recuero (2009), Primo (2001, 

2005, 2008), Kenski (2008), Fabricio (1999), e Moita Lopes (2004). 

No próximo capítulo, serão abordados o design instrucional e seus modelos, o 

modelo do programa de capacitação e o perfil do profissional de design instrucional. 
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CAPÍTULO 2: DESIGN INSTRUCIONAL 

 

2.1. Contextualizando o design instrucional 

De maneira objetiva, pode-se dizer que design instrucional (DI) é o 

planejamento e desenvolvimento de programas de ensino a partir da utilização de 

métodos e recursos tecnológicos para promover a aprendizagem. Segundo a 

Organização Instructional Design19, design instrucional é: 

O processo pelo qual a instrução é melhorada através da análise de 
necessidades de aprendizagem e desenvolvimento sistemático de 
materiais de aprendizagem. Os designers instrucionais muitas vezes 
usam a tecnologia e multimídia como ferramentas para promover a 
instrução. (tradução nossa20). 

Filatro (2008) define design instrucional como: 

A ação intencional e sistemática de ensino que envolve o 
planejamento, o desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, 
atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações 
didáticas específicas, a fim de promover, a partir dos princípios de 
aprendizagem e instrução conhecidos, a aprendizagem humana. 
(FILATRO, 2008, p. 3). 

Para compreender melhor o DI, é preciso antes entender o projeto pedagógico 

(PP). Para Baffi (2002), o projeto pedagógico não é modismo nem documento para 

ficar engavetado em uma mesa na sala de direção da escola. Ele transcende o 

simples agrupamento de planos de ensino e atividades diversificadas, pois é um 

instrumento de trabalho que indica rumo e direção, sendo construído com a 

participação de todos os profissionais da instituição. A autora cita André e Libâneo, 

que corroboram o seu ponto de vista, de que o PP vai além da parte burocrática e 

deve contemplar as necessidades dos envolvidos no contexto. 

Segundo André (2001), o projeto pedagógico não é somente uma carta de 

intenções nem apenas uma exigência de ordem administrativa, pois deve: 

[...] expressar a reflexão e o trabalho realizado em conjunto por todos 
os profissionais da escola, no sentido de atender às diretrizes do 
Sistema Nacional de Educação, bem como às necessidades locais e 

19 Disponível em: http://www.instructionaldesign.org/. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
20 Tradução nossa de [The process by which instruction is improved through the analysis of 
learning needs and systematic development of learning materials. Instructional designers often 
use technology and multimedia as tools to enhance instruction]. 
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específicas da clientela da escola; ele é a concretização da 
identidade da escola e do oferecimento de garantias para um ensino 
de qualidade. (ANDRÉ, 2001, p. 188). 

Já para Libâneo (2001), o projeto pedagógico: 

[...] deve ser compreendido como instrumento e processo de 
organização da escola, tendo em conta as características do 
instituído e do instituinte. (LIBÂNEO, 2001, p. 125). 

O DI se apropriou de práticas e teorias da educação convencional, gerando 

uma ressignificação a partir da revisão dos processos educacionais e da chegada das 

novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC). Kenski (2005) sublinha que o 

conceito de design instrucional não é novo e que os cognitivistas já usavam essa 

expressão desde os anos 60, 70. 

Tablets, smartphones, blogs, vídeos e redes sociais, entre outras tecnologias, 

são exemplos da diversidade de recursos que vêm sendo incorporados ao ensino. 

Juntos, eles formam um leque de possibilidades que, se utilizados de forma 

apropriada, podem estimular e contribuir para potencializar a aprendizagem, caso 

contrário podem dispersar e tirar o foco do estudo. Portanto, para que estas 

tecnologias sejam utilizadas de maneira adequada e com maior eficiência, é preciso 

planejar e desenvolver os programas de ensino por meio do design instrucional. 

Ramal (2003) aponta que um design instrucional inadequado ou mesmo 

alienado dessas discussões pode formar fast thinkers21, isto é, pessoas incapazes de 

se aprofundar em qualquer reflexão, percorrendo apenas superficialmente todas as 

informações. 

 

2.1.1. Perspectiva histórica 

Filatro (2009), em seu livro Design instrucional na prática, apresenta e comenta 

uma linha do tempo sobre o design instrucional que possui quatro fases: formação, 

modernização, consolidação e reestruturação e inovação. Esta linha do tempo, neste 

trabalho intitulada de figura 3, reflete a evolução do DI a partir das publicações e dos 

principais tratados de base que contribuíram para a evolução deste campo do 

conhecimento. 

21 Conceito de Pierre Bourdieu empregado por Ramal (2003). 
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A origem do design instrucional está associada à época da Segunda Guerra 

Mundial (1939 a 1945). Neste período, foi preciso treinar em um curto espaço de 

tempo os milhares de soldados recrutados para manejar sofisticadas armas de guerra 

que exigiam alto nível de controle e perícia. Para isso, foi necessário o envolvimento 

de psicólogos e educadores norte-americanos que tinham experiência na condução de 

pesquisa experimental no desenvolvimento de materiais de treinamento para o serviço 

militar. 

A publicação de Skinner em 1954, intitulada A ciência da aprendizagem e a 

arte de ensinar ou, em inglês, The science of learning and the art of teaching, é 

considerada o ponto de partida para o design instrucional moderno. Neste ensaio, 

Skinner abordou a descrição da instrução programada e sua ênfase na formulação de 

objetivos comportamentais, na divisão do conteúdo instrucional em pequenas 

unidades e no sistema de recompensas frequentes e de curto prazo a respostas 

corretas. Em 1956, Bloom lançou a taxionomia dos objetivos educacionais utilizada na 

especificação e análise de resultados de aprendizagem e no design instrucional. 

Entre 1962 e 1965, Gagné publicou as obras Military training and principles of 

learning, em português Treinamento militar e princípios de aprendizagem, e The 

conditions of learning, em português As condições de aprendizagem, em que 

demonstrou sua preocupação com os diferentes níveis de aprendizagem. A 

diferenciação entre informação verbal, habilidades intelectuais e estratégias cognitivas 

se configurou em um acompanhamento para os seis tipos de aprendizagem cognitiva 

de Bloom. Posteriormente, Gagné incluiu os nove eventos instrucionais que detalham 

as condições necessárias à ocorrência da aprendizagem. 

Entre 1960 e 1970, Ausubel trouxe insights sobre como os indivíduos 

adquirem, organizam e retêm a informação. Segundo o autor, para que a 

aprendizagem significativa ocorra em determinada situação social, é preciso que os 

novos conhecimentos se relacionem significativamente com ideias e informações 

preexistentes na estrutura cognitiva. Para Ausubel, o uso de organizadores prévios e o 

sequenciamento de conteúdos são essenciais para o aperfeiçoamento da 

aprendizagem e a solução de problemas. 

Nos anos 70, surgiram vários modelos de design instrucional – de Gagné e 

Briggs, Dick e Carey e de tantos outros autores –, que contribuíram para a 

consolidação desse campo. 
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Nos anos 80, os microcomputadores e as soluções multimídia começaram a 

dominar a literatura e a prática do DI, enquanto ocorria o crescimento da utilização dos 

modelos de desenvolvimento instrucional nos negócios e nas agências não oficiais de 

ensino. 

Na década de 90, a Internet trouxe inovações tecnológicas e novas abordagens 

para a instrução e aprendizagem. Duffy, Jonassen e Papert identificaram um modelo 

no construtivismo, em que as questões socioculturais e cognitivas podiam ser 

apoiadas por ferramentas computadorizadas. 

A partir dos anos 2000, o design instrucional ficou voltado para a criação de 

ambientes de aprendizagem amparados pelas tecnologias da informação e 

comunicação, com uma grande variedade de recursos. Neste período, autores como 

Reigeluth (1999), Rosenberg (2000), Wiley (2002) e Koper e Tattersall (2004) 

publicaram obras que são referências no universo da educação a distância, as quais 

citam-se, na ordem: teorias do design instrucional, e-learning, objetos de 

aprendizagem e design instrucional. 

 
Figura 3. Evolução do design instrucional. Fonte: (FILATRO, 2008, p. 7). 

 

2.1.2. O designer instrucional 

Além da influência que os avanços tecnológicos exercem sobre a educação, 

existe também aquela exercida sobre o mercado de trabalho, resultando no 

surgimento de novas profissões e na mudança das antigas. Diante deste cenário, o 

mercado exige profissionais com novas habilidades e novos conhecimentos. Este é o 

ponto de partida à criação de novas especialidades para o atendimento à nova 
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realidade que se apresenta. Litto (2010) ressalta que as novas tecnologias da 

informação e comunicação estão acelerando muitas mudanças na sociedade, 

especialmente nas formas de trabalhar. 

Segundo Filatro (2008), o designer instrucional é responsável por projetar 

soluções para problemas educacionais específicos. As competências deste 

profissional abrangem as três áreas de conhecimento que fundamentam o design 

instrucional: ciências humanas, ciências da informação e ciências da administração. 

Essas competências são desenvolvidas por meio de uma formação interdisciplinar 

combinada à experiência prática. Já para Kenski (2005), o designer instrucional é 

também alguém responsável pelo planejamento do ensino. As perspectivas das 

autoras se completam, pois Filatro (2008) aborda a questão das competências 

desenvolvidas pela formação interdisciplinar que a profissão exige e Kenski (2005) 

trata das atividades desempenhadas por este profissional e da formação necessária 

para executá-las. 

Para Filatro (2008), os campos de atuação do designer instrucional são 

ilimitados, já que a aprendizagem permeia praticamente todas as atividades humanas. 

A seguir, serão apresentadas as competências do designer instrucional com base no 

quadro criado pela autora (2008), de acordo com os fundamentos da profissão e as 

fases de planejamento e análise, design e desenvolvimento e implementação e 

gestão. 

No que se refere aos fundamentos da profissão, são imprescindíveis: a 

comunicação por meio visual, oral e escrito; a aplicação de pesquisas e teorias à 

prática de design instrucional; a atualização e melhoria de habilidades, atitudes e 

conhecimentos referentes ao design instrucional e às áreas a ele relacionadas; a 

aplicação de habilidades básicas de pesquisa em projetos de design instrucional; a 

identificação e resolução de problemas éticos e legais que surjam no trabalho de 

design instrucional. 

Quanto ao planejamento e análise, são necessários: a condução do 

levantamento de necessidades; a projeção de um currículo ou programa; a seleção e o 

uso de técnicas para definir o conteúdo instrucional; a identificação e descrição das 

características do público-alvo; a análise das características do ambiente de 

aprendizagem; a análise das características das tecnologias existentes e seus usos no 

ambiente instrucional; a reflexão sobre os elementos de uma situação antes da 

finalização de decisões sobre soluções e estratégias de design. 
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No que tange ao design e desenvolvimento, são necessários: a seleção, 

modificação ou criação de um modelo apropriado de design e o desenvolvimento para 

determinado projeto; a seleção e o uso de uma variedade de técnicas para definir e 

encadear o conteúdo e as estratégias instrucionais; a seleção ou modificação de 

materiais instrucionais existentes; o desenvolvimento de materiais instrucionais; a 

projeção de uma solução educacional que se adapte a diversos perfis de alunos; a 

avaliação da instrução e do seu impacto. 

Por fim, quanto à implementação e gestão, são pertinentes: o planejamento e o 

gerenciamento de projetos de design instrucional; a promoção da colaboração, de 

parcerias e relacionamentos entre os participantes do projeto de design instrucional; a 

aplicação de habilidades de gestão de projetos ao design instrucional; a projeção de 

sistemas de gestão de instrução; a implementação eficaz de produtos e programas. 

Designers instrucionais que tenham formação e competência para o 

desenvolvimento de cursos online precisam possuir conhecimentos em várias áreas: 

tecnológicas, pedagógicas, comunicacionais, gerenciais etc. Existem inúmeras teorias 

e abordagens de ensino-aprendizagem válidas. Definir qual é a melhor para cada tipo 

de curso é uma das funções do DI. 

 

2.2. Modelos 

Existem diversos modelos de design instrucional que orientam a produção de 

soluções educacionais empregadas na educação a distância, na educação híbrida 

(presencial e online) ou na educação presencial apoiada por tecnologias. Estes 

modelos se assemelham e se diferenciam entre si em suas fases e, devido a estas 

particularidades, são aplicados de acordo com as necessidades e características do 

projeto. 

Esta investigação se debruçou apenas no estudo dos modelos ADDIE e Rapid. 

No entanto, além destes, citam-se, na seção 2.2.3, alguns outros que foram objeto de 

pesquisas de mestrado e doutorado. 

 

2.2.1. ADDIE 

O ADDIE é o modelo clássico, tradicionalmente utilizado na elaboração de 

soluções educacionais. Seu nome é a abreviação dos termos em inglês analysis, 
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design, development, implementation e evaluation, os quais constituem as cinco fases 

de concepção e execução22 do DI: análise, design, produção, implementação e 

avaliação, conforme apresenta a figura 4: 

 
Figura 4. Modelo ADDIE. 

Cada uma das fases mostradas anteriormente tem ações bem definidas e 

limitadas, que devem ser cumpridas sequencialmente. Os produtos gerados em cada 

uma das cinco fases alimentam a fase subsequente, com exceção da fase de 

avaliação, que é a última. Serão detalhadas abaixo as cinco fases apresentadas: 

Na fase de análise, são estabelecidos os objetivos de aprendizagem e 

identificadas as necessidades de aprendizagem, as características e o conhecimento 

prévio do público-alvo, o contexto de aplicação, a infraestrutura existente, o conteúdo 

preexistente, o prazo, as restrições técnicas e a equipe envolvida. 

A fase de design contempla o planejamento, ou seja, a seleção da estratégia 

pedagógica, o tratamento do conteúdo, a elaboração dos exercícios de fixação e da 

avaliação, a seleção das mídias, o desenho da interação e da comunicação, o 

estabelecimento da duração e a criação das recomendações de estudo. 

A fase de desenvolvimento consiste na produção, isto é, na criação da 

identidade visual, dos elementos gráficos e da programação. Posteriormente, 

integram-se estas tecnologias e são realizados testes e revisões a fim de garantir a 

qualidade. 

Na fase de implementação, é realizada a entrega da produção, a capacitação 

dos usuários (professores/tutores e alunos) e a aplicação da instrução. 

Por fim, a fase de avaliação, que envolve: o acompanhamento da solução 

educacional para realização da avaliação, tanto da solução quanto do público-alvo, por 

meio de mecanismos previamente selecionados, como a avaliação formativa23 e a 

22 Categorização citada por Filatro (2009). 
23 Também chamada de avaliação diagnóstica, a avaliação formativa se preocupa com a 
formação dos alunos, por meio do diagnóstico de seus saberes, suas potencialidades e suas 
dificuldades (CANEN, 2001). 
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avaliação somativa24; a revisão, que é o levantamento dos problemas detectados na 

fase de implementação e a correção dos mesmos para que a solução seja 

aperfeiçoada; a manutenção, que se refere à tomada de ações para dar continuidade 

ao projeto e à realização de novas edições. 

Há uma série de deficiências no modelo ADDIE que geraram derivações. Na 

prática, o ADDIE dificulta o compartilhamento e a atualização de informações entre as 

fases e demora a identificar inconformidades no conteúdo, pois as validações são 

realizadas apenas ao final de cada fase. 

Segundo a Organização Instructional Design, este modelo tende a ser 

ineficiente por não ser interativo. A abordagem linear tende a funcionar melhor para 

conteúdos estáticos e pode ser restritiva para conteúdos não predeterminados. Talvez 

o maior ponto fraco deste modelo seja “assumir” o conhecimento sobre todos os 

requisitos antes do desenvolvimento do conteúdo. 

 

2.2.2. Rapid 

O modelo Rapid surgiu para suprir as lacunas do modelo tradicional. Ele 

propõe uma mudança de estrutura, organização e tecnologia de criação, sendo 

composto pelas cinco fases do modelo ADDIE, mas com uma abordagem diferente no 

fluxo de produção. É definido pela Organização Instructional Design25 como: 

[...] o desenvolvimento de experiências de aprendizagem em um ciclo 
de avaliação contínua, que prossegue por toda a vida do projeto. Este 
ciclo, conhecido como o ciclo em espiral ou abordagem em camadas 
é iterativo, o que significa que as soluções são continuamente 
melhoradas. (tradução nossa26). 

Este modelo possui fases curtas que se repetem e não é preciso esperar o final 

de uma fase para dar início à seguinte, nem deixar de voltar aos ciclos iniciais ao 

longo do processo, conforme a figura 5. 

24 Avaliação somativa é a avaliação realizada ao final da ação de aprendizagem (CANEN, 
2001). 
25 Disponível em: http://www.instructionaldesign.org/. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
26 Tradução nossa de [[…] is to develop learning experiences in a continual design-evaluation 
cycle that continues throughout the life of the project. This cycle, known as the spiral cycle or 
layered approach, is considered to be iterative, meaning that products are continually improved 
as they cycle continues]. 
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Figura 5. Modelo Rapid. 

Alguns dos motivos que contribuem para a escolha pelo modelo Rapid são: a 

maior produtividade, o baixo custo, o uso de menos recursos humanos e o menor ciclo 

de produção. Uma estratégia que possibilita o encurtamento do ciclo de produção das 

fases de design e desenvolvimento é a utilização de ferramentas de autoria. 

As ferramentas de autoria possibilitam que as fases de desenho e produção 

ocorram simultaneamente. Enquanto o texto é editado, é possível adicionar elementos 

que irão compor as telas, como personagens, layouts, cores, imagens, vídeos, entre 

outros, que sejam provenientes do computador do próprio usuário, que pode baixar os 

recursos da Internet, ou ainda originários de bibliotecas da própria ferramenta. As telas 

podem ser visualizadas a qualquer momento durante a produção, o que contribui para 

acelerar a realização de ajustes. 

Para Leffa (2006), uma boa ferramenta de autoria deve: 

[...] resolver alguns conflitos na elaboração de uma atividade de ensino, 
incluindo questões de automatização e criatividade, possibilitar a variação 
sem confundir o aluno e contemplar a interatividade sem prejuízo da 
interação. (LEFFA, 2006, p. 196). 

GoMo e QuickLessons são dois exemplos de ferramentas de autoria. O 

GoMo27 é uma ferramenta inglesa de criação de cursos online que necessita de um 

mínimo de competências técnicas do usuário para que seja utilizada. Ele permite 

projetar um curso online também no formato m-learning28, adequado a tablets e 

smartphones, sendo os cursos para a web em HTML5 e no padrão SCORM. Já o 

QuickLessons29 é uma ferramenta brasileira de criação de cursos online que não 

27 Disponível em: http://www.gomolearning.com/site/. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
28 Mobile learning ou aprendizagem móvel é uma das modalidades de educação a distância ou 
e-learning. Disponível em: http://mlearningpedia.com.br/o-que-e-m-learning-ou-mobile-learning. 
Acesso em 15 de novembro de 2012. 
29 Disponível em: http://www.quicklessons.com/pt/. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
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requer do usuário conhecimentos em design ou programação, mas não exporta cursos 

para o formato m-learning. Gera cursos em Flash dentro dos padrões AICC, SCORM 

1.2 e 200430. Ambas as ferramentas podem ser acessadas via web de qualquer lugar 

por meio de login e senha, já que ficam disponíveis nas nuvens, dentro do conceito de 

software como serviço (software as a service ou SaaS). Há diferentes perfis dentro 

destas ferramentas, como DI e revisor, que são oferecidas em múltiplos idiomas, 

contando com treinamento e suporte por parte de suas fornecedoras. 

 

2.2.3. Outros modelos 

Com o objetivo de conhecer outros modelos de design instrucional, realizou-se 

uma pesquisa em sites de programas de pós-graduação, em busca de dissertações e 

teses que também abordam o assunto em questão. A seleção preliminar considerou o 

nome design instrucional no título dos trabalhos disponibilizados via links, seguida de 

uma análise mais criteriosa a partir de leituras que visaram identificar a presença de 

modelos diferentes dos abordados nesta investigação. Obteve-se como resultado uma 

tese e seis dissertações e, desse total, selecionaram-se uma tese e duas dissertações. 

Os dados gerais dos trabalhos selecionados, como título, autor, ano, instituição e área, 

estão presentes na tabela 2. Na sequência, realizou-se uma breve explanação sobre 

os modelos encontrados. 

Título Autor Ano Instituição Área 

Learning design como 
fundamentação teórico-prática 
para o design instrucional 
contextualizado 

Andrea 
Cristina 
Filatro 

2008 
Universidade de 

São Paulo – 
USP 

Educação 

Design instrucional de uma 
disciplina de pós-graduação 
em Engenharia de Produção: 
uma proposta baseada em 
estratégias de aprendizagem 
colaborativa em ambiente 
virtual 

Elenise 
Maria de 
Araújo 

2009 
Universidade de 

São Paulo – 
USP 

Engenharia de 
Produção 

30 Sharable content object reference model (SCORM) é um conjunto de especificações técnicas 
padrão para a produção de soluções educacionais baseadas na web para hospedagem em 
qualquer LMS (learning management system). 
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Estratégias para o design 
instrucional de cursos pela 
Internet: um estudo de caso 

Marco 
Antonio 
Pinheiro 

2002 

Universidade 
Federal de 

Santa Catarina – 
UFSC 

Engenharia de 
Produção 

Tabela 2. Dados gerais das pesquisas sobre modelos de design instrucional. 

A pesquisa de Filatro (2008) apresenta o modelo fixo ou fechado, também 

chamado de "modelo de engenharia ou pré-engenharia", e o modelo aberto, conhecido 

como modelo de bricolage ou design on-the-fly. O primeiro, segundo a autora, baseia-

se na separação completa entre as fases de concepção (design) e execução 

(implementação), envolvendo o planejamento criterioso e a produção de cada um dos 

componentes do DI, nos mínimos detalhes, anteriormente à ação de aprendizagem. 

Em geral, é direcionado à educação de massa e rico em conteúdos estruturados, 

mídias selecionadas e feedback automatizado. Durante a execução, dispensa, na 

grande maioria, a participação do professor ou tutor. O segundo possui um processo 

mais artesanal e orgânico, no qual o design privilegia os processos em função dos 

produtos da aprendizagem. Em geral, os elementos são criados, refinados ou 

modificados durante a execução da ação educacional. Para muitos, é o modelo que 

mais se aproxima da natureza flexível e dinâmica da aprendizagem. No aprendizado 

eletrônico significa que o designer instrucional ou o professor trabalhará com um 

conjunto de escolhas pré-formatadas a partir de um ambiente virtual de aprendizagem, 

com liberdade de configuração durante o percurso a partir dos feedbacks dos alunos. 

Em sua pesquisa, Araújo (2009) compartilha o modelo Integrative Learning 

Design Framework – IDLF (figura 6), baseado na integração de múltiplas perspectivas 

do processo de design e desenvolvimento instrucional, seja nos produtos, usos, 

processos de pesquisa e na avaliação, os quais serão incorporados às atividades de 

aprendizagem em ambientes online. Seu propósito é prover um framework31 

sistemático que incorpora em três fases (exploração, enactment e avaliação) três 

elementos essenciais para a elaboração do material didático: modelos pedagógicos, 

estratégias e tecnologias de aprendizagem adaptáveis aos múltiplos cenários de 

instrução que utilizam métodos formais ou informais. Este modelo combina o melhor 

dos demais modelos de design instrucional com as considerações dos conhecimentos 

de professores, instrutores e treinadores a partir de suas experiências. A principal 

diferença entre este modelo e os demais tradicionais é a flexibilidade e a aplicabilidade 

31 Arquitetura desenvolvida com o objetivo de atingir a máxima reutilização, representada como 
um conjunto de classes abstratas e concretas, com grande potencial de especialização 
(MATTSSON, 1996, 2000). 
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não linear no desenvolvimento de materiais de aprendizagem e planos de ensino, 

ainda que integrados ao contexto, às ferramentas tecnológicas, ao conteúdo e aos 

modelos pedagógicos. 

 
Figura 6. Modelo IDLF. Fonte: (ARAÚJO, 2009, p. 38). 

Pinheiro (2002) se debruçou sobre três modelos: Willis, Eastmond e Moore & 

Kearsley. O modelo de Willis se preocupa principalmente com o design instrucional da 

solução, todas as tarefas propostas se referem a ele. Segundo Willis (1996), este 

modelo enfoca a necessidade de estrutura para o planejamento sistemático, o 

desenvolvimento e a adaptação de conteúdos baseados na identificação das 

necessidades do aprendiz e exigências a serem satisfeitas (figura 7). 

 
Figura 7. Modelo de Willis. Fonte: (PINHEIRO, 2009, p. 42). 
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O modelo de Eastmond (1994) mostra uma preocupação maior com a solução 

em si, diferente de Willis (1996), segundo Pinheiro (2002). Eastmond (1994) considera 

que a avaliação das necessidades tem o mesmo peso do desenvolvimento e da 

avaliação (figura 8). 

 
Figura 8. Modelo de Eastmond. Fonte: (PINHEIRO, 2009, p. 44). 

Já o modelo de Moore & Kearsley (1996) propõe uma visão sistêmica do 

processo de EAD, destacando como ponto importante o diagnóstico e a filosofia da 

instituição. O modelo não se refere especificamente à solução, por isso é mais 

abrangente e inclui um número maior de variáveis, com destaque para a estrutura da 

instituição (figura 9). 

 
Figura 9. Modelo de Moore & Kearsley. Fonte: Pinheiro (2009, p. 45). 

Das pesquisas selecionadas, verificou-se que uma é da área de Educação e 

duas da área de Engenharia. Esta última área liderou os resultados das buscas 

realizadas nos sites de programas de pós-graduação antes mesmo da seleção dos 

trabalhos. Quanto aos modelos, Filatro (2008) apresentou dois pertencentes a 

contextos distintos: o modelo fechado referente à produção em série, voltado ao 

ensino em massa, e o modelo aberto referente à produção artesanal, que não está 
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voltado ao ensino em massa. O modelo IDLF compartilhado por Araújo (2009) 

combina o melhor dos modelos de design instrucional, e seu diferencial em relação 

aos tradicionais é a flexibilidade e a não linearidade no desenvolvimento das soluções. 

O modelo de Willis se concentra especialmente no design instrucional da solução e 

nas suas fases (design, desenvolvimento, avaliação e revisão). Já o modelo de 

Eastmond se preocupa com a solução em si. O modelo de Moore & Kearsley dá a 

mesma importância à avaliação das necessidades, ao desenvolvimento e à avaliação, 

provavelmente porque estas ações, além de estarem diretamente relacionadas, são 

importantes para verificar a aquisição do conhecimento. Estes três últimos modelos 

foram apresentados por Pinheiro (2002). Nota-se que os modelos descritos parecem 

ser derivações de modelos pioneiros, mais antigos, como o ADDIE, por possuírem 

etapas em comum com ele. Supõe-se que a justificativa para isso seja a mesma 

apresentada, anteriormente, para o modelo Rapid: preenchimento de lacunas. 

 

2.2.4. Modelo do programa de capacitação 

Antes da apresentação da produção do programa de capacitação, serão 

reapresentados os perfis das equipes. A FBTS (equipe de conteúdo) é a detentora do 

conteúdo e tem a competência e a experiência prévia de aplicar o curso presencial; o 

Latec/UFRJ (equipe de design instrucional) é responsável pela parte pedagógica e 

pelo DI, ou seja, pela adaptação do conteúdo aos recursos selecionados; a Redintel 

(equipe de plataforma) é responsável pela solução tecnológica da plataforma (sistema) 

Quantum. 

A produção (figura 10) começou com uma reunião inicial onde as equipes 

foram apresentadas e as responsabilidades de cada uma foram pontuadas. Na 

sequência, aconteceram outras reuniões para que a equipe de conteúdo pudesse 

entender as soluções previstas de forma integrada (portal de informações e curso 

online), a proposta metodológica da equipe de design instrucional e o potencial do 

sistema Quantum pela equipe da plataforma. O Quantum era um elemento muito novo 

para a equipe de conteúdo, já o portal não era tão novo, o que foi importante, pois 

permitiu algo bem positivo: a interligação entre plataformas e diferentes recursos, 

enriquecendo o trabalho e o resultado final. 

Após a entrega dos conteúdos, a designer instrucional desenhou o curso por 

módulos e submeteu o resultado à validação da equipe de conteúdo, antes do mesmo 

seguir para o web designer. Ocorreram mudanças na ordem de apresentação dos 



51 
 

módulos e de agrupamento de assuntos, resultado de sugestões de ambas as 

equipes. Durante o desenho, foram definidos os tipos de mídias onde os conteúdos 

seriam apresentados, incluindo textos e telas, além dos que seriam destinados ao 

portal. Foram usadas as imagens disponibilizadas pela FBTS, que futuramente podem 

ser melhoradas por meio de novas fotografias. 

A validação ocorreu parcialmente após a etapa de desenho e integralmente 

após a etapa de produção do web designer. A primeira validação, por ser parcial, 

gerou retrabalhos maiores dos que geralmente ocorrem em projetos, já que foram 

solicitados ajustes ao final que desencadearam também alterações estruturais. A 

validação da pré-produção evita gastos de horas não previstas e garante a qualidade 

do produto final. 

Quanto ao Latec/UFRJ, pode-se dizer que o seu processo de produção é 

empírico na medida em que cada projeto é uma aprendizagem nova que promove uma 

satisfação devido aos vínculos positivos e ao crescimento profissional das pessoas. O 

foco é a inovação em projetos especiais, em que sempre se busca algo novo, como 

uma metodologia e/ou uma tecnologia para alargar um pouco a fronteira do 

conhecimento, havendo sempre a experimentação. 

Cada projeto é uma aprendizagem nova não só pelo fato da equipe ser 

diferente a cada experiência, mas também devido às situações e necessidades serem 

outras. Em um mesmo projeto, podem existir alunos de iniciação científica, bolsistas 

de projetos de extensão, bolsistas de projetos do Pibex, Pibiac e Pibic (linhas da 

UFRJ), alunos de mestrado, alunos de doutorado e profissionais do mercado. O 

projeto fica cercado de todos os níveis de formação. 

Um pouco da metodologia do laboratório é influenciada e centrada no uso 

diversificado de recursos de tecnologia da informação. Usar estes recursos de forma 

integrada é um diferencial. Um exemplo é o portal, o blog, a rede social, a revista 

eletrônica e a plataforma, entre outros. Esses recursos integrados são uma 

característica do trabalho que vem sendo realizado porque se pesquisaram todas 

essas ferramentas para serem utilizadas de forma integrada nos programas de ensino. 

A produção do programa de capacitação, objeto de estudo desta pesquisa, 

encaixa-se na perspectiva do design instrucional a partir dos anos 2000, o qual está 

voltado à criação de ambientes de aprendizagem amparados pelas tecnologias da 

informação e comunicação. 
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Figura 10. Modelo de produção do Programa de Capacitação Inspetor de Soldagem. 

 

Neste capítulo, foi apresentado o panorama geral do DI e de seus modelos, os 

quais começaram a ficar mais conhecidos no final dos anos 90, devido, 

principalmente, à popularização das novas tecnologias da informação e comunicação. 

No capítulo seguinte será apresentada a metodologia que norteou esta 

pesquisa, assim como o seu contexto, os instrumentos para geração e coleta de 

dados, as etapas da investigação e os critérios para análise de dados. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Neste capítulo, será descrita a metodologia que conduziu o desenvolvimento 

desta investigação e, para isso, serão reapresentadas as perguntas de pesquisa. Na 

primeira seção (3.1.), serão descritas as principais características do estudo de caso a 

partir de definições e critérios de autores como Yin (2009), Leffa (2009) e Martins 

(2009). Na segunda seção (3.2), será apresentado o contexto, na terceira seção (3.3), 

serão informados os instrumentos e procedimentos para geração e coleta de dados e, 

por fim, serão expostos os critérios para análise e interpretação dos dados gerados 

(seção 3.4). 

A pesquisa em questão contou com a participação da equipe que atuou 

diretamente no processo de produção do Programa de Capacitação Inspetor de 

Soldagem durante o ano de 2011. Sob a perspectiva dos participantes, buscou-se 

responder às seguintes perguntas: 

1. Como ocorreram as interações entre os participantes? 

2. Quais os desafios e as limitações do processo de produção? 

3. O que poderia ser melhorado especificamente no processo de produção a fim 

de evitar retrabalhos e otimizar as soluções? 

Yin (2009) afirma que a definição das questões de pesquisa é provavelmente o 

passo mais importante no processo de pesquisa e que se deve ter paciência e tempo 

para realizar esta tarefa. 

Esta investigação, além de ter adotado o estudo de caso, caracterizou-se como 

uma pesquisa participante, pois a pesquisadora atuou no desenvolvimento do 

programa de capacitação, como os demais integrantes. Não é sempre que ocorre a 

possibilidade de atuar na pesquisa como executor e pesquisador, pois é preciso ter 

algum conhecimento técnico para ser aplicado. Quando esta possibilidade existe, é 

mais interessante, pois o pesquisador se envolve de forma mais densa e se aproxima 

ainda mais do objeto de estudo. Leffa (2009), referenciando Thiollent (1988) a respeito 

da “pesquisa participante”, informa que toda pesquisa-ação é do tipo participativa, mas 

nem tudo o que é chamado de pesquisa participante é pesquisa-ação, porque não se 

pressupõe necessariamente uma perspectiva de ação. 
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3.1. O estudo de caso 

O estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa e uma das muitas formas 

de se pesquisar em Ciências Sociais. Ele se preocupa em explorar e descrever uma 

situação sem a preocupação de descobrir uma verdade universal e generalizável 

(Leffa, 2009). É considerado um trabalho exemplar aquele em que os casos individuais 

são raros e de interesse público geral e/ou os assuntos subjacentes são 

nacionalmente importantes – em termos teóricos, políticos ou práticos. 

Segundo Leffa (2009), o estudo de caso é uma das mais antigas ferramentas 

de pesquisa e começou a ser usado no início do século 20 pela área de Medicina, 

seguido das áreas de Sociologia e Antropologia, que o aperfeiçoaram. 

Martins (2008) informa que a partir da década de 90 até a atualidade tem 

ocorrido, nas palavras do autor, “um extraordinário crescimento” de trabalhos 

científicos regidos pelo estudo de caso na área de Ciências Sociais Aplicadas 

(MARTINS, 2008, p. 9). Ele compartilha alguns registros importantes de Roesch 

(1999), Silva (2002) e Gil (2005), que dão visibilidade da crescente adesão a esta 

metodologia: 

Roesch (1999), em levantamento sobre dissertações de mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, constatou que, de um total de 107 
trabalhos, 52,1% eram constituídos por estudos de caso único. 
(MARTINS, 2008, p. 9). 

Silva (2002) realizou um levantamento no Núcleo de Pós-Graduação 
da Universidade Federal da Bahia e constatou que, de um total de 72 
trabalhos aprovados entre 1999 e 2001, 74% utilizaram o estudo de 
caso como estratégia de pesquisa. (MARTINS, 2008, p. 9). 

Gil (2005) investigou os delineamentos das pesquisas apresentados 
no ENANPAD de 2002. Dos 542 trabalhos resultantes de pesquisas 
ou ensaios, na forma de artigos, 268 foram considerados com 
abordagens empírico-teóricas, sendo 90 ― 33,5% ― estudos de 
caso. (MARTINS, 2008, p. 9). 

Leffa (2006) define estudo de caso como “a investigação profunda e exaustiva 

de um participante ou pequeno grupo” e complementa: 

Procura-se investigar tudo o que é possível saber sobre o sujeito ou 
grupo escolhido e que achamos que possa ser relevante para a 
pesquisa. Se o sujeito da pesquisa for, por exemplo, um aluno de 
língua estrangeira num curso a distância, provavelmente vamos 
coletar todos os dados possíveis sobre suas atitudes em relação ao 
uso da tecnologia na aprendizagem, suas preferências de lazer, seu 
ambiente familiar, sua vida antes do período de observação, seu 
empenho em realizar as tarefas, suas expectativas sobre o curso etc. 
(LEFFA, 2006, p. 20). 
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Yin (2009) afirma de duas maneiras as características tecnicamente 

importantes do estudo de caso, como duas partes de uma definição técnica. Segundo 

o autor, a primeira parte começa com o escopo do estudo de caso: 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 
vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 
contexto não são claramente evidentes. (YIN, 2009, p. 39). 

Esta primeira parte ajuda a distinguir o estudo de caso de outras metodologias. 

Já a segunda parte se detém a outras características técnicas, incluindo a coleta de 

dados e as estratégias de análise de dados: 

A investigação do estudo de caso 

enfrenta a situação tecnicamente diferenciada em que existirão muito 
mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como 
resultado 

conta com múltiplas fontes de evidência, com os dados precisando 
convergir de maneira triangular, e como outro resultado 

beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas 
para orientar a coleta e a análise de dados. (YIN, 2009, p. 40). 

Em geral, o estudo de caso representa a estratégia preferida quando se 

colocam questões do tipo "como" e "por quê", quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos em contextos reais (YIN, 2009). 

Para Demo (1999), o estudo de caso significa realçar um caso apenas, para, 

com aprofundamento mais intenso, descobrir dinâmicas e estruturas que poderiam 

ocorrer também em outros casos. 

Um estudo de caso completo pode ser caracterizado em ao menos três modos: 

a) quanto às fronteiras; b) quanto à coleção de evidências; c) quanto ao tempo e aos 

recursos necessários (YIN, 2009). 

Quanto às fronteiras (distinção entre o fenômeno estudado e seu contexto), o 

estudo de caso completo é aquele em que elas são definidas. A melhor forma de fazer 

isso é mostrar, por meio de argumentos lógicos e da apresentação de evidências, que 

a periferia analítica foi alcançada (ou seja, que a relevância da informação vai 

diminuindo rumo aos limites definidos como fronteira). 

Quanto à coleção de evidências, um estudo de caso completo deve demonstrar 

de modo convincente que o investigador gastou exaustivos esforços na coleta de 
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evidências relevantes. A meta é convencer o leitor de que muito pouca evidência 

relevante escapou da investigação. 

Quanto ao tempo e aos recursos necessários, um estudo de caso não estará 

completo se terminar apenas porque se acabaram os recursos ou porque o tempo 

disponível esgotou-se. É necessário fazer uma boa previsão na fase do design para 

evitar falta de tempo e recursos. 

 

3.2. O contexto da pesquisa 

O contexto da presente pesquisa gira em torno da produção do Programa de 

Capacitação Inspetor de Soldagem, que tem por objetivo capacitar profissionais que 

executam atividades relacionadas à inspeção de soldagem e que precisam realizar a 

certificação exigida pelo Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Inspetores 

de Soldagem. 

O processo de produção ocorreu durante o ano de 2011 e contou com uma 

equipe multidisciplinar, com formações nas áreas de Engenharia, Desenho Industrial, 

Educação, Letras e Sistemas de Informação. Os participantes dessa equipe se 

envolveram em proporções diferentes, relacionando-se e comunicando-se no contexto 

online e presencial, por meio de reuniões, e-mails e telefonemas, para tratar de 

questões técnicas e conceituais que envolviam o contexto. 

O objetivo principal do projeto era produzir o programa de capacitação com 

qualidade e em tempo hábil, pois estas duas questões estavam diretamente 

relacionadas ao custo e à alocação da equipe. O prazo proposto inicialmente não foi 

cumprido, e o grande desafio ao longo dos meses subsequentes foi gerenciar as 

expectativas e absorver as consequências geradas pelos atrasos. 

 

3.2.1. O local 

A pesquisa ocorreu no Laboratório de Pesquisa em Tecnologias da Informação 

e da Comunicação (Latec/UFRJ32), que atua nas áreas de Educação, Letras, 

Comunicação e Tecnologia. Ele possui equipe transdisciplinar, que realiza pesquisas 

por meio da atuação em projetos de educação a distância, educação corporativa, e-

learning, design instrucional, portais de informação, comunidades virtuais, sistemas 

32 Disponível em: http://www.latec.ufrj.br. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
                                                           

http://www.latec.ufrj.br/
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multimídia, jogos educativos e realidade virtual, em parceria com diferentes 

laboratórios e grupos de pesquisa da UFRJ, como o Grupo de Estudos em Ciências e 

Educação Ambiental (GEA/FE/UFRJ), o Grupo de Realidade Virtual Aplicada 

(GRVa/COPPE/ UFRJ), o Núcleo de Pesquisa Lingnet (FL/UFRJ) e o Projeto Espaço 

GD (EBA/UFRJ). 

 

3.2.2. Os participantes 

Além da pesquisadora, os sete participantes envolvidos na investigação 

integraram três equipes distintas: equipe de conteúdo (FBTS), equipe de design 

instrucional (Latec/UFRJ) e equipe do SGC – sistema de gerenciamento de conteúdo 

(Redintel). A equipe de conteúdo dominava o conhecimento sobre os assuntos e o 

público-alvo (o aluno), a equipe de design instrucional dominava as ferramentas 

tecnológicas e a metodologia de como usar essas ferramentas na produção do 

programa de capacitação e a equipe do SGC era especializada na solução tecnológica 

da plataforma e dominava a programação. As identidades dos participantes foram 

preservadas para não deixá-los constrangidos durante a entrevista e não revelar a 

origem das opiniões emitidas. 

Para Celani (2005), pessoas não são objetos e não devem ser expostas 

indevidamente, e sim se sentir seguras. Para ela, os danos e os prejuízos que podem 

ocorrer para os participantes, os próprios pesquisadores, para a profissão e a 

sociedade decorrem de posturas e procedimentos considerados não éticos, e o que se 

pretende evitar com os códigos de conduta são estes danos. Moraes (1995), citado 

pela autora (2005), informa que os procedimentos não éticos podem ser reduzidos a 

má conduta e fraude, como alguns exemplos a seguir: 

[...] não arquivar dados, não aceitar avaliações, encomendar dados 
estatísticos, explorar subalternos, publicar precocemente, fazer uso 
indevido de verbas, tratar mal a amostra, provocar medo, fazer 
retaliação política, indicar coautoria inapropriada, preocupar-se mais 
com a quantidade do que com a qualidade, mentir, degradar a 
natureza, roubar documentos, avalisar erros, procurar a fama, 
fornecer maus pareceres, exercer liderança inadequada, formar 
“panelas” [...]. (celani, 2005, p. 107-108). 

Celani (2005) relata que para alguns dos exemplos mencionados há legislação 

específica, como no caso da degradação da natureza, da regulamentação própria das 

agências e dos conflitos de interesse. Para estes e os outros casos que ainda não 

possuem uma legislação específica, a prevenção é a melhor maneira de se evitar 
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danos e não comprometer o investimento feito em prol da pesquisa científica e os 

benefícios gerados por ela. 

Embora a pesquisa qualitativa não seja a única a valorizar as considerações 

éticas, formula mais explicitamente como a pesquisa ética funciona, tanto para 

proteger a validade da pesquisa quanto para proteger os participantes das regras de 

confidencialidade e consentimento para usos particulares dos dados (MC Donough & 

MC Donough, 1997, p. 53). 

É apresentado no quadro 1 o perfil dos oito participantes da pesquisa que se 

relacionaram durante a produção. A referência a eles será feita de acordo com a 

equipe a que pertenceram: equipe de conteúdo (EC), equipe de design instrucional 

(EDI) e equipe de plataforma (EP). Além disso, eles serão caracterizados de acordo 

com as atividades desempenhadas ao longo do processo. 

Equipe de conteúdo 

EC1: Tratou de questões estratégicas relacionadas ao projeto e acompanhou os 
macroprazos. Em alguns momentos, participou das validações de conteúdo. 

EC2: Fez a gestão do processo de produção, acompanhou a rotina do projeto e fez a 
interface entre os participantes da equipe de conteúdo e da equipe de design 
instrucional. 

EC3: Atuou no controle de qualidade do projeto e foi o interlocutor entre os 
especialistas nos conteúdos. 

Equipe de design instrucional 

EDI1: Tratou de questões estratégicas relacionadas ao projeto e atuou como designer 
instrucional do portal e dos textos complementares. 

EDI2: Criou a parte gráfica e produziu o programa de capacitação. 

EDI3: Acompanhou a rotina do projeto e fez a interface entre os participantes da 
equipe de conteúdo, da equipe de design instrucional e da equipe de plataforma. 
Atuou como pesquisadora e designer instrucional do curso online, das atividades e da 
avaliação. 

Equipe de plataforma 

EP1: Tratou de questões estratégicas relacionadas ao projeto no que se referia à 
plataforma Quantum. 

EP2: Atuou na realização de atividades que envolviam a rotina de operação da sala 
plataforma Quantum. 

Quadro 1. Perfil dos participantes da pesquisa. 
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3.3. Os instrumentos e procedimentos para geração e coleta de dados 

Yin (2009) discute as fontes de evidência comumente utilizadas na realização 

do estudo de caso: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações 

diretas, observação participante e artefatos físicos. Nas palavras do autor: 

[...] nenhuma fonte única tem vantagem completa sobre todas as 
outras. Na realidade, as várias fontes são altamente complementares, 
e um bom estudo de caso desejará usar, por isso, tantas fontes 
quanto possível. (p. 128). 

São apresentados na tabela 3 os pontos fortes e fracos das fontes de evidência 

escolhidas para a realização desta investigação, de acordo com Yin (2009). 

Fontes de 
evidência Pontos fortes Pontos fracos 

Documentação - Estável – pode ser revista 
repetidamente 
- Discreta – não foi criada em 
consequência do estudo de 
caso 
- Exata – contém nomes, 
referências e detalhes exatos de 
um evento 
- Ampla cobertura – longo 
período de tempo 

Recuperabilidade – pode ser 
difícil de encontrar 
- Seletividade parcial, se a 
coleção for incompleta 
- Parcialidade do relatório – 
reflete parcialidade 
(desconhecida) do autor 
- Acesso – pode ser negado 
deliberadamente 

Entrevistas - Direcionadas – focam 
diretamente os tópicos do 
estudo de caso 
- Perceptíveis – fornecem 
inferências e explanações 
causais percebidas 

- Parcialidade devido às 
questões mal articuladas 
- Parcialidade da resposta 
- Incorreções devido à falta de 
memória 
- Reflexividade – o entrevistado 
dá ao entrevistador o que ele 
quer ouvir 

Tabela 3. Fontes de evidência: pontos fortes e pontos fracos. 

Nas subseções a seguir os instrumentos listados serão detalhados para melhor 

entendimento. 

 

3.3.1. Documentação 

A documentação é provavelmente relevante para todos os tópicos de estudo de 

caso, com exceção dos estudos das sociedades anteriores à escrita (Yin, 2009). 

Existe uma variedade de documentos de diferentes formas que devem ser 

considerados e utilizados, tais como cartas, correspondências eletrônicas, diários, 

anotações, anúncios, notícias, relatórios, artigos etc. Yin (2009) afirma que esses e 
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outros documentos estão cada vez mais disponíveis na Internet e que podem conter 

informações valiosas. Por outro lado, esses documentos não devem ser considerados 

registros literais devido a uma prévia edição que pode ter sido realizada, 

independentemente do meio em que estejam. O uso dos documentos deverá ser 

utilizado para corroborar e aumentar a evidência de outras fontes. 

Neste estudo, foram utilizadas como fonte documental as correspondências 

eletrônicas trocadas entre a pesquisadora e os integrantes da equipe de produção, 

visto que quando as interações não ocorriam na forma presencial, por meio de 

reuniões, ocorriam por e-mail. 

 

3.3.2. Entrevista estruturada 

Para Yin (2009), a entrevista é uma das fontes de informações mais 

importantes e essenciais para um estudo de caso. Nas palavras do autor, ela é uma 

“conversa guiada”. Nesta investigação, a entrevista permitiu ampliar o levantamento de 

dados específicos relacionados à interação. 

 

3.4. Etapas da investigação 
 

Na primeira etapa, foram investigadas as interações a partir da comunicação 

escrita presente nos e-mails trocados por determinados integrantes da equipe. Nesta 

fase, foram gerados dados qualitativos a partir das mensagens trocadas. 

Na segunda e última etapa, ocorreram as entrevistas estruturadas, em que foi 

possível investigar de forma direta e direcionada como ocorreram as interações entre 

os participantes. Incluíram-se questões sobre as interações no meio presencial e 

online, as limitações e os potenciais dos recursos utilizados na interação online, o que 

poderia ser melhorado na interação entre os participantes, o que poderia ser 

melhorado no processo de produção e em que medida o processo de interação da 

equipe influi na eficiência do processo de produção. Nesta fase, também foram 

gerados dados qualitativos. 

Resumem-se na tabela 4 o objetivo, o momento e o modo de utilização dos 

instrumentos desta pesquisa: 

 



61 
 

Instrumento Objetivo Quando Como 
Análise 
documental 

Observar e analisar a 
partir da comunicação 
escrita nos e-mails as 
interações entre os 
participantes da equipe 

Durante o processo de 
produção 

Seleção de e-mails 
trocados pela equipe 

Entrevista 
estruturada 

Identificar a percepção 
de cada participante 
sobre a interação 
durante o processo de 
produção 

Ao final do processo de 
produção 

Gravação em áudio e 
posterior transcrição 

Tabela 4. Instrumentos utilizados para geração de dados. 
 

3.5. Critérios para análise de dados 

Para Yin (2009), a análise de dados é a parte mais difícil de ser executada em 

uma pesquisa, pois exige confiança do pesquisador em sua experiência ou na 

literatura da área para a interpretação dos resultados. Complementando o pensamento 

de Yin (2009), mas indo na direção de outra dificuldade, Martins (2008) afirma que: 

Para o trabalho de mestrado de um pesquisador iniciante, podemos 
dizer que fica muito difícil a concepção, elaboração e conclusão de 
um estudo de caso, segundo os ensinamentos de Robert Yin, no 
tempo que lhe é concedido. No caso do doutorado, com a experiência 
acadêmica do pesquisador já adquirida no mestrado, é possível a 
elaboração de um estudo de caso único com enfoque incorporado, 
conforme detalha Yin em seu trabalho. (MARTINS, 2008, p. 16). 

Para nortear a análise dos dados obtidos e promover a compreensão crítica 

das comunicações escritas e orais obtidas nos e-mails e nas entrevistas, foi adotado o 

método de Bardin (2009). Segundo a autora (2009), “a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações” (p. 33) que possui diferentes fases 

que se organizam em torno de três polos cronológicos: 

1. Pré-análise: fase de organização (orientada por intuições) que tem por 

objetivo operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais, para conduzir a um esquema 

preciso de desenvolvimento das operações sucessivas. 

2. Exploração do material: aplicação sistemática das decisões tomadas que 

consiste em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de 

regras previamente formuladas. 

3. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: tratamento dos dados de 

maneira a torná-los significativos e válidos, tais como operações simples 

(porcentagens) ou mais complexas (análise fatorial). 
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Os insumos gerados após a aplicação dos instrumentos (análise documental e 

entrevista) possibilitaram uma visão geral do contexto estudado. Na etapa seguinte, foi 

realizada a categorização, o que permitiu classificar por diferenciação os elementos 

que constituíam o conjunto de informações, os quais emergiram a partir das 

recorrências. 

Segundo Bardin (2009), a categorização não é uma etapa obrigatória de toda 

análise de conteúdo, no entanto a maioria dos procedimentos de análise se organiza 

em torno de um processo de categorização: 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 
previamente definidos. (BARDIN, 2009, p. 145). 

Bardin (2009) informa ainda que a categorização tem como primeiro objetivo 

“fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos” 

(BARDIN, 2009, p. 147). Categorias são classes que reúnem um grupo de elementos 

sob um título genérico em razão das características comuns destes elementos. Nesta 

pesquisa, foi adotado o critério semântico, em que os temas são agrupados por 

categoria temática. 

No capítulo 5, serão apresentados e discutidos os resultados da análise dos 

dados à luz do referencial teórico (cf. capítulos 1 e 2). Estes resultados foram 

sistematizados de acordo com os grupos que integraram a equipe de produção: 

equipe de conteúdo (EC), equipe de design instrucional (EDI) e equipe de plataforma 

(EP). 

Já no próximo capítulo, após a apresentação da abordagem metodológica que 

norteou esta pesquisa, será apresentado o contexto da mesma, que gira em torno do 

Programa de Capacitação Inspetor de Soldagem. 
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CAPÍTULO 4: O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
 

Neste capítulo, será apresentado o Programa de Capacitação de Inspetor de 

Soldagem, as soluções desenvolvidas – portal de informações e curso online – e a 

plataforma Quantum. 

 

4.1. O programa 

O Programa de Capacitação Inspetor de Soldagem da Fundação Brasileira de 

Tecnologia de Soldagem (FBTS) surgiu a partir do interesse estratégico da instituição 

em ampliar a oferta para além dos cursos presenciais. A FBTS é uma entidade 

tecnológica, de direito privado e sem fins lucrativos, criada em 1982 devido à 

crescente demanda da Petrobras na área da soldagem. Sua missão é prover apoio 

tecnológico à comunidade de soldagem, por meio de treinamentos especializados, da 

gestão tecnológica, do desenvolvimento da inovação, da certificação de produtos e de 

pessoas33. 

Esse interesse motivou a FBTS a procurar o Laboratório de Tecnologias da 

Informação e da Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(Latec/UFRJ), devido ao reconhecimento da chancela de pesquisa e inovação que 

também a interessa. A partir daí, foi estabelecida uma parceria entre as partes e a 

Escola Politécnica da UFRJ, cuja trajetória está ligada à própria história do 

desenvolvimento científico, tecnológico e cultural brasileiro e que hoje é a maior escola 

federal de ensino de engenharia do Brasil. 

A necessidade básica da FBTS era o desenvolvimento do Programa de 

Capacitação Inspetor de Soldagem. No entanto, por conta de outros interesses e da 

visão do parceiro quanto à inovação, abriu-se uma frente de realidade virtual e 

simulação que ainda não foi acionada e possibilitará a realização de futuras pesquisas. 

Ao apresentar a demanda, a FBTS sinalizou a importância de utilizar na íntegra 

o conteúdo do curso presencial Inspetor de Soldagem (CIS), o qual é composto por 16 

disciplinas que totalizam carga horária de 200 horas. Além de considerar esta 

solicitação na produção do programa de capacitação, foi preciso considerar também a 

33 Disponível em: http://www.fbts.org.br. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
                                                           

http://www.fbts.org.br/
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heterogeneidade do público-alvo, que possui faixa etária variada, pertence a diversas 

áreas de conhecimento e tem interesse na formação em inspetor de soldagem para 

atuar no mercado petrolífero. 

 

4.2. Soluções desenvolvidas 

As soluções desenvolvidas serão apresentadas e detalhadas a seguir. Elas 

foram usadas de forma integrada, o que diversificou as formas de apresentação dos 

conteúdos e potencializou o processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.2.1. Portal de informações 

O dicionário Aurélio (2001) define portal como “a porta principal”. Fazendo uma 

conexão com o contexto desta pesquisa, o portal de informações neste caso é a porta 

principal para o Programa de Capacitação Inspetor de Soldagem, pois é por meio dele 

que também é feito o acesso à capacitação. 

O portal do programa de capacitação possui duas camadas de conteúdos. A 

primeira camada é composta por conteúdos informativos, cujo objetivo é atrair o maior 

número de usuários interessados no programa, que podem se tornar futuros alunos. 

Assim, estes usuários podem usufruir de informações relacionadas ao universo do 

inspetor de soldagem, como notícias, entrevistas, normas, sites, glossário, publicações 

etc. Para Lohmann e Machado (2008), a página principal de um portal deve ser 

considerada seu cartão de visitas. O ponto de vista dos autores é interessante e faz 

sentido, já que a página principal pode ser considerada também um dos passaportes 

para o ingresso no programa. Logo, tem que transmitir uma impressão positiva. 

Destacam-se alguns aspectos que devem ser considerados na criação de um 

ambiente virtual para evitar problemas relativos à usabilidade: excesso de informação, 

elementos desnecessários, diálogo prolixo, lógica visual confusa e hierarquia de 

informação mal distribuída. 

Já a segunda camada de conteúdos do portal é restrita (acessada somente 

após logon no sistema) e direcionada apenas ao público-alvo inscrito na capacitação, 

pois é composta por conteúdos selecionados, mais abrangentes e que pertencem à 

grade curricular do programa. 
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Do ponto de vista técnico, o portal é um sistema de gerenciamento de conteúdo 

(SGC), em inglês chamado de content management system (CMS). Segundo Mussi 

(2011), os sistemas de gerenciamento de conteúdo servem para gerenciar a coleta, a 

organização e a publicação de informações por meio de ferramentas que não 

demandam conhecimento de programação de código, facilitando assim o seu 

manuseio. O autor informa o que é SGC: 

Os SGCs são, em sua essência, muito parecidos com os SGAs. 
Ambos são softwares de gestão altamente especializados e 
baseados numa combinação de banco de dados, ferramentas de 
gestão, ferramentas de publicação de conteúdo e ferramentas de 
comunicação. (MUSSI, 2011, p. 43). 

Ao mesmo tempo, Haguenauer et al. (2008) sinaliza a existência de desafios 

referentes à produção de portais de informação: 

Os desafios relacionados com a produção e a publicação de 
conteúdo na Web exigem a utilização de um conjunto de elementos, 
metodologias e estratégias, que transcendem o simples domínio do 
software (SGC), como a arquitetura da informação, a adequação da 
linguagem ao público-alvo, a criação de estratégias de interação 
viáveis do ponto de vista tecnológico e financeiro. (HAGUENAUER, 
2008, p. 3). 

Existem diversos tipos de portais, e os mesmos estão relacionados diretamente 

com o público que os utilizarão e o objetivo que se pretende alcançar. Dias (2001), 

citada por Haguenauer et al. (2009), classifica os portais em quatro tipos: portais de 

informação propriamente ditos; portais cooperativos, que fornecem ferramentas 

específicas para o processamento cooperativo, articulando informações de diferentes 

origens; portais especialistas, que conectam pessoas de acordo com seus interesses e 

experiência; portais de conhecimento, que compilam todas as características dos 

anteriores. 

De acordo com a explicação de Dias (2001), pode-se dizer que o portal do 

Programa de Capacitação Inspetor de Soldagem se enquadra na categoria portais de 

conhecimento, já que concentra características de todas as classificações. 

A figura 11 apresenta a interface do portal do Programa de Capacitação 

Inspetor de Soldagem, onde as informações foram categorizadas da seguinte forma: 

menu superior, menu principal, enquetes, apresentação, notícias, acesso, últimas 

notícias e notícias mais lidas. O portal encontra-se disponível para acesso no seguinte 

endereço: http://www.latec.ufrj.br/fbts/. 

http://www.latec.ufrj.br/fbts/
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Figura 11. Página principal do portal do Programa de Capacitação Inspetor de 

Soldagem. 
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Para a criação do portal foi utilizada a plataforma Joomla, um sistema de 

gerenciamento que oferece grande flexibilidade na produção de conteúdos, além de 

design customizado a partir de templates prontos. O Joomla é um software livre34, ou 

seja, pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído com algumas 

restrições35. Possui versões em 64 idiomas, 2,8% dos sites da Internet o utilizam e, em 

2011, recebeu o prêmio de melhor sistema de gerenciamento de conteúdo. O Joomla 

possui um portal36, chamado Comunidade Joomla Clube, que disponibiliza 

informações e recursos destinados aos interessados no software, como downloads, 

templates, fóruns, extensões e revistas, entre outros. 

Este sistema, como outros sistemas de gerenciamento de conteúdo, diminui a 

necessidade de investir em profissionais para construir e gerenciar sites ou portais, 

pois facilita a produção de forma rápida e eficiente a custos baixos, por pessoas que 

não são especialistas. Não é preciso prever características básicas do ambiente como 

login, criação, edição e publicação de conteúdo, pois estes e outros recursos já estão 

pré-programados e prontos para serem utilizados, de acordo com Haguenauer et al. 

(2009). A autora aponta vantagens do Joomla: 

[...] não somente permite a redução de custos com equipe de 
desenvolvimento e manutenção, como também conta com a 
contribuição de uma surpreendente quantidade de pessoas ao redor 
do mundo, dedicadas ao seu aprimoramento. (HAGUENAUER et al., 
2009, p. 6). 

O gerenciamento de conteúdos pode ser feito pela página principal (front-end), 

onde são permitidas a criação, a edição e a publicação de textos pelos usuários 

provedores de conteúdo, que desfrutam direitos adicionais sobre os usuários 

visitantes, como acessar a área de administração, que permite administrar ou alterar o 

desenho do site. A figura 12 representa a página de acesso à área administrativa do 

Joomla, a figura 13, a página principal da área administrativa e a figura 14, a página 

secundária da área administrativa. 

34 De acordo com Sady Jacques, embaixador da Associação Software Livre.Org, “o software 
livre [...] traz o compartilhamento e a colaboração como filosofia". 
35 Definição da Free Software Foundation. Disponível em: http://www.softwarelivre.gov.br/tire-
suas-duvidas/o-que-e-software-livre. Acesso em 15 de novembro de 2012. 
36 Disponível em: http://www.joomlaclube.com.br/. Acesso em 15 de novembro de 2012. 

                                                           

http://www.softwarelivre.gov.br/tire-suas-duvidas/o-que-e-software-livre
http://www.softwarelivre.gov.br/tire-suas-duvidas/o-que-e-software-livre
http://www.joomlaclube.com.br/
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Figura 12. Página de acesso à área administrativa. 

 

 
Figura 13. Página principal da área administrativa. 
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Figura 14. Página secundária da área administrativa. 

O Joomla dispõe de diversos recursos que agilizam a publicação de conteúdos. 

Destacam-se inserção de artigos (link interno), endereços URL (link externo), banners, 

enquetes, questionários, fontes de notícias RSS, ferramentas de comunicação (como 

fóruns de discussão e chat) e recursos de pagamento, além da criação de menus, 

seções, categorias, contato etc. Um recurso interessante é o sistema de relatórios e 

estatísticas, que emite gráficos e detalhes sobre cada área. 

 

4.2.2. Curso online 

O curso online pode ser definido como um hipertexto, que é um conjunto de 

elementos em diversos formatos que se conectam entre si de forma não linear por 

meio de links em um mesmo espaço, a partir de um roteiro predeterminado pelo 

designer instrucional. Estes elementos podem ser textos, sons, imagens, animações 

etc., que se estendem ou não de acordo com o interesse do usuário, por isso o 

hipertexto é considerado flexível. 

Neitzel (2002) informa que Theodore Nelson, nos anos setenta, empregou o 

termo hipertexto para designar a ideia de escrita e leitura não lineares em um sistema 

de informática que armazenasse todos os conhecimentos do mundo, uma espécie de 

Biblioteca de Babel, projeto denominado por ele de Xanadu. 

Para Pierre Lévy (1993), hipertexto é “um conjunto de nós ligados por 

conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de 
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gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser 

hipertextos” (LÉVY, 1993, p. 33). Lévy (1993) completa informando que os itens de 

informação não são ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um 

deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. 

Lévy (1993) resgata o histórico de hipertexto primeiro informando que a ideia 

de hipertexto foi enunciada pela primeira vez pelo matemático Vannevar Bush em 

1945, em seu célebre artigo As We May Think. Para Bush, a mente humana funciona 

por meio de associações e pula de uma representação para outra ao longo de uma 

rede intrincada, desenha trilhas que se bifurcam e tece uma trama infinitamente mais 

complicada do que os bancos de dados ou sistemas de informação de fichas 

perfuradas existentes em 1945. 

Para Nojosa (2007), as narrativas digitais superam as limitações da tradição da 

oralidade e da escrita, pois não buscam sentido em isolar ou fragmentar o sentido do 

texto ou do discurso, mas, ao contrário, em ampliar a rede de significações. 

São apresentadas a seguir, por meio das figuras 15 a 24, exemplos de telas do 

hipertexto do Curso de Inspetor Soldagem, o qual é composto por fotos, ilustrações, 

esquemas, textos e links que fazem interface com o portal de informações e com as 

ferramentas de consulta e interação da plataforma Quantum. As telas do hipertexto 

estão segmentadas entre telas de conteúdo e de atividades e promovem a interação 

dos usuários com os elementos citados, por meio de links previstos durante o desenho 

e a produção. 

A figura a seguir representa a tela principal do hipertexto, a qual possui links 

para a apresentação do curso e da plataforma Quantum, bem como para as 

orientações de como estudar online e a entrada no curso. 
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Figura 15. Tela de abertura do curso online. 

 

Na figura 16, são mostradas as ferramentas de consulta (avisos, boletim e 

texto) e de interação (chat, dúvidas e fórum) que fazem interface com o hipertexto. 

 
Figura 16. Ferramentas de consulta e interação da plataforma Quantum. 
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A figura 17 mostra a tela que sucede a tela principal (figura 16). Ela é composta 

por quatro módulos e por suas respectivas disciplinas, as quais possuem links para 

acesso direto. 

 
Figura 17. Tela dos módulos que compõem o curso online. 

 

A figura 18 é um exemplo de tela de abertura de disciplina. Este tipo de tela é 

composto pelo mapa dos assuntos abordados na disciplina em questão, os quais 

possuem links que direcionam para as respectivas telas. 
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Figura 18. Exemplo de tela de abertura de cada disciplina. 

 

A figura 19 é um exemplo de tela constituída por texto e ilustração. 

 
Figura 19. Exemplo de tela composta por texto e ilustração. 
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Já a figura 20 é um exemplo de tela composta por texto e foto. 

 
Figura 20. Exemplo de tela composta por texto e foto. 

 

A figura 21 ilustra um exemplo de texto em tela e link para texto complementar 

em PDF. 

 
Figura 21. Exemplo de tela composta por texto na tela e link para texto em PDF. 
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A figura 22 retrata uma atividade em que é preciso correlacionar as 

informações à direita com as imagens à esquerda. 

 
Figura 22. Exemplo de tela composta por atividade. 

 

A figura 23 retrata uma tela de exercício de fixação lúdico, do tipo cruzadinha. 

 
Figura 23. Exemplo de tela composta por atividade lúdica. 
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Todas as telas (com exceção da tela de abertura e da tela dos módulos) 

possuem o mesmo cabeçalho e rodapé. Na figura 24, à esquerda do cabeçalho é 

indicado o módulo em andamento e, à direita, é indicada a interface com a página 

principal do curso (home), com o portal, com as ferramentas de consulta e interação 

da plataforma Quantum e com o botão sair. À esquerda do rodapé está a barra de 

progresso, que indica o status da navegação no hipertexto, e à direita está a interface 

com a tela dos módulos e com a tela de mapa da disciplina em curso, além dos botões 

voltar e avançar. 

 
Figura 24. Cabeçalho e rodapé das telas do curso. 

 

 

4.3. Sistema de gerenciamento da aprendizagem 

Quantum é o nome do sistema de gerenciamento de aprendizagem (SGA) – 

em inglês chamado de learning management system (LMS) – utilizado no Programa 

de Capacitação Inspetor de Soldagem, devido ao seu potencial de gestão combinado 

a conteúdos e tecnologias (figura 29). 

De acordo com Haguenauer e Grandão (2007), o SGA reproduz o ambiente 

pedagógico projetado e dá condições ao professor de apresentar as aulas para estudo 

online e offline, administrar seus cursos, montar questões para avaliação e orientar 

alunos utilizando ferramentas de comunicação e consulta. 

No SGA, os administradores do sistema, como docentes e coordenadores, 

entre outros, gerenciam os cursos e a vida acadêmica dos alunos com flexibilidade e 

rapidez, por meio de relatórios que concentram dados relativos aos acessos e ao 

desempenho nas atividades e nas avaliações (figura 25). 
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Figura 25. Tela de acesso à plataforma Quantum. 

 

 
Figura 26. Tela de gerenciamento dos cursos da plataforma Quantum. 

O Quantum é composto por diversas ferramentas de comunicação e consulta, 

que proporcionam a interação e podem ser selecionadas de acordo com as 

necessidades do público-alvo e as características do projeto. Esta seleção ocorre no 

design instrucional e deve estar de acordo com a proposta pedagógica. Por 

proporcionarem a troca de experiências e uma aprendizagem dinâmica, estas 

ferramentas não deixam a desejar em comparação a uma sala de aula presencial. 

Foto 
do 

usuário 
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Elas ainda podem ter seus nomes alterados, adequando-os conforme a necessidade 

(figura 27). 

 
Figura 27. Tela de edição do nome das ferramentas da plataforma Quantum. 

Para exemplificar, citamos e explicamos algumas das ferramentas da 

plataforma Quantum que foram disponibilizadas para atender às necessidades dos 

alunos durante o período de ensino-aprendizagem: 

Chat: espaço para comunicação em tempo real entre os participantes. Ao entrar no 

chat, o participante tem uma visão de todos que estão presentes naquele momento. A 

conversa pode ser reservada, com apenas um participante, ou com todos. 

Mural: área onde são disponibilizados avisos para os alunos. Existe a opção de 

permitir a postagem de mensagens pelos alunos. 

Fórum: possibilita a realização de discussões entre os participantes para exposição de 

ideias sobre os assuntos da capacitação. O fluxo de comunicação desta ferramenta é 

de todos para todos. 

E-mail: área de envio de mensagens a partir da seleção dos contatos disponíveis na 

lista de participantes. 

Sala de tutoria: local indicado para a comunicação entre tutores e alunos, a fim de 

esclarecer dúvidas. 

Dúvidas: área específica para a exposição de dúvidas do aluno para posterior 

esclarecimento. 

Foto 
do 

usuário 



79 
 

Avisos: área onde somente os professores e os coordenadores podem postar 

recados. 

Textos: espaço para disponibilização de arquivos para download. 

Boletim: local que concentra as notas das atividades e avaliações obtidas ao longo do 

estudo. 

Bloco de notas: similar ao caderno do estudante. Nele podem ser feitos os registros 

da capacitação ao longo do período letivo. 

Onde parei: recurso que sinaliza a última tela acessada. 

A plataforma Quantum possibilita várias formas de interação entre professores, 

alunos, conteúdos, ferramentas etc., os quais são chamados por Leffa (2006) de 

“partículas, corpos ou pessoas” (LEFFA, 2006, p. 1). Ela também possibilita também a 

produção de conteúdos pelos participantes, os quais ficam registrados nas atividades 

propostas ao longo da capacitação. 

Neste capítulo, foi apresentado o Programa de Capacitação Inspetor de 

Soldagem e suas soluções, que integradas potencializam o processo de ensino-

aprendizagem, além da plataforma Quantum. No próximo capítulo, serão 

apresentados os resultados da análise dos dados coletados durante a investigação. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISE DOS DADOS 
 

Este capítulo apresenta a análise e interpretação dos dados obtidos após a 

aplicação dos instrumentos (cf. seção 3.3), com a finalidade de obter insumos para as 

perguntas de pesquisa. 

Nesta investigação, foi adotado o método de análise de conteúdo de Bardin 

(2009), definido pela autora como “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações” (BARDIN, 2009, p.33), conforme seção 3.5. Durante a observação dos 

e-mails e das entrevistas, percebeu-se que alguns temas poderiam ser agrupados por 

serem recorrentes tanto nas mensagens quanto nas falas dos participantes. 

Nas mensagens trocadas por e-mail entre EDI3, EC2, EC3, EDI1, EDI2 e 

EP237, a maioria dos temas se referia às atividades de rotina da fase de desenho 

(elaboração e validação de storyboards) e aos ajustes identificados após as validações 

da produção. Já os temas que se destacaram nas entrevistas realizadas com EC138, 

EC2, EC3, EDI1, EDI2 e EP139 se referiam às perspectivas sobre as interações online 

e presencial, às sugestões de melhorias para as interações e o processo de produção 

e à influência das interações na eficiência do processo de produção. Os assuntos em 

questão deram origem às categorias que constam na tabela 5. 

Categorias 
Documentação Entrevistas 

Desenho Perspectivas sobre as interações online e 
presencial 

Validação da produção Sugestões de melhorias para as 
interações 

 Sugestões de melhorias para o processo 
de produção 

 Influência das interações na eficiência do 
processo de produção 

37 EDI3 acompanhou a rotina do projeto e fez a interface entre os participantes da equipe de 
conteúdo, equipe de design instrucional e equipe de plataforma. Atuou como pesquisadora e 
designer instrucional do curso online, das atividades e da avaliação. EC2 fez a gestão do 
processo de produção, acompanhou a rotina do projeto e fez a interface entre os participantes 
da equipe de conteúdo e equipe de design instrucional. EC3 atuou no controle de qualidade do 
projeto e foi o interlocutor entre os especialistas nos conteúdos. EDI1 tratou de questões 
estratégicas relacionadas ao projeto e atuou como designer instrucional do portal e dos textos 
complementares. EDI2 criou a parte gráfica e produziu o programa de capacitação. EP2 atuou 
na realização de atividades que envolviam a rotina de operação da plataforma Quantum. 
38 Tratou de questões estratégicas relacionadas ao projeto e acompanhou os macroprazos. Em 
alguns momentos, participou das validações de conteúdo. 
39 Tratou de questões estratégicas relacionadas ao projeto no que se referia à plataforma 
Quantum. 
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Tabela 5. Categorias estabelecidas. 

Após a criação das categorias, os dados foram analisados e interpretados à luz 

dos referenciais teóricos (cf. capítulos 1 e 2). 

 

5.1. E-mails 

Durante as interações online, o e-mail foi a ferramenta utilizada com maior 

frequência pelos participantes que constituíram a equipe de produção do programa de 

capacitação, tendo em vista que as reuniões presenciais ocorriam pontualmente para 

tratar de assuntos mais estratégicos. O e-mail possibilitou o registro de informações e 

o envio de arquivos que não podiam aguardar os momentos presenciais para 

acontecer. No entanto, vale ressaltar que não ocorreram interações entre todos os 

participantes por meio desta ferramenta, pois os contatos eram realizados conforme a 

realização das atividades de rotina do projeto, o que, em determinados momentos, 

envolvia somente parte da equipe. 

Os trechos das mensagens selecionadas para análise se referem às interações 

ocorridas entre EDI3, EC2, EC3, EDI1, EDI2 e EP2, em que a designer 

instrucional/pesquisadora estava endereçada diretamente ou copiada, tendo em vista 

que os assuntos abordados a envolviam de alguma forma. A escolha pelas 

mensagens trocadas pelos participantes citados se deu pela facilidade de acesso às 

mesmas e a apresentação apenas de trechos se deve à necessidade de não 

identificação das pessoas envolvidas. 

A seguir, será apresentada a análise e interpretação dos trechos dos e-mails 

selecionados de acordo com as categorias expostas na introdução deste capítulo. 

 

Desenho 

As mensagens referentes às interações ocorridas na fase de desenho tratam 

da rotina de elaboração dos storyboards das disciplinas e dos ajustes identificados 

após a validação dos mesmos pela equipe de conteúdo. A validação é uma etapa 

fundamental para evitar retrabalhos e o aumento do custo e dos prazos, pois as 

correções feitas são práticas, envolvem poucos recursos e não levam muito tempo 

para serem realizadas. Apenas após as validações os storyboards podem ser 

liberados para produção. 
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Os trechos a seguir são um exemplo das interações ocorridas entre EDI3 e 

EC2 durante as validações: 

Segue para validação o storyboard da disciplina 16 (Preparação para 
as aulas práticas), do módulo 4. 

Reenvio o storyboard da disciplina 16 para validação. 

Obrigada pelo envio. Não sabia que você já tinha enviado isto. Em 
todo caso, eu mesma trabalharei diretamente nesta disciplina para 
ganharmos tempo. 

O primeiro trecho mostra o storyboard da disciplina 16 sendo enviado por EDI3 

e o segundo trecho mostra o arquivo sendo reenviado (dois meses depois), após a 

participante ter sido cobrada pelo envio do mesmo em uma reunião presencial. O 

terceiro trecho representa a resposta de EC2 se responsabilizando pela validação para 

tentar suprir o atraso. 

O próximo trecho mostra a resposta de EC2 após a validação do mesmo 

storyboard, em que a participante atenta para o padrão a ser seguido. 

Esta disciplina faz parte do módulo prático. Porém, ela possui uma 
parte teórica inicial que deve constar nas telas e no texto, mantendo o 
mesmo padrão adotado até então. 

O e-mail a seguir mostra algumas orientações enviadas de EDI1 para EDI3 

para a realização do desenho do módulo 3. Além disso, a participante reporta as 

atividades que estão sob sua responsabilidade. 

Encaminho a divisão de telas da parte final, módulo 3 – Inspeção de 
juntas soldadas: 

D12 – Qualificação. D13 – Instrumentos e técnicas de medição. D14 
– Documentos técnicos. D15 – Responsabilidades do inspetor de 
soldagem. 

Este módulo 3 é mais curto (com 22 horas), acho que você vai 
conseguir fazer bem rápido. 

Esta semana estarei concentrada na revisão dos textos impressos e, 
a seguir, vou trabalhar na revisão das telas. 

O trecho a seguir mostra o envio do storyboard da disciplina 14 de EDI3 para 

EDI1, para que este último faça o controle de qualidade antes de o arquivo ser 

submetido à validação. 

Segue o storyboard da disciplina 14. 

Observação: coloquei as instruções de produção das telas no painel 
de anotações do PowerPoint. 
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As mensagens acima ilustraram a rotina da fase de desenho, que se resumiu à 

elaboração de storyboards, submissão do mesmo ao controle de qualidade pela 

equipe de design instrucional e validação pela equipe de conteúdo – esta última ação 

pouco explorada. Possivelmente, as poucas validações foram geradas pela falta de 

experiência da equipe de conteúdo neste tipo de projeto, o que provocou dúvidas e 

atrasos e, consequentemente, sobrecarregou a validação da produção. 

 

Validação da produção 

Os trechos das mensagens selecionadas apresentam as interações entre os 

participantes durante a validação do curso online (hipertexto) e se referem aos ajustes 

das telas, dos textos e das avaliações. O comentário de EC2 apresentado a seguir é 

um exemplo de pedido de verificação, feito, provavelmente, por ter ocorrido algum 

problema com os textos: 

Pessoal, boa tarde! 

Poderiam verificar o que está ocorrendo nos textos?! 

Na sequência, é mostrada a interação de EDI1 com EP2, em que o participante 

reporta os problemas identificados após a verificação: 

Foram detectados os seguintes erros nos textos: 

Disciplina 2 

Tela Terminologia – Aspectos eletromagnéticos: está disponível o 
texto errado: Aspectos eletrotérmicos. 

Disciplina 3 

Tela Símbolos básicos de soldagem: problema ao abrir, aparece a 
folha em preto. 

Disciplina 7 

Tela Aspectos térmicos da soldagem: problema ao abrir, aparece a 
folha em preto. 

Disciplina 16 

Tela Aula prática – Tratamento térmico: texto não abre. 

Por fim, ED1 informa à EC2 que os textos foram atualizados e pede a 

conferência do que foi feito: 
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Os textos da FBTS estão atualizados novamente, para garantir que 
nenhum seja versão antiga. Você pode verificar se ficou algum link 
quebrado? 

A próxima mensagem, de EC3 para EDI3, é um exemplo que abarca outros 

assuntos além da indicação de ajustes, tais como o reporte de atividades realizadas, a 

indicação de pendência(s), o questionamento das questões da avaliação e a retomada 

de um assunto tratado anteriormente em uma determinada reunião. 

Todas as solicitações de ajustes de telas e textos foram feitos. A 
única pendência é a disponibilização do texto da disciplina 13 e o que 
porventura aparecer com o início das aulas. 

Com relação às questões pertinentes à avaliação, já estão todas 
cadastradas? 

Após a reunião que fizemos, onde identificamos que estava havendo 
uma confusão na nomenclatura das questões (ora chamadas de 
atividades de fixação ora chamadas de questões para avaliação), 
você estava reestruturando as questões, se eu não me engano, em 
um único banco? 

A seguir são mostrados dois trechos de mensagens de EC3 para EDI3, que 

tratam da validação de duas disciplinas distintas. No primeiro trecho, o participante 

envia um arquivo anexo contendo indicações de ajustes identificados durante a 

validação da disciplina 13 e, no segundo trecho, ele reporta a conferência de ajustes 

da disciplina 7, enviados anteriormente. 

Seguem anexas as modificações necessárias para a validação da 
disciplina 13 (instrumentos de medição). 

Fiz a conferência das telas de metalurgia e verifiquei que os ajustes 
que eu havia solicitado já foram feitos, com exceção de um. Segue 
anexo o ajuste que falta. 

Na sua equipe, EC3 ficou responsável por grande parte das validações, as 

quais foram realizadas em parceria com os engenheiros especialistas nos assuntos 

abordados. 

No excerto de EP2 apresentado a seguir, nota-se a sinalização de problemas 

para EDI2 relacionados a atividades de determinadas disciplinas. Estes dois 

participantes interagiram bastante durante a produção, pois parte das atividades de 

ambos estava atrelada e EDI2 sempre demandava arquivos para EP2 atualizar na 

plataforma Quantum. 

Conforme já havia informado por e-mail anteriormente, ainda há dois 
problemas: 
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1. No módulo "Comportamento dos materiais", disciplina "Metalurgia 
da soldagem", no item "Atividade da disciplina", não aparece nada. A 
tela fica toda em branco. 

2. No módulo "Preparação para aulas práticas", o item "Atividade da 
disciplina" não carrega link algum. Este item foi ajustado com o 
arquivo que você passou. 

3. Ao clicar no link "Realize a atividade de fixação", ocorre erro 
porque o link não é encontrado. Verifique qual codAtividade está 
chamando ou até mesmo se chama algum código. 

Para corrigir os erros apresentados acima, EDI2 enviou para EP2 apenas os 

arquivos que deveriam ser atualizados e deu as explicações necessárias para isso. 

Seguem arquivos para serem colocados no ambiente FBTS. 

m07_01.swf 

Pastas de codItem 54, 55 e 56 

m16_11.swf 

Pasta de codItem 56 

O link da tela “Atividade da disciplina”, do módulo "Comportamento 
dos materiais", disciplina "Metalurgia da soldagem", está puxando a 
atividade de codAtividade 417. Veja se está correto isso ou me envie 
o codAtividade certo. 

O link da tela de “Atividade da Disciplina”, do módulo "Preparação 
para aulas práticas", disciplina "Aulas práticas", está puxando a 
atividade de codAtividade 420. Veja se está correto isso ou me envie 
o codAtividade certo. 

Quando ocorria algum problema semelhante, essa era forma como os dois 

procediam. A seguir, são apresentados mais dois exemplos de interações entre EDI2 e 

EP2 referentes a correções do mesmo tipo. 

Segue anexo o arquivo m07_correcoes.zip com arquivos para serem 
substituídos nas pastas 54, 55 e 56, correspondentes aos módulos 2, 
3 e 4. 

Pode substituir, por favor, o arquivo anexo na pasta de codItem 56? 
Não lembro se já havia enviado ou não o arquivo. 

Conforme solicitado, inseri os arquivos novamente no servidor. Os 
arquivos que mudaram de nome renomeei para que não precise 
alterar a chamada dentro do Flash. Por favor, caso ainda tenha algum 
problema, envie-me exatamente a página no curso que chama esses 
arquivos para que eu possa verificar o link. 

Por fim, é mostrado o trecho de um e-mail de EP2 para EDI3, em que o 

participante enviou o banco de questões da avaliação para que a designer instrucional 
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indicasse as mudanças que precisariam ser feitas em função dos ajustes e acréscimos 

de conteúdo. 

Segue anexo um arquivo com todas as questões e respostas 
cadastradas no banco de questões da FBTS. Observações abaixo: 

1. Marque em vermelho as questões alteradas. 

2. Por questões de minimizar problemas, eu faço as alterações direto 
no banco, incluindo a mudança das questões discursivas para 
múltipla escolha. 

Os trechos das mensagens apresentados são uma amostra das interações 

ocorridas por e-mail entre os participantes durante a realização das atividades da fase 

de desenho e durante a realização dos ajustes identificados após as validações da 

produção. A partir da análise das interações entre EDI3, EC2, EC3, EDI1, EDI2 e EP2 

e das interpretações da pesquisadora (por integrar a equipe), percebeu-se que houve 

um grande gasto de tempo nas correções após a produção, o que se deve às poucas 

validações ocorridas após na fase de desenho. Tamanha quantidade poderia ter sido 

evitada se o processo tivesse sido bem compreendido e cumprido com rigor, já que as 

mudanças no conteúdo precisaram ser refletidas nas telas, nos textos e nas 

avaliações depois de prontos. 

Por outro lado, a realização dos ajustes decorrentes da produção do Programa 

de Capacitação Inspetor de Soldagem só foi viabilizada devido às interações por e-

mail, as quais possibilitaram as trocas de mensagens e arquivos entre os participantes 

na ausência das interações presenciais. 

 

5.2. Entrevistas 

Nesta seção, serão apresentadas as análises dos dados gerados após a 

realização das entrevistas sobre a interação e o processo de produção. 

Os convites para as entrevistas seguiram por e-mail. As equipes de conteúdo e 

design instrucional o aceitaram prontamente e os encontros foram agendados. Já a 

equipe de plataforma não respondeu e, após determinado tempo, o convite foi 

reenviado com o roteiro da entrevista anexo, para que fosse respondido mesmo que 

virtualmente. Essa estratégia foi eficaz, apesar de apenas um dos dois integrantes ter 

respondido, o que justifica as respostas curtas apresentadas na análise, tendo em 

vista que o participante foi bem objetivo. 
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As entrevistas foram norteadas por um roteiro previamente estabelecido e 

gravadas (com o consentimento dos entrevistados), para que não houvesse 

interrupções nos registros. Todos foram avisados que as mesmas seriam transcritas e 

utilizadas na pesquisa sem alusão a nomes. Percebeu-se que a gravação não foi um 

impedimento para a emissão de posicionamentos e pontos de vista sobre as questões 

que envolviam o projeto; todos estavam envolvidos e interessados nos ganhos que 

poderiam ser gerados, como as melhorias que poderiam ser aplicadas em futuros 

projetos. 

A seguir, serão apresentadas a análise e interpretação das entrevistas, de 

acordo com as categorias expostas na introdução deste capítulo. 

 

Perspectivas sobre as interações online e presencial 

No que concerne à categoria “perspectivas sobre as interações online e 

presencial”, ficou evidente nas falas da equipe de conteúdo que, internamente, as 

interações presenciais predominaram quantitativamente em relação à interação online, 

pelo fato dos participantes estarem perto fisicamente e por necessitarem de retornos 

rápidos, já que o tempo de resposta do e-mail é relativo. A respeito disso, Primo 

(2001) afirma que o e-mail permite uma discussão assíncrona. Em contrapartida, vale 

ressaltar que, dependendo da ferramenta utilizada na interação online, os registros 

das informações podem ser feitos de forma automática, ao contrário do que ocorre na 

forma presencial. 

A equipe de conteúdo também informou que as interações com as demais 

equipes (EDI e EP) ocorreram em maior quantidade na forma online (por e-mail e 

telefone40) do que na forma presencial (por reuniões). Os e-mails foram utilizados para 

fazer registros e formalizações e as reuniões acionadas para tratar de assuntos 

estratégicos e complexos. EC2 informou que hoje em dia não há como fugir do e-mail 

e destacou: 

O e-mail, ao mesmo tempo em que facilita e dá velocidade e 
praticidade ao processo, gera uma preocupação porque não se sabe 
como a pessoa do outro lado recebe a notícia. Depende muito do 
humor da pessoa, vamos dizer assim. Você escreve com todo o 
cuidado, seleciona bem as palavras, procura fazer da melhor forma e 
mais organizada possível e, às vezes, a maneira como o e-mail é 

40 Apesar do telefone não ser uma forma online de comunicação, foi citado por alguns 
integrantes como se fosse. 

                                                           



88 
 

recebido é ruim, pois pode ser entendido como uma crítica ou um 
puxão de orelha e às vezes não é. Então, dependendo de como é a 
solicitação, eu prefiro ligar para a pessoa, porque ao escutar o tom da 
voz dela poderia amenizar alguns conflitos. 

A fala de EC2 denota a preocupação com conflitos que poderiam ser gerados 

pela interação por e-mail, por não saber como as mensagens enviadas seriam 

interpretadas. Segundo Primo (2001), os e-mails podem, por meio dos emoticons, 

“oferecer pistas sobre como se sente o redator ao escrever a mensagem” (PRIMO, 

2001, p.8-9). No entanto, na análise dos e-mails percebeu-se que os emoticons não 

foram utilizados pelos participantes para expressar suas emoções. 

Ainda de acordo com a equipe de conteúdo, existiram dificuldades de 

entendimento sobre o projeto que poderiam ter sido resolvidas com o aumento de 

reuniões presenciais com as equipes de DI e de plataforma, conforme o excerto de 

EC1: 

Acho que um projeto como esse tem que ter uma fase presencial 
mais intensa, para que depois se consiga trabalhar mais a distância 
no desenvolvimento do projeto. Isso fica como lição aprendida 
fortíssima. 

EC2 seguiu na mesma direção: “[...] foram poucas as reuniões, foram poucos 

os momentos em que a gente podia estar junto para interagir e trocar”. 

A equipe de design instrucional teve mais interações online (por Skype) do que 

presencialmente (por reuniões), tanto internamente quanto com as demais equipes 

(EP e EC). Segundo EDI1, com a equipe de plataforma as interações fluíram bem o 

tempo todo. Já com a equipe de conteúdo, as interações fluíram bem no início, mas 

depois ocorreram dificuldades. Uma especulação sobre isso seria o fato da equipe de 

DI já ter trabalhado com a equipe de plataforma, o que ainda não tinha ocorrido com a 

equipe de conteúdo, ou seja, uma equipe já estava familiarizada com a forma de 

trabalhar e a outra não. 

Quando entrevistado, EDI2 informou que não teve reuniões presenciais com as 

equipes de conteúdo e plataforma e que com a sua equipe quase não participou de 

reuniões presenciais. Segundo o participante, a maioria das coisas foi resolvida por 

Skype e telefone. EP1, representando a equipe de plataforma, disse apenas que “as 

reuniões presenciais ocorreram para definições pontuais do projeto”. 

Nesta primeira categoria, as evidências mostraram que as equipes de design 

instrucional e plataforma tiveram um bom desempenho no uso da interação online. Em 
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contrapartida, a equipe de conteúdo sentiu falta de um contato presencial maior com 

as demais equipes. O aumento do número de reuniões presenciais tornaria o projeto 

mais caro e mais longo, o que poderia inviabilizá-lo, por isso é preciso refletir se a 

solução para a resolução das dificuldades de entendimento seria aumentar a 

quantidade de interações presenciais ou encontrar meios para tornar as interações 

online mais eficazes. 

 

Sugestões de melhorias para as interações 

Em relação à categoria “sugestões de melhorias para as interações”, aflorou 

mais uma vez das falas da equipe de conteúdo a necessidade de um número maior de 

encontros presenciais com os demais integrantes para a discussão de assuntos 

relacionados ao projeto, já que as interações ocorreram em sua maioria por e-mail, 

conforme apresentado na categoria anterior. Os excertos a seguir levaram a essa 

percepção: 

EC1 

O importante é ter uma fase maior de discussão, uma fase maior de 
planejamento, para que os dois lados consigam definir suas 
limitações para que não sejam geradas expectativas não atendidas, 
que é a pior coisa em um projeto. 

EC2 

Fisicamente, a distância entre as equipes foi um fator limitador porque 
ficamos muito longe. Então se interagiu muito pouco pessoalmente. 
Eu achei que poderíamos ter marcado mais reuniões periódicas para 
nos vermos mais e trocar e dividir as dificuldades. 

EC3 

Uma das coisas principais que eu ia resgatar e já tinha falado 
anteriormente era exatamente a presença de uma pessoa da equipe 
de design instrucional para ser essa ponte, caso não desse para 
deslocar toda uma equipe, para estar trabalhando mais perto e 
exclusivamente no projeto junto com a gente. 

De acordo com Leffa (2008), a LA deve ser uma prestadora de serviços para a 

sociedade: “em todas as situações onde duas ou mais pessoas interagem através da 

linguagem, a Linguística Aplicada pode interferir para tornar a interação mais eficaz 

[...]” (LEFFA, 2008, p. 5-6). A concepção do autor poderia ser aplicada à interação 

online a fim de torná-la mais eficiente, já que o aumento da interação presencial 
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aumentaria o custo do projeto e prorrogaria a sua entrega, pois haveria acréscimos de 

deslocamentos, de horas de trabalho, de custos com a infraestrutura entre outros. 

A equipe de design instrucional compartilhou do mesmo ponto de vista quanto 

ao aumento da quantidade de reuniões presenciais, mas apenas com a equipe de 

conteúdo. EDI1 disse que as reuniões seriam para explicar o processo e receber 

feedbacks, conforme seu relato abaixo: 

Se a nossa parte do trabalho fosse mais bem entendida, a interação 
poderia ter melhorado. Para um segundo projeto, tudo estaria 
facilitado devido ao entrosamento dos participantes e o melhor 
entendimento do processo, além de sabermos os pontos em que 
teríamos que melhorar. 

EDI2 sugeriu a realização de reuniões presenciais com a equipe de conteúdo 

para apresentar os layouts e a arquitetura da informação: 

[...] acho que seria útil e talvez facilitasse muita coisa se eu tivesse 
ido a alguma reunião de apresentação de layout ou de apresentação 
da arquitetura da informação [...] eu preciso entender mais de perto a 
cultura do cliente. 

O participante informou ainda que gostaria de ter mais interação com sua 

própria equipe no princípio do processo, antes da fase de desenho, quando a estrutura 

de navegação já está desenvolvida, pois assim poderia criar soluções mais fáceis, que 

facilitassem seu trabalho. 

Além de mais reuniões com a equipe de conteúdo, EDI1 sugeriu explorar os 

recursos da ferramenta Skype não utilizados e pesquisar outras ferramentas que 

pudessem ser usadas além desta. Já EP1 mencionou que inicialmente as interações 

precisam ser intensas para que as dúvidas sejam bem definidas e aprovadas, 

salientando: “tudo deve ser documentado e registrado com prazos para não perder o 

ritmo”. 

As equipes de conteúdo e design instrucional indicaram a necessidade de 

aumentar a quantidade de reuniões presenciais, deixando em evidência uma questão 

delicada, tendo em vista que o aumento de encontros face a face sobrecarregaria a 

parte financeira e comprometeria o lançamento do projeto. 
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Sugestões de melhorias para o processo de produção 

Quanto à categoria “sugestões de melhorias para o processo de produção”, 

muitas foram as contribuições que se destacaram nos excertos: criação de um 

controle de revisão online, incorporação de novas ferramentas, inclusão do perfil aluno 

piloto para realização do controle de qualidade e indicação de um fluxo de trabalho. 

A equipe de conteúdo deu ênfase à revisão, tanto no que se refere à criação de 

um controle quanto à validação dos storyboards gerados na etapa de desenho. EC1 

cogitou a existência de um controle de revisão online tanto para quem produzisse 

quanto para quem revisasse. Esta sugestão foi pautada nos erros de entendimento 

gerados durante as revisões, conforme declarou: 

[...] o que na nossa visão era uma correção, o outro lado entendia 
como uma revisão e, às vezes, isso gerava uma confusão com a 
terminologia. Esses conceitos também geraram algum problema, 
então acho que o controle mais eficiente de revisões pontuais 
ajudaria muito, pois teve muito retrabalho dos dois lados. 

Para EC2, foi queimada uma etapa fundamental no processo de produção que 

tem relação direta com o desenvolvimento da qualidade do projeto: a validação 

integral da etapa de desenho. Isso também sobressaiu durante a análise dos e-mails. 

EC3 entrou no projeto apenas na etapa de validação e ajustes do curso online, 

por isso não soube responder o que poderia ser melhorado durante a produção. Para 

ele, o processo parece coerente, tendo em vista o que foi feito. 

A equipe de design instrucional também destacou a questão da qualidade. 

Para EDI1, o processo de produção está intimamente ligado à interação. A participante 

sugeriu incorporar novas ferramentas para dar mais eficiência (como já informado) e 

disse que, em um próximo projeto do mesmo estilo, usaria as mesmas equipes, daria 

um upgrade no conhecimento destas equipes, reforçaria a metodologia de trabalho e 

aplicaria as soluções desenvolvidas a um aluno piloto41, para que fosse feito um 

controle de qualidade, o que segundo ela fez falta.  

EDI2 ressaltou que, para melhorar o processo de produção, os conteúdos 

precisam estar aprovados antes de seguirem para a produção propriamente dita e 

sugeriu o seguinte fluxo de trabalho: aprovação do desenho pela equipe de conteúdo, 

41 Aluno que possui o mesmo perfil do público-alvo, que navega pelas soluções desenvolvidas 
a fim de realizar o controle de qualidade das mesmas antes serem ofertadas em larga escala. 
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produção da solução pela equipe de design instrucional, revisão da solução produzida 

pela equipe de design instrucional e revisão pontual da solução pela equipe de 

conteúdo. A sugestão de EDI2 é justamente o processo que deveria ter sido cumprido 

na produção do Programa de Capacitação Inspetor de Soldagem, mas a falta de 

entendimento do mesmo por parte da equipe gerou o não cumprimento de ações 

previstas inicialmente, como a validação do desenho das disciplinas antes de serem 

submetidas à produção. 

Ao ser perguntado sobre as sugestões de melhorias para o processo de 

produção, EP1 relacionou isso à interação do aluno com a solução produzida, por isso 

sua contribuição não pôde ser aproveitada. 

Os participantes deram contribuições significativas sobre o que poderia ser 

melhorado no processo de produção. No entanto, todas estas contribuições precisam 

ser avaliadas antes de serem aplicadas. 

 

Influência da interação na eficiência do processo de produção 

Por fim, no que se refere à categoria “influência da interação na eficiência do 

processo de produção”, todos os participantes foram unânimes. Para EC1, a interação 

influi totalmente e é responsável pelo entendimento da linguagem, pelo cumprimento 

dos prazos e pela realização das entregas, conforme o relato a seguir: 

Se não tiver interação e se os dois lados não estiverem caminhando 
juntos, tanto a produção quanto a parte técnica, não vai funcionar. 
Pode haver tarefas independentes, mas que sejam feitas após 
definições claras [...]. A interação é fator crítico de sucesso. 

De acordo com EC2, a interação da equipe é 100% responsável pela 

realização da produção: “[...] se não há interação, não há equipe e se não há equipe 

não há projeto”. EC3 respondeu que a interação “[...] está diretamente relacionada à 

capacidade das pessoas que estão envolvidas interagindo” e completou: 

A qualidade não só desse tipo de tipo de processo ou de qualquer 
outro está diretamente relacionada à capacidade das pessoas que 
estão envolvidas interagindo. Quando você interage, troca, alinha, 
ajusta, verifica que existem opiniões diferentes do grupo, o que é 
bom, pois é a oportunidade de somar uma ideia com a outra até 
ajustá-la. 

Por fim, EC3 disse que a interação com a equipe de design instrucional 

“deslanchou” no final do projeto, o que ocorreu possivelmente devido à maior 
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intensidade das interações online entre as duas equipes para realização das 

correções. Essa situação gerou, provavelmente, um aprendizado sobre esta “nova” 

forma de trabalhar para a equipe de conteúdo, conforme já havia ocorrido com as 

equipes de DI e plataforma, uma vez que ambas já tinham trabalhado em outros 

projetos do tipo. 

Para EDI1, é preciso “separar comunicação de interação”, pois mesmo falando 

a mesma língua existe a possibilidade de não entendimento: 

As palavras têm um significado para você e outro para mim. Se uma 
pessoa não entende o processo de produção, você fala A e ela 
entende Z [...]. É preciso um pouco mais de interação para equalizar 
o vocabulário. 

Segundo a participante, aumentar as interações presencial e online, 

principalmente a presencial, ajudaria a elevar o grau de entendimento entre as 

pessoas, resolveria problemas e criaria um vocabulário comum: 

Nossa equipe é envolvida com pesquisa e o que queremos é ir a 
fundo, entender mais, dissecar. [...] Pesquisar as formas de interação 
aumenta o nível de entendimento da comunicação e da linguagem e, 
consequentemente, o processo será melhorado. 

O discurso de EDI1 incide sobre a questão do entendimento da comunicação e 

linguagem nas interações. De fato, aumentar o número de interações, seja presencial 

ou online, poderia contribuir para melhorar o entendimento, mas ao mesmo tempo não 

é garantia que isso aconteça. Existem questões, além dos meios, que são inerentes 

aos seres humanos e que precisam ser consideradas, já que contribuem para 

construção dos significados, conforme Moita Lopes (2004): 

[...] os significados construídos no nível de interação entre escritor e 
leitor (assim como o nível da interação entre falantes, ouvintes etc.) 
são balizados por seus posicionamentos sociais como homens, 
mulheres, brancos, negros, heterossexuais, homossexuais, ricos, 
pobres etc. e pelos vários matizes desses cruzamentos identitários. 
Tais posicionamentos são intrínsecos aos significados que 
constroem. (MOITA LOPES, 2004, p. 37). 

EDI2 também acha que a interação influi totalmente e sua sugestão é que uma 

pessoa da equipe acumule funções e também faça a gestão global do projeto. Além 

disso, sugeriu participar de reuniões pontuais com a equipe de conteúdo, apesar de ter 

dificuldades de horário, conforme expôs a seguir: 

Apenas em momentos pontuais minha presença é útil e importante, 
como na reunião de entendimento do que a equipe de conteúdo quer 
como layout e na apresentação do layout produzido, porque é a 
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oportunidade de apresentar argumentos para a fonte, o alinhamento, 
tamanho etc. 

Por fim, EP1 considera que a eficiência está na definição do escopo, 

apresentação e aprovação da proposta, prototipação de modelos e validação, bem 

como informa que cada etapa da produção tem sua dinâmica e devem participar dela 

os profissionais vinculados a estas etapas. 

Temos a estrutura do conteúdo antes de ser trabalhada. Com base 
nela, o pessoal da equipe de design instrucional vai definir o modelo, 
montar o projeto, incluindo o design de interação, e apresentar uma 
proposta para a FBTS. Aprovado o modelo, com ou sem observações 
do cliente, passamos para a produção. Nesta etapa, precisam ser 
definidas algumas etapas de aprovação e validação pelo cliente. Isso 
evita idas e vindas. 

De uma forma geral, percebeu-se que apenas a equipe de conteúdo utilizou, 

internamente, as interações presenciais em maior quantidade do que as interações 

online, ao contrário das demais equipes. Percebeu-se também que as equipes de 

conteúdo e DI precisavam de mais interações presenciais entre si, pois ocorreram mal 

entendidos do ponto de vista da linguagem e da comunicação que precisavam ser 

resolvidos face a face, principalmente por ter sido a primeira vez que a equipe de 

conteúdo experimentou a forma de trabalhar do processo de produção do Programa 

de Capacitação Inspetor de Soldagem. 

O e-mail foi imprescindível para as interações entre as equipes, pois possibilitou 

registros, envio de arquivos e troca de informações, ao mesmo tempo gerou uma 

limitação que foi a falta de acesso às mensagens trocadas entre os participantes, onde 

a designer instrucional não foi copiada. 

A partir dos relatos e das constatações geradas pela análise dos e-mails, para 

as próximas experiências, será preciso aumentar a margem de valores e prazos dos 

projetos, já que as interações presenciais demandam aumento de custo e tempo. 

Uma solução que poderia absorver estes aumentos seria a utilização de 

ferramentas de autoria, por possibilitarem que as fases de desenho e produção 

ocorram simultaneamente e por permitirem a visualização das telas a qualquer 

momento, o que contribui para acelerar a realização de ajustes. Segundo Leffa (2006) 

uma boa ferramenta de autoria deve 

[...] resolver alguns conflitos na elaboração de uma atividade de 
ensino, incluindo questões de automatização e criatividade, 
possibilitar a variação sem confundir o aluno e contemplar a 
interatividade sem prejuízo da interação. (LEFFA, 2006, p. 196). 
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Em relação às interações, Leffa (2008) afirma que o que importa para as 

pessoas não os instrumentos utilizados e sim a oportunidade de interagir 

independentemente do local. Kenski (2008) complementa o ponto de vista do autor e 

diz que os processos de interação e comunicação sempre dependeram muito mais 

das pessoas envolvidas do que das tecnologias utilizadas. 

Este capítulo apresentou a análise e a interpretação dos dados obtidos após a 

aplicação dos instrumentos, com o propósito de identificar como ocorreram as 

interações entre os participantes, os desafios e as limitações do processo de 

produção, bem como as melhorias que podem ser aplicadas ao processo de produção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura que apoiou esta investigação abordou os conceitos sobre a 

interação e o design instrucional (cf. capítulos 1 e 2), os quais contribuíram para 

ampliar o entendimento sobre os assuntos do estudo em questão e fundamentá-lo. A 

abordagem metodológica adotada – estudo de caso – norteou a coleta e a análise dos 

dados (cf. capítulo 3). Para fins de conclusão, as perguntas de pesquisa serão 

retomadas e respondidas, serão apresentadas as limitações do estudo e, por fim, 

serão feitas sugestões para futuros trabalhos. 

1. Como ocorreram as interações entre os participantes? 

As interações entre os participantes ocorreram na forma presencial, por meio 

de reuniões de equipe, e na forma online, por meio de e-mail e do Skype. Esta última 

ferramenta, no entanto, foi utilizada apenas pela equipe de design instrucional, que 

pouco explorou os recursos oferecidos. Além das chamadas de voz, poderiam ter sido 

utilizadas as chamadas em vídeo, os chats, o compartilhamento de telas, além de 

outras possibilidades, sem custo algum. 

As interações presenciais proporcionaram o esclarecimento de questões 

relacionadas à linguagem que foram mal interpretadas durante a interação online. 

Ainda assim elas não foram suficientes, deveriam ter ocorrido em maior quantidade. 

2. Quais os desafios e as limitações do processo de produção? 

Muitos são os desafios, como a promoção de mais encontros presenciais 

durante a produção de novas soluções que estejam alinhados ao prazo e orçamento 

do projeto, a promoção de uma comunicação eficiente a partir de interações online, a 

fim de evitar problemas de linguagem, e a exploração de novas ferramentas de 

comunicação e interação. 

As limitações foram a previsão e, consequentemente, a realização de poucos 

encontros presenciais, as falhas de entendimento geradas pela comunicação durante 

as interações online e o pouco uso da ferramenta Skype. 
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3. O que poderia ser melhorado no processo de produção a fim de evitar 

retrabalhos e otimizar as soluções? 

Em uma próxima experiência, o processo de produção deverá ser cumprido 

com rigor e, para isso, será preciso verificar se as equipes envolvidas no projeto 

estarão com os entendimentos corretos sobre as atividades a serem desenvolvidas, ou 

seja, se estarão com o vocabulário e a linguagem alinhados. Outro ponto importante 

diz respeito aos conteúdos, que deverão estar finalizados e aprovados antes de serem 

entregues à equipe de design instrucional, e os storyboards, que só poderão seguir 

para a produção após as respectivas validações pela equipe de conteúdo. 

Além do exposto anteriormente, poderiam ser incorporadas ferramentas de 

gestão ao processo de produção, como o Microsoft Project, pois elas possibilitam 

organizar tarefas, estipular metas, criar cronogramas etc., além de darem visibilidade 

do andamento das atividades de todos os recursos envolvidos. 

Outro ponto importante é exploração ao máximo das interações presenciais e 

online, para potencializar o entendimento da cultura do projeto, tendo em vista que no 

projeto em questão foi constatado que, quando as interações online foram mais 

intensas entre as equipes de conteúdo e design instrucional para a realização dos 

ajustes identificados na validação da produção, houve um bom entendimento do que 

estava sendo realizado. 

Quanto às limitações, ficou evidente a necessidade de promover mais 

encontros presenciais durante a produção do programa de capacitação para tratar de 

questões práticas que foram mal compreendidas ou demoraram mais tempo para 

serem compreendidas. As questões que exigiram mais explicações e detalhamentos 

foram a metodologia de produção e as validações da etapa de desenho. 

Outra limitação identificada foi a não realização de entrevistas com os 

engenheiros, que são os especialistas nos assuntos da capacitação e faziam parte da 

equipe de desenvolvimento de conteúdo. Envolvê-los provavelmente enriqueceria a 

perspectiva da equipe de conteúdo sobre as interações. 

A terceira limitação foi o não acompanhamento de um aluno piloto ou até 

mesmo de uma turma piloto, pois a pesquisa se encerrou na produção. Caso a 

pesquisa tivesse avançado para a fase de implementação e fosse aplicada aos 

participantes citados, poderia ter sido utilizado mais um instrumento para a coleta e 
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geração de dados, como os questionários, que poderiam ter gerado mais feedbacks 

sobre o produto final, agregando o olhar do usuário. 

No que se refere às sugestões para estudos futuros, a pesquisa até o ponto 

desenvolvido descortinou que é preciso explorar mais as ferramentas sugeridas pelos 

entrevistados, além de alguns aspectos que não foram considerados nas análises, 

como as identidades e as formações dos participantes da pesquisa. 

Ainda no que tange às sugestões, poderia haver um olhar sobre os alunos, 

público-alvo do Programa de Capacitação Inspetor de Soldagem, pois neste estudo 

focou-se apenas na equipe de produção. Seria interessante pesquisar as interações 

entre eles e os tutores, se fosse feito o acompanhamento da implementação da 

capacitação. 

Este trabalho em sua totalidade representa um misto dos assuntos que 

acompanharam minha carreira profissional e acadêmica, e abarca os objetivos que 

almejei alcançar durante o desenvolvimento da pesquisa, os quais têm a intenção de 

contribuir para o desenvolvimento de futuros projetos e pesquisas sobre a produção de 

soluções educacionais. 
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Anexo I - Definições categorizadas de linguística aplicada 

 

Linguística aplicada entendida 
como ensino/aprendizagem 
de línguas 

“Noção de LA como sinônimo de estudo científico 
dos princípios e da prática do ensino/aprendizagem 
de língua estrangeira.” (Pit Corder, 1973) 

“No uso geral o termo refere-se ao estudo do 
ensino/aprendizado de línguas.” Longman dictionary 
of applied linguistics (Richards et. al., 1985) 

“Aplicações do estudo da linguagem a qualquer área 
de interesse prático e aplicações das pesquisas em 
linguística teórica.” Longman dictionary of applied 
linguistics (Richards et. al., 1985) 

“Usa não só informação da sociologia, psicologia, 
antropologia e teoria da informação, bem como da 
linguística, a fim de desenvolver seus próprios 
modelos teóricos de linguagem e de uso da 
linguagem, e, depois, usa esta informação e teoria 
em áreas práticas, tais como organização de 
programas, terapia da fala, planejamento linguístico, 
estilística etc.” Longman dictionary of applied 
linguistics (Richards et. al., 1985) 

“O estudo de como as pessoas de um determinado 
grupo ou comunidade se comunicam entre si e como 
as relações sociais entre essas pessoas afetam o 
tipo de linguagem que usam.” Longman dictionary of 
applied linguistics (Richards et. al., 1985) 

Linguística aplicada entendida 
como consumo, e não como 
produção de teorias 

“A LA usa as descrições feitas pela Linguística para 
outra finalidade, fora da Linguística.” (Halliday, 
McIntosh e Strevens, 1964) 

“A LA pressupõe a Linguística, é uma atividade, e 
não um estudo teórico, que usa os resultados de 
estudos de estudos teóricos para o ensino de 
línguas.” (Pit Corder, 1973). 

“Um conjunto de atividades relacionadas ou técnicas 
de mediação entre as diversas contas teóricos da 
linguagem humana por um lado e as atividades 
práticas de ensino da língua no outro.” (Pit Corder, 
1975). Tradução nossa. 
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“O uso de matérias linguísticas cujo conteúdo pode 
aprimorar o trabalho prático naquelas disciplinas que 
incluem o uso da linguagem.” (Palmer, 1980) 

“Um campo nebuloso.” (Kaplan, 1975) 

“A LA encontra-se nas fronteiras da ignorância.” 
(Oller, 1977) 

“Nome enganador e inadequado, ao mesmo tempo 
estreito demais e amplo demais... mal escolhido.” 
(Buckinghan, 1980) 

Linguística aplicada entendida 
como área interdisciplinar 

“LA é uma encruzilhada, uma ponte com tráfego nos 
dois sentidos.” (Pap, 1972) 

“LA é horizontal, com intersecções.” (Buckingham, 
1980) 

“Área autônoma que constrói seus próprios princípios 
a partir da experimentação e de modificações na 
solução de problemas.” (Ingram, 1980) 
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Anexo II - Pesquisas produzidas pelo PIPGLA/UFRJ do período de 1998 a 2011 

 

Análise dos enquadres nas conversas de propaganda de televisão (BARRETO, 

1998); Identidade, cidadania e literatura: crítica e comunicação na Alemanha antes e 

após a Reunificação (ROCHA, 1998); A construção do conhecimento por portadores 

da Síndrome de Down no contexto escolar (SILVA, 1999); O contrato velho-novo e a 

interpretação da sentença jurídica em inglês (FRADE, 1999); Histórias contadas na 

sala de aula: A construção da identidade social de gênero da mulher (COIMBRA, 

2000); Relação entre teoria e prática pedagógica em um curso de língua inglesa 

(LEÃO, 2000); A construção de uma masculinidade homossexual na escola: uma 

análise sócio-discursiva de uma história de vida (ROLAND, 2001); Afeto e construção 

em sala de aula (WURM, 2001); Bases cognitivas para o processo de conscientização 

literária (PINHEIRO, 2002); Socialização literária na pré-escola: a interação professor-

aluno e a formação do leitor (CARVALHO, 2002); O blog como ferramenta para a 

reflexão crítica (KERCKHOFF, 2003); Usabilidade e relevância de tutorial on-line para 

capacitação de professores (NASCIMENTO, 2003); As construções identitárias de 

gênero social nas narrativas do rap carioca (OLIVEIRA, 2004); A formação do 

professor de Inglês para atuar no ambiente on-line: a perspectiva do professor 

(PINTO, 2004); A leitura no ciclo de alfabetização do ensino fundamental (SILVA, 

2005); O acesso do surdo à linguagem e ao mundo social através da língua de sinais: 

uma proposta fonoaudiológica (BRITO, 2005); Novas tecnologias, novas leituras e a 

conscientização literária (MENDES, 2006); Eventos de letramento com uso da internet 

no ensino de inglês: uma pesquisa-ação (CESTARI, 2006); A aplicação de um 

ambiente virtual de aprendizagem no contexto do nível médio de ensino: a plataforma 

e-Proinfo em uso (MARTINS, 2007); Fóruns de discussão online na formação contínua 

de professores de línguas: a perspectiva dos participantes (BUSMAYER, 2007); 

Letramento televisivo na escola: os discursos sobre raça em xeque (BOAVENTURA, 

2008); A comunidade on-line na formação contínua do professor: um estudo de caso 

(MIGUEL, 2008); Uso da plataforma Moodle como apoio ao ensino presencial: um 

estudo de caso (DELGADO, 2009); “SOS Laboratórios de Engenharia Genética” – a 

construção discursiva da branquitude em uma comunidade do site Orkut (SIMÕES, 

2009); Análise da aplicação de um hipertexto com alunos do ensino médio 

(NASCIMENTO, 2010); Interação no componente on-line de cursos semipresenciais: 

um estudo de caso (CAMILLO, 2010); Portais de informação como suporte a 
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comunidades de aprendizagem: uma Análise dos Processos de Comunicação e 

Interação do Portal GPA (MUSSI, 2011); A representação das personagens femininas 

principais de A Megera Domada de William Shakespeare em duas adaptações para o 

cinema e a televisão (2011). 
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Anexo III - Temas de pesquisa em periódicos internacionais 

 

Temas Nº de 
artigos 

1. Ensino e aprendizagem de línguas 295 
2. Aquisição de segunda língua 247 
3. Interações orais 219 
4. Vocabulário 124 
5. Letramento (escrita) 121 
6. Reading 57 
7. Pronúncia 53 
8. Estratégias de Aprendizagem 50 
9. Gramática 49 
10. Foco no Aprendiz 45 
11. Interação, comunicação e aprendizagem mediada por computador 37 
12. Teste e Avaliação 29 
13. Compreensão oral 27 
14. Gênero (masculino/feminino) 19 
15. Crenças de professores e de aprendizes 16 
16. Linguística Aplicada: Reflexões sobre a área e sobre a pesquisa 15 
17. Tradução 13 
18. Língua, Cultura e Ideologia 12 
19. Currículo 11 
20. Inglês como língua franca ou língua internacional 7 
Total 1446 

Fonte: (MENEZES, 2009, p. 13-14). 
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Anexo IV - Temas de pesquisa em periódicos nacionais 

 

Temas RBLA ESPECIALIST L&E TLA DELTA Total 
1. Aprendizagem de 
Línguas por Adultos      0 

2. Linguagem Infantil     1 1 
3. Comunicação nas 
Profissões  2    2 

4. Análise Contrastiva 
e Análise de Erro  2 2 1  5 

5. Análise do Discurso 17 37 26 41 26 121 
6. Tecnologia 
Educacional e 
Aprendizagem de 
Língua 

10 8 5 7  30 

7. Metodologia de 
Ensino de Línguas 
Estrangeiras e 
Formação de 
Professores 

21 36 20 23  100 

8. Linguística Forense   1   1 
9. Educação em 
imersão      0 

10. Tradução e 
Interpretação 16 4 1 12 12 45 

11. Linguagem e 
Ecologia      0 

12. Linguagem e 
Educação em 
Contextos de 
Multilingualismo 

  1 1 1 3 

13. Linguagem e 
Gênero 1 8 1 13 3 26 

14. Linguagem e 
Mídia      0 

15. Línguas em 
Contacto e Mudanças 
linguísticas 

     0 

16. Linguagem para 
fins específicos 2     2 

17. Planejamento 
Linguístico 2    1 3 

18. Autonomia do 
Aprendiz e 
Aprendizagem de 
Língua 

2  4 1  7 

19. Lexicografia 2 1 2 1 1 7 
20. Letramento 3 1 8 10 6 28 
21. Educação em 1  7 6 3 17 
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Língua Materna 
22. Psicolinguística   1 1  2 
23. Retórica e 
Estilística  1    1 

24. Aquisição de 
segunda língua 20 19 10 26 10 75 

25. Língua dos sinais    1 1 2 
Não classificados 13 8 16 10 121 168 
Total de Artigos 110 127 105 154 195 691 

Fonte: (MENEZES, 2009, p. 15-17). 
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Anexo V - Pesquisas sobre interação produzidas pelo PIPGLA/UFRJ 

 

A aquisição de conhecimentos de princípio através da interação: uma 

pesquisa-ação (MEYER, 2000); Uma interação dialógica na prática pedagógica de 

leitura de uma professora em formação (VALENTE, 2001); Socialização literária na 

pré-escola: a interação professor-aluno e a formação do leitor (CARVALHO, 2002); 

Interação professor-aluno por e-mail no ensino-aprendizagem de inglês: uma 

pesquisa-ação (FONSECA, 2004); O modelo de supervisão no ensino de língua 

inglesa: um diálogo co-construído na interação professor-supervisor (COSTA, 2005); 

Comunicação, interação e discurso em ambientes virtuais de aprendizagem (LIMA, 

2009); A interação no componente on-line de cursos semipresenciais: um estudo de 

caso (CAMILLO, 2010); Portais de informação como suporte a comunidades de 

aprendizagem: uma análise dos processos de comunicação e interação do Portal GPA 

(MUSSI, 2011); Construção de game educativo e o game em sala de aula: uma 

perspectiva da linguagem (JUNIOR, 2011); Análise dos componentes interacionais no 

AVA PCM – Politécnica/UFRJ: Um estudo de caso (LAWINSCKY, 2011); Um estudo 

etnográfico sobre interação em edublogs (DALSOQUIO, 2012). 
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Anexo VI - Convite 

 

 

 

Prezados, 

 

Como sabem estou cursando o mestrado e utilizei o case do Curso de Inspetor de 
Soldagem em minha pesquisa. Em função disso, precisarei realizar entrevistas 
individuais com vocês que participaram do projeto, sobre o processo de produção. 

 

Gostaria de saber se vocês aceitam contribuir/participar. 

 

Desde já agradeço. 

 

 

Atenciosamente, 

Flavia 

 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Faculdade de Letras 

Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística 
Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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Anexo VII - Roteiro da entrevista estruturada 

 

 

 

 

1. Como ocorreram as interações entre os participantes? 

 

a) Na forma presencial 

 

b) Na forma online 

b1) Quais as ferramentas utilizadas? 

b2) Quais na sua perspectiva, as limitações e os potenciais destes recursos? 

 

2. O que poderia ser melhorado na interação entre os participantes da equipe? De que 
forma? 

 

3. Em sua opinião, o que poderia ser melhorado no processo de produção? 

 

4. Em que medida o processo de interação na equipe influi na eficiência do processo 
de produção? 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Faculdade de Letras 

Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística 
Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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Anexo VIII - Transcrição das entrevistas 

 

Entrevistado: Equipe de Conteúdo 1 (EC1) 

 

1. Como ocorreram as interações entre os participantes? 

a) Na forma presencial: 

A interação presencial com a equipe de design instrucional sempre foi muito boa, não 
tivemos problemas nenhum. Acho que poderíamos ter tido encontros mais vezes, com 
mais frequência. Em um projeto como esse é preciso ter uma proximidade muito 
grande, principalmente por ser a primeira vez da FBTS e pelo ineditismo do trabalho. 
Muitas demandas não estavam muito bem definidas, nem no que a gente gostaria que 
fosse. Quando é um projeto que já se sabe o que quer, que já se sabe como vai sair e 
onde se conhece a ferramenta, o resultado final é mais fácil de definir. Quando o 
projeto é novo em todos os sentidos ele tem uma variável muito forte de ineditismo, 
por isso a dificuldade de definir de antemão o que se quer, e acho que para o parceiro 
também seja difícil identificar como vai ser feito esse trabalho. Então diante dessas 
dificuldades, eu acho que teria sido melhor se tivéssemos uma frequência maior de 
interações e discussões por que mesmo com a questão online e trocas por 
correspondências eletrônicas e telefone, o presencial é sempre muito importante para 
clarificar conceitos e ideias e explicitar melhor o querer dos dois lados. Acho que um 
projeto como esse tem que ter uma fase presencial mais intensa para que depois 
consiga se trabalhar mais a distância no desenvolvimento do projeto. Isso fica como 
lição aprendida fortíssima. 

 

b.1) Na forma online: 

A interação online no caso da equipe de conteúdo acabou sendo suprimida, 
particularmente por ter ocorrido uma grande mudança na estrutura do projeto. 
Tínhamos pensado em fazer um projeto piloto e um teste, mas em função de vários 
atrasos gerados por vários motivos não ocorreu. Então já entramos no ar sem 
homologação, diretamente na produção, na área de negócios e na operação, onde o 
tempo é mais curto ainda, pois o mercado não espera. Então essa fase da interação 
online ela também não foi eficiente porque o tempo que a gente precisava de resposta 
e de retorno não acabou sendo adequado à necessidade de agilidade que tínhamos. 
Era um projeto que tinha que ser colocado para rodar, mas em função de vários 
atrasos, a data que existia para lançamento, estipulada para o dead line, fase de 
implementação etc., tudo como é bonitinho em uma organização (fase de 
planejamento, piloto) não deu para cumprir em parte porque o orçamento acabou e 
não houve fôlego financeiro para sustentar por mais tempo. Aí teve que entrar direto 
em produção para poder tentar se pagar e resgatar um pouco do recurso investido. 
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Em função destas particularidades, as respostas das demandas online demoravam um 
pouco por causa disso. Na nossa realidade elas foram demoradas porque 
precisávamos de respostas mais rápidas e mais urgentes. 

Utilizamos muito o e-mail e o telefone, basicamente. Não foi utilizada nenhuma outra 
ferramenta como Skype, facebook, entre outras. Internamente não tinha necessidade 
de utilizar ferramentas online porque todos estão localizados no mesmo andar. Até 
que na nossa rotina particular é muito fácil se levantar e conversar, porque as áreas 
são próximas, não há uma distância muito grande. Às vezes a questão do e-mail 
funciona só para registrar tempo, prazo, formalizar uma demanda, encaminhar um 
arquivo. Não vejo problema em relação à comunicação. Outra questão nesse projeto 
foi que a pessoa que estava responsável diretamente pelo projeto teve que se afastar 
um pouco, no caso eu, em função de outras demandas de outros projetos e de outras 
responsabilidades. Acho que houve também uma comunicação não muito eficiente 
internamente de planejamento e execução. Esta comunicação funciona como uma 
estrutura matricial e como eu tinha um projeto transversal na área de negócios (área 
operacional), eu precisava tirar pessoas da área operacional para dar apoio ao projeto. 
Então a estrutura matricial nunca é muito eficiente para o projeto, ela sempre tem seus 
conflitos de hierarquia e de prioridades. Isso foi um fato que ocorreu internamente 
também, aonde o correto teria que ter sido deslocar pessoas com horas pré-
determinadas ou full time para desenvolver o projeto. Isso é uma coisa que temos que 
trabalhar internamente em projetos futuros. 

A interação na instituição mesmo presencial foi prejudicada também porque o projeto 
acabou tendo um número de revisões ou de atualizações muitas vezes necessárias 
tecnicamente, mas que poderiam ter sido feitas de uma, duas ou três vezes no 
máximo. Além disso, tivemos a baixa de um funcionário durante o processo que 
também impactou no controle da rotina do projeto, nas revisões de encaminhamento 
etc. e foi preciso fazer a substituição de uma pessoa no controle e, 
consequentemente, houve um atraso até a pessoa entender o projeto como um todo. 
Na nossa interação presencial também tivemos esta dificuldade. 

 

b.2) Na sua perspectiva, quais as limitações e os potenciais dos recursos utilizados na 
forma online? 

Eu acho que os recursos utilizados (telefone e e-mail) são eficientes quando os dois 
lados conseguem entender conceitualmente que está se falando a mesma coisa, 
quando entendem a mesma coisa, quando a decodificação é perfeita e a comunicação 
é eficiente nesse sentido. Quando há divergências de conceitos, muitas vezes o tempo 
de esclarecimento é mais demorado em detrimento da questão presencial. No nosso 
caso, a questão maior do projeto foi, particularmente, o tempo de resposta e não o 
entendimento em si, isto é, o retorno. Quanto ao meio de comunicação online ter uma 
frequência maior de acesso e resposta já uma questão do uso e não do meio, não vejo 
problema no meio e sim com a frequência, como ele é utilizado. O recurso é 
interessante, poupa tempo e distância, faz registros, mas tem essa questão delicada, 
onde é preciso prestar muita atenção. Por esta comunicação ser online/a distância ela 
gera uma ansiedade na pessoa que emite e que espera um retorno imediato. Ao 
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mesmo tempo faz com que o destinatário se sinta obrigado a responder rápido, pois se 
espera uma resposta rápida. E se a resposta demora determinado tempo entra o 
conceito do atraso. Essa questão precisa ser administrada, pois o que é a demora de 
resposta? 10 minutos, uma hora, um dia? 

 

2. O que poderia ser melhorado na interação entre os participantes da equipe? 

De uma forma geral todo projeto tem que ter uma fase de clareamento de ideias, tem 
que estar bem definido o que se quer e o que se espera, como questões de prazos 
etc. O importante é ter uma fase maior de discussão, uma fase maior de planejamento, 
para que os dois lados consigam definir suas limitações para que não sejam geradas 
expectativas não atendidas, que é a pior coisa em um projeto. Uma sugestão para 
melhoria seria discutir mais, é preciso esgotar, tudo precisa estar claro: o que se quer 
e o que se vai apresentar, para ambos os lados. O cliente precisa saber falar o que 
realmente quer e explicar, porque às vezes nem tudo é dito e se acha que tudo foi 
explicado. Esse ponto da clarificação da ideia, do entendimento, que todos estejam 
falando a mesma linguagem sobre o que vai ser desenvolvido e o que vai ser feito é 
importante. Quando determinadas questões não são verbalizadas surge o ineditismo. 
É preciso ter uma fase de entrevista muito forte (um diagnóstico), muito bem 
explorada, para provocar questionamentos que se desconhece a existência. Como são 
problemas novos em projetos novos todos irão aprender durante o processo. É um 
aprendizado para todos. 

 

3. Em sua opinião, o que poderia ser melhorado no processo de produção? 

Se existisse no projeto um controle de revisão online onde tanto para quem estivesse 
produzindo quanto para quem estivesse encaminhando a revisão seria muito bom. 
Houve uma confusão muito grande de versões e revisões. Uma coisa muito simples 
em relação ao processo e que melhoraria muito com um controle eficiente de revisão, 
porque para se resgatar a última revisão tínhamos que fazer grandes pesquisas de e-
mails e tinha muita confusão, seria um controle online de revisão e um sistema de 
armazenamento de arquivos, onde se pudesse identificar o arquivo por tarefa (revisto, 
em análise etc.). Em determinadas situações algumas coisas ao ser encaminhadas 
achávamos que já tinham sido feitas, que na nossa visão era uma correção, o outro 
lado entendia como uma revisão e às vezes isso gerava uma confusão com a 
terminologia. Esses conceitos também geraram algum problema, então acho que o 
controle mais eficiente de revisões pontuais ajudaria muito, pois teve muito retrabalho 
dos dois lados. Uma ação eficiente seria ter um controle de revisões e a interação no 
presencial tem que ser muito forte, pois as revisões são importantes. No nosso caso, 
fizemos uma análise crítica do processo e identificamos dois engenheiros revisando 
com conceitos diferentes. Às vezes um cortava o que o outro tinha feito na revisão, e 
em um projeto como esse, importantíssimo, não devem ser aceitas todas as sugestões 
da engenharia, é preciso dar cortes, limites porque existe uma visão técnica já que, 
infelizmente, nem todos os engenheiros possuem uma visão financeira e não sabem o 
impacto da revisão no processo. O fato de não ter colocado uma pessoa técnica desse 
porte me atrasou um pouco porque muitas coisas eu tive que cortar devido à ausência 
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dessa pessoa com esse perfil, o que acarretou em retrabalho para os dois lados. Da 
nossa parte esse projeto não foi executado sozinho, teve um projeto paralelo a ele e 
tivemos que igualar a velocidade dos projetos. Esse segundo projeto era a revisão de 
material didático, de um livro. Ambos tinham que estar alinhados, pois ao aluno da 
EAD iria receber o livro, tanto que tivemos que revisá-los ao mesmo tempo. Muitas 
vezes o projeto EAD ficava aguardando sair a revisão do livro para que “pudessem 
falar a mesma língua”, senão teria retrabalho mais a frente. Devido a tudo isso foi um 
projeto muito difícil, pois estava em função de outro e a equipe estava dividida. 

 

4. Em que medida o processo de interação na equipe influi na eficiência do processo 
de produção? 

Influi totalmente, 100%, a interação é a total responsável. Senão não se fala a mesma 
linguagem, não se cumpre prazos, as expectativas não são as mesmas, as entregas 
são diferentes, seria tudo diferente. A vantagem do trabalho online é a quebra da 
barreira da distância, conseguir organizar/gerenciar o tempo para atender a alguma 
coisa, e se não houver uma comunicação eficiente, se acha que está avançando em 
algo, mas se percebe após trabalhar tão isolado e tão independente após olhar para o 
outro, que aquilo que se achava ganho se perdeu devido a um caminho solitário. Se 
não tiver interação e se os dois lados não estiverem caminhando juntos, tanto a 
produção, quanto a parte técnica, não vai funcionar. Pode haver tarefas 
independentes, mas que sejam feitas após definições claras do que tem que ser feito. 
Isso aconteceu muito no projeto, essa parte da interação cada parte sempre do seu 
lado e após encontros os entendimentos estavam diferentes, o que ocasionou 
desperdícios com recursos humanos, recursos financeiros, tempo que geraram 
retrabalho, insatisfação, frustração, trazendo tudo o que é ruim em um projeto. A 
interação é fator crítico de sucesso. 

 

 

Entrevistado: Equipe de Conteúdo 2 (EC2) 

 

1. Como ocorreram as interações entre os participantes? 

a) Na forma presencial: 

Na forma presencial e na verdade durante todo o projeto, a interação foi boa, a gente 
promoveu várias reuniões chamadas inicialmente de reuniões de briefing, que são 
reuniões para discutir primeiro a ideia e como seria formatar este projeto e adaptar à 
realidade do Inspetor de Soldagem, que é um produto 100% técnico, para uma 
linguagem web e para uma linguagem EAD. Acho que esse foi o nosso grande desafio 
nesse projeto. Conseguir fazer essa adaptação e, por isso, a necessidade dos 
encontros presenciais. Vencida essa fase, a gente passou para a fase online. Houve a 
fase inicial de conversa e alinhamento de como seria o desenvolvimento desse 
projeto. Isso que foi abordado nesses encontros presenciais e nessas reuniões. 
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b.1) Na forma online: 

Com a equipe de design instrucional era basicamente e-mail e telefone. O e-mail ao 
mesmo tempo em que facilita e dá velocidade e praticidade ao processo, ele me gera 
uma preocupação porque não se sabe como a pessoa do outro lado recebe a notícia. 
Depende muito do humor da pessoa, vamos dizer assim. Você escreve com todo o 
cuidado, seleciona bem as palavras, procura fazer da melhor forma e mais organizada 
possível e às vezes a maneira como o e-mail é recebido é ruim, pois pode ser 
entendido como uma crítica ou um como puxão de orelha e às vezes não é. Então 
dependendo de como é a solicitação, eu prefiro ligar para a pessoa por que ao escutar 
o tom da voz dela, isso poderia amenizar alguns conflitos. Eu particularmente tenho a 
experiência de ter visto nascer conflitos em função do recebimento do e-mail. Você às 
vezes digita/escreve a mensagem não querendo gerar essa impressão no teu 
receptor, mas acaba que gera esse desconforto por ser a percepção individual de 
cada um. Por isso eu temo um pouco. 

Hoje em dia o e-mail é um documento. Não há como fugir dele. Em um projeto grande 
como esse muitas vezes nos falamos bastante ao telefone e registramos pouco as 
informações. Acho que a gente poderia ter formalizado mais certas decisões por e-
mail até para não cair no esquecimento por que existem atividades de outros projetos 
em paralelo, além da nossa vida particular que atravessa o trabalho por mais que 
sejamos profissionais. 

Essa questão da comunicação online é até uma questão interessante porque isso foge 
um pouco da área de Educação e Letras e está mais para a área antropológica, está 
ligada a comportamento. Às vezes você escreve com boa intenção e a pessoa do 
outro lado não recebe bem. Não tem a história de que “o corpo fala”? Hoje em dia o e-
mail que fala por você. Não tem mais a coisa de observar a expressão corporal e o 
tom de voz da pessoa, a não ser que você pegue um telefone e ligue. 

O e-mail também era usado para troca de informações maiores e arquivos. 

Internamente, na FBTS, eu procurava na medida do possível ir até a pessoa pra poder 
justamente ter um embate, trocar ideias, conversar, porque gosto muito de trabalhar 
desta forma, gosto de trabalhar em equipe, meu perfil é esse. E eu acho que quando 
se trabalha em equipe, é preciso ouvir, estar perto, interagir, cutucar para que as 
pessoas possam emitir sua opinião. Eu gosto justamente disso, de me fazer presente 
durante a realização do projeto, mas nem sempre isso foi possível durante este 
projeto. Às vezes encontrava certas barreiras e quando isso acontecia na 
comunicação pessoal direta ou até mesmo ao telefone, eu partia para o e-mail para ter 
o registro da informação como “o tiro de misericórdia” que é a última tentativa para 
poder fazer as coisas funcionarem. 

 

b.2) Na sua perspectiva, quais as limitações e os potenciais dos recursos utilizados na 
forma online? 
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A limitação do e-mail é a que expliquei anteriormente, a maneira com a pessoa o 
recebe porque às vezes a resposta recebida não é a resposta que estava sendo 
esperada por conta da questão da interpretação. Coisa que pode até ocorrer ao 
telefone, mas é mais difícil por que se tem a chance de explicar. 

Fisicamente, a distância entre as equipes foi um fator limitador porque ficamos muito 
longe. Então se interagiu muito pouco pessoalmente. Eu achei que poderíamos ter 
marcado mais reuniões periódicas para nos vermos mais e trocar e dividir as 
dificuldades. A distância, o trânsito, a agenda dentre uma série de coisas, foi limitador. 

Nós sabemos que o projeto sofreu um atraso significativo que não foi nem uma coisa 
que a equipe de conteúdo desejou e muito menos a equipe de design instrucional, 
mas foi um atraso que acabou acontecendo em função de uma decisão “lá de cima” 
normativa, ou seja, houve uma mudança de norma que impactou diretamente na 
disciplina 2 (Terminologia da Soldagem) especificamente que foi produzida por último, 
pois houve uma mudança estrutural muito grande e tivemos que terceirizar um 
engenheiro para trabalhar no conteúdo teórico. Houve também a saída de uma pessoa 
que passou em um concurso público e que foi uma perda muito grande para a FBTS. 
Acabou que tivemos que gerenciar esta perda, mas ao mesmo tempo ganhamos um 
profissional também maravilhoso. Enfim, muitas coisas! 

A distância física e a falta de planejamento geraram entre as equipes alguns ruídos de 
comunicação e alguns desgastes que de repente poderiam ter sido evitados se tivesse 
ocorrido reuniões periódicas semanais ou quinzenais, mesmo que fosse só para dar 
feedback e alinhar. Se fosse constatado algum problema, a designer instrucional 
poderia trabalhar daqui diretamente com os engenheiros, pois o assunto do curso é 
muito técnico. A equipe de design instrucional não tem conhecimento para agrupar 
conteúdos, como exceção da EDI1. E mesmo a EDI1 sendo engenheira, por muitas 
vezes ela propôs algumas mudanças que sabíamos que não funcionariam devido a 
nossa experiência. Então essa troca deveria ter sido feita aqui. 

 

2. O que poderia ser melhorado na interação entre os participantes da equipe? 

Eu senti muita dificuldade na comunicação com a equipe de design instrucional em 
alguns momentos. Muitas vezes eu ligava para a EDI1 e ela não me atendia e não me 
retornava. Isso gerou um desgaste porque eu insistia e ficava uma situação chata. Aí 
eu tinha que ligar para a EDI3 e enviar e-mail e demorava muito tempo para responder 
em um momento muito crítico, onde estava tudo a flor da pele. Porque esse projeto 
para a FBTS foi a “menina dos olhos”. Toda a instituição estava voltada para o nosso 
trabalho então isso gerou uma pressão muito grande interna, tivemos que administrar 
os imprevistos normais e naturais de qualquer projeto (entrada e saída de pessoas, 
mudança de escopo etc.) e essa falta de comunicação atrapalhou. Eu coloco isso 
como o fator número 1. Esse problema poderia ter sido amenizado de outra maneira. 

 

3. Em sua opinião, o que poderia ser melhorado no processo de produção? 
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No processo de produção queimamos uma etapa, ou seja, bypassamos uma etapa 
fundamental para o desenvolvimento da qualidade do projeto, que foi a validação do 
storyboard. Não que não tenhamos fechado com qualidade. É que juntou duas coisas 
importantes: a falta de comunicação em muitos momentos e esta etapa pulada. 50% 
de um e 50% de outro acabou gerando 100%, o que dificultou um pouco a agilidade de 
execução e a própria qualidade mesmo. Perdemos muito tempo reorganizando as 
coisas, fazendo controle de qualidade, tendo retrabalhos. Tivemos mão de obra e 
horas desperdiçadas que poderiam ter sido evitadas. 

A equipe de conteúdo também ficou com uma responsabilidade muito grande que foi a 
formatação desse material, que já vínhamos trabalhando na reformulação. Na verdade 
aí tinham três projetos dentro de um mesmo projeto que era: a formatação do EAD, a 
formatação do material didático e a formatação desse novo material didático para o 
EAD. Eram três frentes diferentes para um único objetivo final. Para se ter uma ideia 
apenas hoje recebi os livros, muito depois da produção do programa de capacitação. 
Veja quanto tempo isso demorou para amadurecer. Eu sozinha cuidava de tudo isso, 
eu precisava de alguém para dividir as responsabilidades, além do EC3. O corpo 
técnico também tinha outros compromissos e não pôde priorizar o projeto 100%. 

 

4. Em que medida o processo de interação na equipe influi na eficiência do processo 
de produção? 

A interação da equipe é 100% responsável para a realização da produção. Se não há 
interação, não há equipe e se não há equipe não há projeto. É a maneira como eu 
vejo. No nosso projeto especificamente, existia a equipe como ainda existe e existia 
essa interação. Porém, houve falhas nessa interação e foi onde encontramos 
dificuldades na realização do projeto, mas não impactaram diretamente na conclusão 
do projeto. Geraram alguns desgastes e alguns atritos onde o clima ficou meio tenso. 
Mas o saldo foi positivo, as duas instituições não tinham a intenção de deixar o projeto 
“pegar fogo” e chegar a um ponto crítico e houve compensação de ambos os lados e 
flexibilização de algumas coisas. Isso foi positivo por que acabou viabilizando o 
andamento do projeto e a gente conseguiu chegar ao resultado final que era o nosso 
objetivo. 

Concluindo, eu acho que a interação da equipe influi diretamente na eficiência e na 
eficácia do projeto. É o meu ponto de vista. 
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Entrevistado: Equipe de Conteúdo 3 (EC3) 

 

1. Como ocorreram as interações entre os participantes? 

a) Na forma presencial: 

Entre a equipe de conteúdo e a equipe de design instrucional, pelo menos no pouco 
tempo que eu participei do projeto, eu percebi que essa interação acontecia através de 
reuniões que eram previamente agendadas. Eu particularmente acredito que foram 
poucas as reuniões, foram poucos os momentos em que a gente podia estar junto 
para interagir e trocar. Na verdade, desde que eu cheguei para ajudar a EC2 no 
processo desse projeto eu acreditava que as equipes, era um pensamento meu, o 
ideal é que elas estivessem mais próximas. Então eu não sei se foi cogitado no início 
na implantação do projeto de ter uma equipe aqui que fosse mínima pra que a gente 
conseguisse interagir mais rapidamente e conseguir sanar os problemas que 
apareciam de forma mais rápida. Eu percebi que algumas coisas acabavam se 
acumulando e eu não sei se isso foi cogitado ou se não foi possível pelo fato da 
equipe de design instrucional estar envolvida com outras coisas. Eu acredito que os 
momentos e as reuniões que nós tivemos foram poucos e acabavam sendo um 
gargalo aonde tinha quer ser resolvidas uma série de coisas que iam se acumulando. 
Eu acredito que reuniões mais pontuais acontecendo mais frequentemente poderiam 
ajudar bastante. 

Internamente as interações ocorreram com muitas conversas. Não havia muita 
necessidade de ser fazer reunião pelo fato de eu estar ao lado da EC2. Era eu e ela 
atuando, trocando o tempo inteiro e quando tinha alguma situação que a gente 
precisava de alguma palavra ou uma orientação do EC1, como a gente tem um acesso 
muito fácil a ele, pois não é um chefe de difícil acesso, então quando a gente tinha 
uma demanda, uma necessidade, uma situação que a gente precisava de orientação 
íamos direto à sala dele e ele já respondia. 

 

b.1) Na forma online: 

Eu e EC2 trocamos alguns e-mails, mas em nível de registro. Sempre que eu me 
comunicava com a equipe de design instrucional, eu procurava manter a EC2 
envolvida através de cópia, ela vice-versa e quando um dos dois fazia alguma coisa, 
alguma alteração, alguma solicitação na ausência do outro, a gente procurava também 
deixar o e-mail pra quando a pessoa chegasse no dia seguinte pudesse ver. 

Na nossa comunicação com o Latec eu usei só o e-mail. Por telefone foi muito pouco. 
Eu utilizei mais o e-mail mesmo – 99%. 

Como cheguei ao final do projeto tive dificuldade de entrar no processo em 
andamento. Precisei tentar entender como o funcionário anterior estava trabalhando, 
como ele se estruturava, pois cada um tem uma forma. Às vezes não é que a pessoa 
seja desorganizada, é que ela se organiza de uma forma e você de outra. Então tive aí 
uma adaptação de algumas semanas para procurar entender, mas é claro que não 
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consegui resgatar tudo, por isso me deparei com situações onde ele já havia pedido 
anteriormente à equipe de design instrucional para mudar algo e pedimos para 
retornar à forma anterior. Tive essa dificuldade e quando cheguei não tive condições 
de fazer um Project porque não havia tempo e eu já estava encima do laço fazendo os 
acompanhamentos. Utilizei muito o Excel, pois foi a maneira mais rápida de 
documentar as etapas do projeto. Tentei fazer uma busca no e-mail do antigo 
funcionário para identificar o que já estava resolvido, o que não precisaria mais fazer e 
as outras coisas que precisariam ser feitas. Foi um momento onde trocamos muito 
com a EDI3, fizemos um status, um levantamento e pedimos a sua confirmação por 
que embora tivesse chegado a alguma conclusão no e-mail dele eu não tinha a 
certeza, até por não tê-lo na FBTS pra dizer o que ele pensou em algum momento, 
porque foi feito de determinada forma. Muitas coisas a gente tinha que fazer na base 
da inferência também, tentar deduzir o que teria levado a uma solicitação. 

 

b.2) Na sua perspectiva, quais as limitações e os potenciais dos recursos utilizados na 
forma online? 

O e-mail é ótimo por um lado por que registra e dá condição de ir atrás de uma 
informação, de um histórico e verificar alguma coisa que tenha sido solicitada, que 
tenha sido esquecida de ser enviada, no entanto, ao mesmo tempo eu percebi que no 
nosso caso como era uma fase final, em alguns momentos a gente precisava de uma 
resposta mais rápida e o e-mail tem essa limitação por que não é sempre ou todo dia 
que as pessoas abrem o e-mail. Então eu acredito que se a gente tivesse até outras 
ferramentas de controle e de contato mais direto mesmo que fosse até para lembrar 
um e-mail enviado. Eu percebo que as pessoas cada vez mais, até informalmente, 
utilizam do recurso do SMS pra mandar uma mensagem ou até mesmo pra sinalizar 
com relação a um e-mail que tenha sido enviado e que precise de uma resposta mais 
rápida. O e-mail em alguns momentos deixava a gente preso e não é toda hora que se 
consegue contato direto no celular porque às vezes a pessoa está em reunião, o 
aparelho está descarregado, está na caixa postal. Em alguns momentos ele atrasa um 
pouquinho esse tempo de resposta. 

 

2. O que poderia ser melhorado na interação entre os participantes da equipe? 

Uma das coisas principais que eu ia resgatar e que já tinha falado anteriormente era 
exatamente a presença de uma pessoa da equipe de design instrucional para ser essa 
ponte, caso não desse para deslocar toda uma equipe, para estar trabalhando mais 
perto e exclusivamente no projeto junto com a gente. Não sei também se no período 
que a EDI3 trabalhou com a gente no projeto, esteve trabalhando exclusivamente só 
nele ou em outros. Mas eu acredito que uma forma de melhorar essa interação seria 
essa proximidade. É claro que deslocar uma pessoa nem sempre é possível, mas de 
repente encurtar os períodos de encontros, de reuniões, que não precisassem ser 
formais ou levar o título de reunião. Encontros semanais que fossem pra de repente 
sentar em uma sala não para debater, mas para estarmos juntos no computador, para 
fazer um alinhamento até para entendermos como nossas solicitações são 
processadas e as dificuldades geradas a partir delas. Como estamos do lado de cá 
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não temos visibilidade. Eu acredito que uma forma de resolver essa interação seria 
aproximando as pessoas, não só através da tecnologia, mas principalmente no contato 
direto. 

 

3. Em sua opinião, o que poderia ser melhorado no processo de produção? 

Eu participei do processo na pós-produção e não saberia te responder isso com 
precisão até porque cheguei em um momento onde as coisas estavam muito 
aceleradas então não deu tempo de fazer uma análise pra tentar entender como foi 
antes, como foi planejado, como foi implementado. Acredito que o processo em si, a 
maneira como as coisas eram feitas, o envio das solicitações, a equipe de design 
instrucional executando, dando feedback, atualizando etc. eu entendi como um 
processo perfeitamente coerente, dentro do que deveria realmente ser feito. 

 

4. Em que medida o processo de interação na equipe influi na eficiência do processo 
de produção? 

100%. A qualidade não só desse tipo de tipo de processo ou de qualquer outro está 
diretamente relacionada à capacidade das pessoas que estão envolvidas interagindo. 
Quando você interage, você troca, alinha, ajusta, verifica que existem opiniões 
diferentes do grupo, o que é bom, pois é a oportunidade de somar uma ideia com a 
outra até ajustá-la. Eu percebi, pelo menos internamente, quando vim ajudar a EC2, 
que ela também não tinha a visão da parte da produção que estava mais com o ex-
funcionário. Ela estava voltada, se eu não me engano, mais para a parte pedagógica, 
estrutural. A parte de material didático estava só com ele, por isso até ela teve 
dificuldade pra fazer. 

O conhecimento das etapas do processo ficou segmentado na equipe, faltou mais 
explicação a respeito. Isso é ruim, pois na ausência de uma das pessoas da equipe o 
trabalho não pode parar. A nossa interação na FBTS e posteriormente a nossa 
interação com a EDI3 no Latec de uma forma mais próxima no projeto deu uma 
deslanchada no final. A gente deixou um pouco aquela postura de cobrar e nos 
entendemos melhor em uma determinada reunião. A partir daí as coisas fluíram 
melhor. 

Não tenho dúvidas de que onde há interação entre a equipe, vai haver uma 
capacidade muito grande de se conseguir sucesso no trabalho. 
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Entrevistado: Equipe de Design instrucional 1 (EDI1) 

 

1. Como ocorreram as interações entre os participantes? 

a) Na forma presencial: 

Neste projeto existiam três equipes: a equipe do design instrucional que dominava as 
ferramentas tecnológicas e a metodologia de como usar essas ferramentas, outra 
equipe que dominava o conhecimento sobre o conteúdo e sobre o público-alvo (o 
aluno) e outra equipe especializada na solução tecnológica da plataforma e que 
dominava a programação. 

As interações entre os integrantes da equipe do Latec ocorriam por meio de reuniões 
semanais no laboratório. 

 

b.1) Na forma online: 

As interações na forma online (por Skype, por e-mail, por telefone) fluíram bem, no 
entanto, certamente outros participantes como o web designer e a designer 
instrucional vão detectar momentos e problemas de comunicação que poderiam ser 
melhorados. A comunicação com as outras duas equipes fluiu bem por um período, 
depois ela distanciou, até no final houve um atraso no cronograma. Com a equipe da 
plataforma fluiu bem o tempo todo. Com a equipe de conteúdo, ela fluiu muito bem, no 
entanto, acho que houve excesso de solicitações de correções. No início houve um 
fluxo excelente de informação com todos da equipe que no final diminuiu até por um 
desgaste natural do projeto que não terminava devido aos atrasos. Houve um pouco 
de dificuldade para entender a natureza do trabalho e devido também à realização de 
revisão de conteúdo com o curso em produção, o que gerou retrabalho, mas que no 
final foi contornado, o saldo foi positivo. 

 

b.2) Quais na sua perspectiva, as limitações e os potenciais destes recursos? 

A combinação das reuniões presenciais independente dos objetivos foi legal. Todos os 
recursos têm limitações e potenciais. O presencial se ocorrer demais vai ficar muito 
caro, já o Skype que é um tipo de “telefone” mais barato (não exploramos a vídeo 
conferência) nos permitia ficar conectados por mais tempo. Os potenciais seria 
explorarmos mais os recursos desta ferramenta, por exemplo. O e-mail não tem mais 
potencial para explorar, pelo menos não vejo isso. Ele permite ter um controle do 
projeto e do fluxo pela comunicação. O que poderia ser explorado mais é o controle do 
fluxo do projeto, já que existem alguns softwares que fazem isso, como o MS Project. 
Temos que pensar se queremos incorporá-los devido aos custos. Isso seria uma 
melhoria possível e ajudaria o processo como um todo. 
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2. O que poderia ser melhorado na interação entre os participantes da equipe? 

Explorar mais os recursos do Skype e de outras ferramentas, ter mais reuniões 
presenciais com a equipe de conteúdo para explicar o processo e receber feedbacks 
para saber o que eles entenderam. A ausência destes encontros pode ter gerado 
perda de eficiência. A equipe de design instrucional já estava acostumada a fazer 
projetos juntos, mas a equipe da FBTS não tinha esse hábito conosco e como eles 
tiveram mudança de equipe internamente isso agravou o não entendimento. E nós não 
percebemos isso para ter um pouco mais de follow up com eles. Se a nossa parte do 
trabalho fosse mais bem entendida, a interação poderia ter melhorado. Para um 
segundo projeto tudo estaria facilitado devido ao entrosamento dos participantes e o 
melhor entendimento do processo, além de sabermos os pontos onde teríamos que 
melhorar. 

 

3. Em sua opinião, o que poderia ser melhorado no processo de produção? 

Eu acho que o processo de produção está intimamente ligado à interação. Poderiam 
ser incorporadas novas ferramentas para dar mais eficiência, apesar de achar isso não 
tão importante. Agora, melhorar a comunicação e a orientação da forma de trabalho e 
funcionamento de um projeto desse e investir um pouco mais nesta parte no início 
poderia melhorar bastante o processo de produção. 

Em um próximo projeto do mesmo estilo eu teria duas situações: as mesmas equipes 
e o conhecimento sobre o parceiro. Em outro projeto completamente novo eu usaria a 
experiência deste projeto para dar um upgrade no nosso conhecimento reforçando a 
questão da metodologia de trabalho. São duas situações distintas. E quando algum 
problema ocorrer em termos de cronograma ou qualquer outro é preciso agir rápido e 
intervir para corrigir. 

A ausência do aluno piloto para fazer controle de qualidade fez muita falta e deveria 
constar em um próximo projeto. 

 

4. Em que medida o processo de interação na equipe influi na eficiência do processo 
de produção de cursos online? 

Eu acho que tinha que separar comunicação de interação e de entendimento de 
comunicação. Mesmo falando a mesma língua podemos não nos entender, ou seja, as 
palavras têm um significado para você e outro para mim. Se uma pessoa não entende 
o processo de produção, você fala A e ela entende Z para algumas coisas. É preciso 
um pouco mais de interação para equalizar o vocabulário. As pessoas pensam coisas 
distintas e quando se falam a comunicação é pobre e a falta de entendimento 
continua, mesmo falando a mesma língua. Aumentar a interação presencial e online, 
principalmente a presencial que tem o potencial de elevar o grau de entendimento 
entre as pessoas resolveria isso e ajudaria a criar um vocabulário comum. Nossa 
equipe é envolvida com pesquisa e o que queremos é ir a fundo, entender mais, 
dissecar. A outra equipe quer fazer um trabalho rápido e entregá-lo, o qual está 



126 
 

relacionado ao desempenho das funções que estão atreladas às responsabilidades e 
com grande carga de tarefas. 

Pesquisar as formas de interação aumenta o nível de entendimento da comunicação e 
da linguagem e, consequentemente, o processo será melhorado. 

 

 

Entrevistado: Equipe de Design instrucional 2 (EDI2) 

 

1. Como ocorreram as interações entre os participantes? 

a) Na forma presencial: 

Na forma presencial quase não teve reunião, acho que deve ter tido duas ou três no 
Latec para apresentação dos layouts iniciais e da estrutura do curso, mas não sei se já 
tinha storyboard. 95% da interação ocorreu por telefone, e-mail ou Skype. 

 

b.1) Na forma online: 

E-mail primordialmente, Skype bastante e telefone muitas vezes. 

 

b.2) Na sua perspectiva, quais as limitações e os potenciais dos recursos utilizados na 
forma online? 

A limitação foi a não utilização de todo o potencial das ferramentas, especialmente do 
Skype onde é possível compartilhar a tela do computador e mostrar as coisas ao vivo. 
Esse foi um exemplo de recurso não utilizado. O Skype foi utilizado mais como 
telefone e videoconferência simples, e poderia ter sido usado como um recurso 
tecnológico mais avançado pra esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo se não pensamos 
em explorá-lo foi porque não tinha tanta necessidade. Do e-mail utilizamos todos os 
recursos disponíveis, além dos sites de hospedagem de arquivos (4shared e 
YouSendIt) que utilizamos bem. Acho que não usamos mais por não sentirmos 
necessidade naquele momento do que por desconhecimento da ferramenta ou falta de 
acesso. 

 

2. O que poderia ser melhorado na interação entre os participantes da equipe? 

Eu acho que seria mais interessante ter mais reuniões presenciais, apesar de que, a 
dificuldade às vezes é mais minha do que dos outros participantes do projeto. Mesmo 
eu pessoalmente não achando muito bom ter contato direto com a equipe de 
conteúdo, acho que seria útil e talvez facilitasse muita coisa se eu tivesse ido a alguma 
reunião de apresentação de layout ou de apresentação da arquitetura da informação, 
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que apesar de vir mais ou menos pronta para mim, eu preciso entender mais de perto 
a cultura do cliente. Existem dificuldades de logística do meu tempo e do tempo das 
demais pessoas, dos horários não baterem, mas acho que seria importante e útil 
participar da construção da arquitetura do curso, da estrutura de navegação, para 
estar mais envolvido no processo do projeto estrutural e não só na parte visual. Se 
tivesse mais interação no princípio do processo eu poderia participar dessas fases. Eu 
começo a ser participado do projeto quando o storyboard está pronto e a estrutura de 
navegação está desenvolvida, aí eu faço apenas sugestões pontuais, que não são 
estruturais. Se eu entrasse antes, talvez tivessem sido criadas soluções mais fáceis de 
navegação que facilitariam meu trabalho depois da construção porque eu teria uma 
estrutura mais viva na cabeça na hora de começar a programar e não hora de criar os 
layouts. O principal do designer seria isso e não o visual, o visual você coloca um 
artista pra fazer. O designer tem formação pra isso e para a parte artística também, 
que deve ficar em torno de 30% em um projeto como este. É o que criticamos muito na 
faculdade/na academia, o designer não é designer de casca de ovo, a gente projeta o 
ovo e não só a casca. O Brasil não possui tanta cultura e muita informação de design, 
e o designer, muitas vezes, peca em não se apresentar de maneira correta. 

 

3. Em sua opinião, o que poderia ser melhorado no processo de produção? 

Acho que a questão de ter os conteúdos aprovados antes de passar para a produção 
propriamente dita. Ao produzir uma tela e apresentá-la ao cliente, o conteúdo dali já 
deveria estar aprovado. Se não, ele faz mudanças, inclui link, pop-up etc. e a correção 
que deveria ser uma vírgula, acaba resultando na produção de duas telas, que não 
está livre da segunda revisão. Isso acarreta em eu trabalhar três vezes em cada tela. 
Fora isso, existe um conjunto de telas que tem uma ordem definida e trocá-las de 
ordem da maneira como é feita desorganiza o trabalho e causa um retrabalho mais 
trabalhoso do que se parece, pois a equipe de conteúdo não sabe com se produz a 
forma artesanal. Se a produção fosse automatizada ela teria que compensar o custo 
que é bem alto. Ter o conteúdo aprovado e mais amarradinho agilizaria bastante a 
produção e isso é uma questão de cobrar um pouco do cliente também. A partir do 
momento da validação do storyboard deveria ter uma assinatura e deste ponto em 
diante só poderiam ser feitas mudanças pontuais e não estruturais, e se fossem 
necessárias seria gerado um custo. Nestas condições o storyboard seria validado com 
mais cuidado. Se isso estivesse em um contrato talvez assustasse o cliente, o 
discurso é a melhor opção com explicações sobre os retrabalhos e os custos gerados 
a partir de mudanças estruturais, pois as horas da equipe estão sendo gastas, 
inclusive as horas da equipe de conteúdo. A ordem teria que ser assim: storyboard 
aprovado pela equipe de conteúdo, produção da equipe design instrucional, revisão da 
equipe design instrucional e revisão pontual da equipe de conteúdo. 

 

4. Em que medida o processo de interação na equipe influi na eficiência do processo 
de produção? 

Influencia totalmente. É mais o discurso e a conversa do que amarrar tudo em 
contrato. Explicar como é o processo e seguir. Ter um cronograma com todas as 
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etapas e todos os envolvidos para não ter atropelamentos. O ideal é que existisse uma 
pessoa da equipe que acumulasse funções e fizesse a gestão, além de uma 
metodologia com todos os passos que fossem seguidos rigidamente e que fossem 
apresentados e conversados antes. Nós fazemos mais ou menos desta forma, mas 
muito solto no ar. 

Uma coisa que falha e que poderia ser feita é a parte de icnografia dos cursos. A 
gente criar os ícones de destaque e aprová-los antes. Eu criei uns símbolos à medida 
que fui produzindo como, por exemplo, mouse, exclamação, áudio. Aí a designer 
instrucional comentou que preferia de um jeito e eu comecei a achar que desse jeito 
não teria nada a ver com o visual do curso. Aí teve que rolar uma aprovação de visual 
de ícone depois que eu achei que algumas coisas estavam ficando com o estilo visual 
muito diferente do que foi aprovado para o layout do curso. Os ícones poderiam ter 
ficado melhores se fossem definidos previamente, pelo menos o conceito visual, já 
pensando na estrutura: ícones de destaque, de saiba mais etc. Ou então decidir desde 
o início se vai ter ou não, mesmo que seja interessante ter, pois facilitam a 
identificação do tipo de informação apresentada. Eu acho que o conceito visual dos 
ícones tem que ser definidos antes de começar a produção. Devem fazer parte da 
etapa de layout. 

No caso de reuniões com a equipe de conteúdo eu não gosto apesar de ser bem útil, 
porque eu acho que muitas vezes o cliente começa a querer falar comigo diretamente 
e tem que ser com a coordenadora ou outra lógica. Às vezes acontece de se combinar 
que vai haver contato direto comigo e eu não posso ter essa responsabilidade com o 
tempo que eu tenho para dedicar ao projeto. Meu contato tem que ser com a equipe 
de design instrucional. Se no horário comercial eu tivesse a possibilidade de ir à FBTS 
para conversar isso não seria problema, mas não é o caso. Apenas em momentos 
pontuais minha presença é útil e importante, como na reunião de entendimento do que 
a equipe de conteúdo quer como layout e na apresentação do layout produzido porque 
é a oportunidade de apresentar argumentos para a fonte, para o alinhamento, para o 
tamanho etc. 

 

 

Entrevistado: Equipe de Plataforma 1 (EP1) 

 

1. Como ocorreram as interações entre os participantes? 

a) Na forma presencial: 

Reuniões para definições pontuais. 

 

b.1) Na forma online: 

Mail e Skype. 
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b.2) Quais na sua perspectiva, as limitações e os potenciais destes recursos? 

Boas. 

 

2. O que poderia ser melhorado na interação entre os participantes da equipe? 

No primeiro momento deve ser intensa, para que todas as dúvidas sejam bem 
definidas e aprovadas. Tudo deve ser documentado e registrado com prazos para não 
perder o ritmo. 

 

3. Em sua opinião, o que poderia ser melhorado no processo de produção? 

Em função do público (aluno), considero que uma interação no conteúdo poderia ser 
mais simples. 

 

4. Em que medida o processo de interação na equipe influi na eficiência do processo 
de produção? 

Cada etapa da produção tem sua dinâmica onde devem participar os profissionais 
vinculados a ela. Temos a estrutura do conteúdo antes de ser trabalhada, com base 
nela, o pessoal da equipe de design instrucional vai definir o modelo, montar o projeto 
incluindo o design de interação e apresentar uma proposta para a FBTS. Aprovado o 
modelo com ou sem observações do cliente, passamos para a produção, nesta etapa 
precisam ser definidas algumas etapas de aprovação e validação pelo cliente. Isso 
evita idas e vindas. Considero que a eficiência está na definição do escopo, 
apresentação e aprovação da proposta, prototipação de modelos, validação, para 
realizar a aprovação com etapas de validação. 
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