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RESUMO
O presente trabalho faz parte da linha de pesquisa Discurso e Práticas Sociais do Programa
Interdisciplinar de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada (PIPGLA) da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. O referido programa caracteriza-se pela sua área de investigação voltada para as
relações entre linguagem e sociedade, sendo os diferentes processos de interação social da
linguagem pelos participantes em contextos digitais e multimidiáticos um dos seus epicentros. Esta
pesquisa faz parte também de um projeto mais amplo, desenvolvido pela equipe do Laboratório de
Pesquisa em Tecnologias da Informação e da Comunicação (LATEC/UFRJ).
A análise aqui realizada envolve Portais de Informação que têm como objetivo dar suporte
a Comunidades Virtuais de Aprendizagem, com foco nos processos de interação e de comunicação.
O Portal escolhido, Gestão de Passivos Ambientais (GPA), tem por objetivo dar suporte à
Comunidade Virtual de Aprendizagem formada por profissionais em serviço envolvidos com o
tema Gestão de Passivos Ambientais. Trata-se de um grupo seleto, constituído por especialistas
com formação de nível superior ou técnico, distribuídos geograficamente por todo o território
nacional.
Para investigar o referido Portal, adotou-se como objetivo geral desta pesquisa a
identificação das potencialidades e limitações das ferramentas de interação e comunicação do
Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (SGC) Joomla na implantação e implementação de Portais
de Informação para suporte a Comunidades Virtuais de Aprendizagem. A pesquisa teve também
como objetivos específicos caracterizar as potencialidades e limitações de tais ferramentas; e
identificar nestas ferramentas elementos que influenciam na comunicação e interação dos usuários
do Portal analisado nesta pesquisa.
Para realizar esta pesquisa foi adotada uma perspectiva metodológica de cunho qualitativo,
mais especificamente um estudo exploratório, tendo como base os estudos de Hryniewiewicz
(1999), Mac Donough & Mac Donough (1997), Magalhães (1994), Holmes (1992), Allwright &
Bailey (1991), Bruner (1997), Brandão (2002), e Erickson (1988), entre outros. Na busca de um
melhor entendimento das questões que envolvem interdisciplinaridade e Lingüística Aplicada (LA)
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foram relevantes os trabalhos de Moita Lopes (1996; 1998; 2006), Cavalcanti (1986; 2004),
Rajagopalan (2003), entre outros. Com relação ao processo de interação e comunicação este
trabalho teve como bases os trabalhos de Vygotsky (1998), Fairclough (2002), Bakhtin (1992),
entre outros.
A respeito de Comunidades Virtuais de Aprendizagem foram eleitos Rheingold (1994),
Vilches (2003), Lévy (2001), Kenski (2004; 2007; 2009), Castells (2003), entre outros. Com
relação aos Portais, construtos teóricos foram extraídos dos trabalhos de Dias (2001), Reis (2010),
entre outros. Mais especificamente, a respeito de interação e comunicação em Portais foram eleitos
Couchot (2011), Moran (2011), Silva (1998), Almeida (2003), Cohn (2009), entre outros.
Usamos como método de investigação desta pesquisa o estudo exploratório, bem como
entrevistas semi-estruturadas com a equipe do Portal e observação participante como ferramentas
de coleta/geração de dados. Foram trazidas para a análise tanto perspectivas do fazer quanto do
pesquisar, sob a crença de que ambos convivem numa reconstrução mútua e constante, pois analisar
apenas sob a perspectiva científica formal seria assumir antecipadamente uma lacuna a ser
preenchida na referida análise.

Palavras-chave: Portais de Informação, Comunidades Virtuais de Aprendizagem, Interação e
Comunicação, Joomla, Lingüística Aplicada.
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ABSTRACT

This work is part of the research field discourses and social practices of the
Interdisciplinary Program of Post Graduate in Applied Linguistics (PIPGLA), of the Federal
University of Rio de Janeiro. The referred program is characterized by their field of research based
on the relationship between language and society, being the different processes of social interaction
of the language by participants in digital and multimidiatics contexts of its epicenters.This research
is also part of a larger project, developed by the staff of the Laboratory of Research on Information
and Communication Technology (LATEC / UFRJ).
The analysis performed here involves Information Portals that aim to support Virtual
Learning Communities, focusing on the process of interaction and communication. The chosen
Portal, Gestão de Passivos Ambientais (GPA), aims to support the Virtual Learning Community
consists of professionals involved in service with the theme Environmental Liability Management.
It is a select group, composed of specialists with graduate or technical level, geographically
distributed throughout the national territory.
To investigate the referred Portal, it was adopted as the general objective of this research
the identification of the strengths and limitations of the tools of communication and interaction of
the Content Management System (CMS) Joomla in the establishment and implementation of
Information Portals to support the Virtual Learning Communities. The survey also had as specific
objectives to characterize the strengths and limitations of such tools; and identify on these tools
elements that influence the communication and interaction of users of the Portal analyzed on this
research.
In order to conduct this research was adopted a methodological perspective of qualitative
character, more specifically an exploratory study, based on studies Hryniewiewicz (1999), Mac
Donough & Mac Donough (1997), Magalhães (1994), Holmes (1992), All Right & Bailey (1991),
Bruner (1997), Brandão (2002), and Erickson (1988), among others. In search of a better
understanding of the issues surrounding interdisciplinarity and Applied Linguistics (LA) were
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relevant to the work Moita Lopes (1996, 1998, 2006), Cavalcanti (1986, 2004) Rajagopalan (2003),
among others. With regard to the process of interaction and communication as the basis of this
work was the work of Vygotsky (1998), Fairclough (2002), Bakhtin (1992), among others.
About Virtual Learning Communities were elected Rheingold (1994), Vilches (2003),
Lévy (2001), Kenski (2004; 2007; 2009), Castells (2003), among other. About the Portals,
theoretical constructs were extracted from the work of Dias (2001), Kunsh (2003), Reis (2010),
among others. More specifically about interaction and communication in Portals were elected
Couchot (2011), Moran (2011), Silva (1998), Almeida (2003), Cohn (2009), among others.
We used as method of investigation of this research the exploratory study, andsemistructured interviews with the team of the Portal and the participant observation as tools of data
collect/generate. To the analysis were brought both make and search perspectives in the belief that
both coexist in a mutual and constant reconstruction, because analyzing only from the formal
scientific perspective would be to assume in advance a gap to be filled in this analysis.

Key words: Information Portals, Virtual Learning Communities, Interaction and Communication,
Joomla, Applied Linguistics.
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Capítulo 1 – Introdução

Serão apresentados neste capítulo a justificativa, o contexto da pesquisa, o problema,
objetivos geral e específicos, as questões norteadoras da pesquisa, e como este trabalho foi
organizado; nesta seqüência. Tal divisão e organização foram aplicadas com a intenção de
proporcionar ao leitor uma visão mais detalhada da pesquisa.

Justificativa
Atualmente, existe uma grande necessidade em formar e capacitar pessoas profissionalmente,
dessa forma, os ambientes digitais e multimidiáticos vem sendo cada vez mais usados, seja nas
instituições de ensino, seja em empresas. Esse fato está diretamente relacionado a temas como
praticidade, tempo e custo proporcionados pelo ensino online. As universidades oferecem
disciplinas online de graduação e pós-graduação, o governo apóia essas iniciativas com o
lançamento de programas de educação a distância (GOVERNO FEDERAL, 2011), e as empresas
capacitam seus funcionários com treinamentos online.
Um dos fatores que contribuem para tal processo, segundo Kenski (2007), é o fato de as
atuais tecnologias digitais de comunicação e informação oferecerem diversas possibilidades de
ensino. Além da utilização dos ambientes digitais e recursos ou ferramentas educacionais, elas
(NTICs) tratam de outra forma de se fazer educação, pois estão situadas em um novo contexto:
novos tempos e espaços educacionais, novos papéis para docentes e discentes, e formas de
interação, oportunidades e resultados. Dessa forma, ela afirma que a sala de aula foi redesenhada
em um novo ambiente de aprendizagem, agora virtual, pela evolução tecnológica, destacando que
“as características tecnológicas do ambiente virtual devem garantir o sentimento de telepresença,
(...) como se estivessem fisicamente juntos. Para que as funcionalidades aconteçam, é preciso que
(..) instale-se uma nova pedagogia.” (KENSKI, 2007, p.96)
Reforçando a idéia de Kenski, Cortella (2003) afirma que tal mudança atitudinal em relação
ao ambiente educacional é requerida pela emergência (no sentido de emergir e de rapidez) de novos
paradigmas educacionais. Dessa forma, o autor chama atenção para a necessidade de rever e
apontar novos modos de se fazer e pensar: “A educação hoje precisa re-ver, re-olhar, apontar de
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outro modo, e talvez, claro, alterar também o modo como nós fazemos as coisas, como nós
pensamos as coisas, com nós refletimos a nossa prática.” (CORTELLA, 2003).
Portais de Informação como suporte a Comunidades Virtuais de Aprendizagem são ambientes
que fazem parte deste novo modo de fazer, e requerem novos modos de pensar sobre várias
temáticas, sobretudo a respeito dos processos de interação e de comunicação neste contexto
tecnológico.
Por todos os motivos aqui elencados, torna-se relevante investigar os processos de interação e
comunicação de um Portal de Informação com suporte a uma comunidade virtual de aprendizagem.

Contexto da Pesquisa
O Laboratório de Pesquisa em Tecnologias da Informação e da Comunicação –
LATEC/UFRJ, da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vem
desenvolvendo pesquisas e projetos envolvendo Tecnologias da Informação e da Comunicação e
Ensino a Distância desde 2001. Neste período foram desenvolvidos diversos programas de
capacitação profissional em parceria com diferentes grupos de pesquisa da própria UFRJ, além de
empresas e instituições externas. Dentre os projetos desenvolvidos pode-se destacar os Programas
de Capacitação em Segurança, Meio Ambiente e Saúde (Haguenauer, et al, 2008), fruto de uma
parceria com a Gerência de Grandes Consumidores da Petrobras Distribuidora, que capacitou cerca
de 1.000 profissionais, distribuídos por todo o Brasil e Mercosul.
Dentre os referidos programas de capacitação profissional, elegemos o Programa de
Capacitação em Gestão de Passivos Ambientais (GPA) como objeto desta pesquisa pelo fato de o
pesquisador resposável pela pesquisa e a orientadora deste trabalho fazerem parte do grupo de
pesquisa LATEC/UFRJ, o que facilitou o acesso à equipe e aos dados e por utilizar diferentes
recursos tecnológicos e ferramentas de comunicação e interação entre os participantes, associados a
estratégias educativas específicas, como, por exemplo, a criação de um hot site contendo
informações sobre o Programa de Capacitação (http://www.latec.ufrj.br/passivosambientais), e
principalmente pela criação de um Portal de Informações para suporte à comunidade de
aprendizagem e prática (http://www.latec.ufrj.br/portalgestaoambiental), associado a uma revista
eletrônica,

para

publicação

de

artigos

científicos

(http://www.latec.ufrj.br/revistagestaodepassivos).

e

técnicos

relacionados

ao

tema
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O referido Portal, disponível no endereço http://www.latec.ufrj.br/gestaoambiental (Figura 1),
utiliza o Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (SGC) Joomla e tem por objetivo prestar suporte à
comunidade de conhecimento formada por profissionais envolvidos com o tema, assim como
complementar o processo de aprendizagem iniciado nos cursos de capacitação na área de Meio
Ambiente, desenvolvidos pelo LATEC/UFRJ, em parceria com a Escola Politécnica da UFRJ.

Figura 1: Página inicial do Portal de Informação GPA
(http://www.latec.ufrj.br/portalgestaoambiental/)

O Problema
Contexto tecnológico como o descrito acima serve de exemplo do desenvolvimento que vem
ocorrendo neste campo nos últimos anos, modificando rapidamente a vida das pessoas, e por
consequência seus processos de interação e comunicação, como destacam Souza - Leite e Brandão
(2010):
A adoção das novas tecnologias para informação e comunicação é realizada em
um tempo cada vez menor. Exemplo perceptível na atualidade é o contraste entre o
tempo de espera para a difusão da imprensa, inventada por Johannes Gutenberg
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(400 anos) e o tempo para a difusão da internet (7 anos); o uso de sistemas
computacionais para disseminação de informação, científica ou não, através de
agendas eletrônicas virtuais weblog, listas de correios eletrônicos para envio em
massa, fóruns virtuais. (...) Sendo esta a era da informação, o sistema produtivo é,
em grande parte, baseado no trabalho intelectual, isto difere a contemporaneidade
das outras duas eras ou ondas anteriores. (SOUZA-LEITE e BRANDÃO, 2010,
p.3).

Além de celulares, TV e computador, a internet está cada vez mais presente no cotidiano dos
indivíduos. Destacando que ela contribuiu para o transbordo da sala de aula presencial, por fatores
ligados principalmente a tempo e espaço, descritos acima.
Para melhor compreender este novo contexto a partir de estudos sobre práticas sociais, é de
fundamental importância analisar e refletir sobre os processos de interação e comunicação que
ocorrem em Ambientes Virtuais, dentre eles aqueles usados para dar suporte à aprendizagem, neste
caso aqui analisado os Portais de Informação. Como destaca Souza - Leite e Brandão (2010), “o
estudo clarifica as competências e práticas do sujeito”.
Assim sendo, pesquisadores de todo o mundo interessados em temas relacionados a esta
pesquisa buscam aproveitar todo o potencial oferecido pelas NTICs na tentativa de compreender os
processos de interação e comunicação em Portais a partir de reflexões, posteriormente divulgadas
em forma de pesquisas: “a disseminação da informação baseada em computadores e tecnologias
adaptáveis pode suprir as necessidades informacionais de diversos grupos sociais” (SOUZA-LEITE
e BRANDÃO, 2010, p.1).
No entanto, é importante informar que, embora pouca investigação tenha sido feita acerca de
Portais de Informação, existem várias pesquisas voltadas para Portais Corporativos, sobretudo com
foco na informação e apoio ao conhecimento, como Terra (2003), Carvalho (2006), Schons e Costa
(2008), entre outros.

Objetivos
Buscou-se analisar os aspectos de interação e comunicação de um Portal quando usado como
suporte a comunidades virtuais de aprendizagem, norteada pelo seguinte objetivo geral:
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Identificação das potencialidades e limitações da ferramenta Joomla na implantação e
implementação de Portais de Informação para suporte a comunidades virtuais de aprendizagem.
Além deste objetivo macro, este trabalho foi guiado a partir dos seguintes objetivos
específicos:
Caracterização das potencialidades e limitações de ferramentas do Portal de Informação
GPA;
Identificar nestas ferramentas elementos que influenciam na comunicação e interação do
Portal GPA.

Questões de pesquisa
Pretende-se responder tanto ao objetivo geral quanto aos específicos a partir das seguintes
questões de pesquisa propostas:
Quais as principais dificuldades relacionadas com a implantação e implementação de Portais
– assim como o GPA – que utilizam o Joomla como SGC?
Quais as características, potencialidades e limitações das ferramentas de comunicação e
interação disponibilizadas pela plataforma Joomla?
Quais recursos poderiam ser adicionados à plataforma ou ao Portal de forma a
maximizar/expandir os processos de comunicação/interação no portal?

Assim, este trabalho pretende apresentar os resultados da análise dos processos de interação e
de comunicação do Portal GPA como suporte a comunidades virtuais de aprendizagem, sob a
intenção de poder contribuir para o desenvolvimento de práticas similares; alertando que é preciso
levar em consideração que tais resultados foram pesquisados em um determinado contexto, e dessa
forma, nada os garante que sejam aplicáveis e/ou obtenham os mesmos resultados em outros
contextos iguais ou semelhantes.

Organização do Trabalho
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O trabalho foi organizado em cinco capítulos, sendo:
Capítulo 1: Foi objetivado no primeiro capítulo justificar a sua realização, descrever o
contexto e a problematização e apresentar os objetivos e questões de pesquisa.
Capítulo 2: Trata dos referenciais teóricos que serviram de construtos para esta pesquisa. Ele
foi subdividido três grandes blocos: Metodologia, Lingüística Aplicada e Tecnologia.
Capítulo 3: Mostra os procedimentos metodológicos usados nesta pesquisa.
Capítulo 4: Analisa os dados e apresenta os resultados obtidos a partir do contexto,
referencial teórico adotados nesta pesquisa e procedimentos metodológicos.
Capítulo 5: Fecha o trabalho com considerações finais acerca da pesquisa e tema aqui
abordados.
Dessa forma, ficam convidados a partilhar deste trabalho todos aqueles interessados na
temática e procedimentos desta pesquisa.
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Capítulo 2 – Referencial Teórico

2.1 Metodologia

2.1.1 Senso Comum, Bom Senso e Pesquisa (Aplicada)
Antes de tratarmos da pesquisa cientificista propriamente dita, julgamos importante abordar
alguns conceitos ligados ao senso comum e ao bom senso, pois segundo Hryniewiewicz “a ciência
não parte do zero (...) ela depende de informações mínimas, ainda que superficiais” para que então
possa se desenvolver à luz de um paradigma metodológico cientificista; além disso, embora o senso
comum contenha “erros grosseiros”, está muito próximo “da filosofia e da ciência”.
(HRYNIEWIEWICZ, 1999, p.79)
Ele define o senso comum como um “tipo de saber superficial, ligado ao nosso viver
quotidiano”, e que “(...) este tipo de saber se acumula e se mantém na tradição das sociedades”. Já o
Bom Senso é definido como “a capacidade crítica no senso comum”. Para o referido autor, “A
diferença mais marcante entre o senso comum e a ciência é que esta se preocupa em descrever as
causas dos fenômenos, atingidos de forma superficial pelo primeiro”, além de “a ciência necessitar
de um método rigoroso, elemento estranho ao senso comum”. (HRYNIEWIEWICZ, 1999, p.78 79). Para complementar a definição de ciência, citamos Mac Donough e Mac Donough (1997, p.37
- 39), que caracterizam a pesquisa como sistemática e baseada em dados: figuras, erros, respostas,
sentimentos, etc.
Para reforçar tal perspectiva, citamos Demo (1998, p. 3): “A ciência é apenas um olhar sobre
a realidade, e nem sempre o mais adequado”; mesmo sendo o mais apurado, rigoroso, sistematizado
(observação, hipótese, experimentação, raciocínio, linguagem, etc) e metodologicamente formal e
demonstrado (HRYNIEWIEWICZ, 1999, p.81 - 88).
Hryniewiewicz ainda observa o fato que esta relação entre ciência e senso comum também
acontece inversamente: “Ocorre a incorporação de certas idéias científicas ao senso comum”, como
consequência da ampla divulgação do conhecimento científico feita por meios de comunicação.
(HRYNIEWIEWICZ, 1999, p.79).
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Além desta diferença entre senso comum, bom senso e ciência, há ainda divisão dentro das
pesquisas científicas. Segundo Mac Donough e Mac Donough (1997, p.37 - 39), enquanto na
pesquisa em geral “o êxito está em descobrir algo que ninguém sabia antes”, na pesquisa aplicada o
que se busca “é o estabelecimento, publicação ou utilização de algo que alguém (...) já sabe”;
juntando as duas definições, temos: “pesquisa é usada para descobrir e publicar conhecimento para
criação de novos conhecimentos”.
Na pesquisa aplicada falta elementos como “originalidade, inovação e construção de teoria,
tão característica da pesquisa no segundo sentido (pesquisa geral)”. Entretanto, “existem muitas
questões (...) de línguas que só podem ser respondidas em investigações conduzidas em contextos
normais”, mas isto envolve riscos como alterar o comportamento do professor-pesquisador, o
contexto e sua concepção, pois o pesquisador estará envolvido na pesquisa. A pesquisa aplicada
envolve análise das necessidades, entrega e avaliação. Mais especificamente, nas pesquisas em
lingüística aplicada (...) pode haver tantas respostas diferentes quanto entrevistados, além de
algumas serem contraditórias. (MAC DONOUGH E MAC DONOUGH, 1997, p.40).

2.1.2 Pesquisa e Contemporaneidade
Além de se dividir em Pesquisa Científica em Geral e Aplicada, pode-se perceber a Pesquisa
Cientificista como positivista e/ou interpretativista, que serão abordadas detalhadamente no
próximo tópico. Esta por sua vez vem sendo amplamente adotada no campo da ciências sociais,
incluindo a LA.
Antes de se adotar o modelo interpretativista como paradigma das ciências sociais - há pouco
mais de vinte anos - seguia-se o modelo científico positivista, que tinha alto status com promessas
de objetividade e atração por conta de suas medidas quantitativas, restritas a um seleto grupo de
pesquisadores. (HOLMES, 1992, p.37 e 41).
A partir dos anos 80, segundo Labov, houve um crescimento da importância da perspectiva
interpretativista a partir da mudança do laboratório para a sala de aula, ou seja, o pesquisador
começa a reconhecer o papel social dos usuários de línguas e como a sociedade e suas instituições
influenciam este uso da linguagem. (HOLMES, 1992, p.41 e 42).
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2.1.3 Pesquisa Normativa e Interpretativista
Serão definidos e caracterizados nos próximos parágrafos dois tipos de pesquisa: normativa e
interpretativista. Ao se referir à pesquisa normativa, entende-se como seus sinônimos as pesquisas
quantitativa, objetiva ou positivista; e pesquisa interpretativista equivalente às pesquisas qualitativa
ou subjetiva.
Mac Donough e Mac Donough (1997) distinguem estes dois tipos de pesquisa: normativa
(quantitativa ou objetiva) e interpretativista (qualitativa ou subjetiva). A primeira está associada a
julgamentos “objetivos” feitos por pesquisadores de „fora‟ do contexto, que tendem a isolar os fatos
que são verdades para mais pessoas do que a pesquisa mostra. Os efeitos isolados são causais por
natureza e o objetivo de tal pesquisa é levantar relações de causa e efeito válidas como ocorre nas
ciências naturais. São características das pesquisas normativas: descrição por números, significado
em termos de probabilidade, uso de modelos experimentais ou quase-experimentais (uso de
modelos para identificar variáveis independentes e dependentes e incorporação de controles) ,
busca por generalizações partindo de amostras da população e busca de causas. (MAC DONOUGH
E MAC DONOUGH, 1997, p.50).
Já as pesquisas interpretativistas são caracterizadas por sugerir soluções alternativas para os
problemas a partir do contexto, de generalizações e convicção nas conclusões. Oferecem cânones
de rigor metodológico à investigação local e a problemas em pequena escala de comunidades
(MAC DONOUGH E MAC DONOUGH, 1997, p.50); estão “embasadas não apenas no que as
pessoas realmente fazem, mas no que elas dizem que fazem e no que elas dizem que as fez fazer o
que elas fizeram” (BRUNER, 1997, p.25); além de o pesquisador e o „outro‟ serem co-participantes
ativos e sujeitos no ato de construção e de transformação do conhecimento. (MAGALHÃES, 1994,
p.72).
Este tipo de pesquisa lida particularmente com um estudo compreensivo e detalhado de
significados individuais de microculturas locais, mas também busca revelar aspectos genéricos e
universais através de comparação a ações similares em outros contextos particulares; além de
investigar grupos naturais (turmas reais, organizações escolares normais, etc). Elas são definidas
também pela observação participante, interacionismo simbólico, etnografia (serão tratadas mais
adiante neste capítulo), e etnometodologias; buscando interpretações significativas a partir dos
modos como os participantes interpretam sua própria situação para eles mesmos e para os outros.
(MAC DONOUGH E MAC DONOUGH, 1997, p.50, 52 e 53):
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O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que
constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis
e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este
tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com
perspicácia e competência científica, os significados patentes ou ocultos do seu
objeto de pesquisa. (CHIZZOTTI, 2003, p.1)

Segundo McDonough e McDonough (1997, p.50), as pesquisas interpretativistas se
diferenciam das normativas não só em suas principais suposições, campos de interesse e
aplicabilidade, como também aos tipos de dados favoritos e métodos de análises. Além destas
distinções abordadas, Maquet (citado por Allwright e Bailey, 1991, p.63) diferencia a pesquisa
qualitativa da normativa sob outra perspectiva, em que a primeira se pauta na subjetividade e foca
no sujeito, enquanto a segunda busca objetividade e conformidade com o objeto, independente do
sujeito. Apesar destas diferenças, ambas as tradições compartilham de alguns aspectos como a
preocupação pela qualidade dos dados, que será tratado ainda neste capítulo; e procedimentos para
determinar o que é significante. (MC DONOUGH E MAC DONOUGH, 1997, p.54). Além disso,
na prática podem ser combinadas, ex.: uma medida que elucide informação numérica gera dados
quantitativos, entretanto o produto dessa medida não resulta necessariamente em informação
numérica, pois pode gerar reflexões e interpretações a partir da descrição, gerando, assim, uma
análise qualitativa. (ALLRIGHT e BAILEY,1991, p.67).
Moita Lopes (1994) se estende na classificação das pesquisas ao afirmar que o paradigma
interpretativista apresenta duas vertentes: a introspectiva, cuja natureza é essencialmente
psicológica; a etnográfica, baseada primordialmente em aspectos sociais. (MOITA LOPES, 1994,
p.334). Esta pesquisa adotou o paradigma interpretativista como base metodológica por buscar
“entender os significados construídos pelos participantes do contexto social de modo a poder
compreendê-lo” (MOITA LOPES, 1994, p.334).

2.1.4 Pesquisa e Relevância Social
Um dos fatores importante na pesquisa, e que parece influenciar na adoção de uma ou outra
metodologia é a relevância social. Como destaca Rajagopalan (2003, p.65) ao afirmar que a
importância de uma ciência pode ser medida pela sua relevância social. Ele defende ainda que a
ciência repense a teoria e sua aplicação, se voltando:

27

para questões práticas. Não é a simples aplicação da teoria para fins práticos, mas
pensar a própria teoria de forma diferente, nunca perdendo de vista o fato de que o
nosso trabalho tem que ter alguma relevância. Relevância para as nossas vidas,
para a sociedade de modo geral. (RAJAGOPALAN, 2003,p.12).

Antes da década de oitenta, pesquisas positivistas eram vistas com muito respaldo pela
população. Segundo Holmes (1992), era possível que as vidas das pessoas pudessem ser pautadas
pelos especialistas sob a crença de que tinham as respostas para todas as questões. Mas ao mesmo
tempo a pesquisa normativa levava a muitas conclusões perigosas, assim como discriminações em
relação à classe ou raça, baseado em “dados científicos”. (HOLMES, 1992, p.37 e 41. Tradução
nossa.).
Assim, “pesquisas que se propõem a criar experiências que culminem em aprendizagem,
necessitam de um método crítico de investigação embasado no diálogo e na participação”. Segundo
Comstock, o investigador deve iniciar uma “pesquisa crítica com a compreensão dos valores,
crenças, propósitos e motivos que governam as ações e pensamentos dos participantes.”
(MAGALHÃES, 1994, p.74).
Dessa forma, “solucionar um problema dentro do novo paradigma é antes de mais nada dar-se
conta de que há certos aspectos imprevisíveis e, por isso incontroláveis.” (HRYNIEWIEWICZ,
1999, p. 168). Sob esta perspectiva e com o objetivo de ser coerente ao seu contexto social, que este
trabalho adotou a metodologia qualitativa como paradigma de sua investigação.

2.1.5 Ética na pesquisa (online)
Outro tema relevante para esta pesquisa é a ética, que segundo Paiva (2005:2), “é uma
preocupação bem recente em todas as áreas da ciência”. Por este lado (da preocupação com a ética),
a ciência e o posicionamento político-ideológico parecem totalmente compatíveis, por outro lado, a
dita “pesquisa pura”, positivista da lingüística insiste em não aceitar questões éticas, sob “a crença
de que o saber em si está acima de qualquer consideração ética”. O ataque de Hiroshima e Nagasaki
destruiu junto com essa cidades a idéia de que a ciência pura desconhecia o moral.
(RAJAGOPALAN, 2003, p.125).
E para exercer tal posicionamento, é necessário adotar alguns conceitos, como o de
desnaturalizar o evento linguístico (teoricamente abordado como um fato social), pois há uma
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crença fortemente compartilhada de que a natureza não conhece a ética. Portanto, “só se pode falar
em ética quando estão em discussão ações internacionais praticadas por agentes humanos no
exercício de sua livre e espontânea vontade.” (RAJAGOPALAN, 2003, p.15-16)
Ao adotar, por exemplo, a noção de que o homem é um ser social (e não um Robson Crusoé
ou Tarzan) é reconhecer a essencialidade de sua natureza. Dessa forma, “a linguagem torna-se algo
pertencente à comunidade, e não a indivíduos.(...) Em vez de a linguagem ser vista como um
instrumento de comunicação, a função comunicativa passa a ser encarada como a razão de ser da
linguagem”. (RAJAGOPALAN, 2003, p.51)
Quando Chomsky considera que não há qualquer implicação política e ideológica - e portanto
ética - nas teorias do autor, está se posicionando num campo denominado de “filosofia da ciência”.
A posição aqui tomada é a de que “a atividade de formular teorias é algo que se dá como parte de
uma prática social.” (RAJAGOPALAN, 2003, p.21), e por consequência, ética.
Em relação aos agentes investigadores desta prática social, Celani (2005, p.113) destaca que
“há responsabilidades e obrigações tanto da parte dos formadores quanto da parte dos que estão
sendo formados como pesquisadores”. Dessa forma,a ética em pesquisa ganha importância,
merecendo espaço para discutir pesquisas – sobretudo em pesquisas de cunho qualitativo - com
consentimento informado, responsabilidade sobre posse e divulgação de dados, códigos de conduta
e relações de poder.
Embora a pesquisa qualitativa não seja a única a valorizar as considerações éticas, formulam
mais explicitamente como a ética na pesquisa funciona tanto para proteger a validade da pesquisa,
quanto para proteger os participantes em relação às regras de confidencialidade e consentimento
para usos particulares dos dados. (MAC DONOUGH E MAC DONOUGH, 1997, p.54).
Em relação ao consentimento informado, Allwright e Bailey (1991) chamam atenção para
se pedir permissão para realizar a pesquisa e garantir o anonimato dos participantes. Além disso,
eles afirmam que é importante estar atento no início e perceber a ansiedade dos participantes, pois o
pesquisador pode se tornar um espião para o participante. Dessa forma, sugerem que se tenha
paciência e busque familiarização. (ALLRIGHT & BAILEY, 1991, p.68 – 70)
Já a respeito da responsabilidade sobre posse e divulgação de dados, Celani (2005) levanta o
questionamento de quem pertence os dados: segundo ela tanto do pesquisado quanto do
pesquisador, entretanto a sociedade tem direito a esse acesso? Caso tenha, a linguagem utilizada
pelo pesquisador seria um dos maiores problema, visto que a linguagem usada na divulgação dos

29

dados das pesquisas não é acessível, pois a linguagem usada não é familiar àqueles estranhos à
academia. Dessa forma, o papel do pesquisador estaria ferindo princípios éticos. (CELANI, 2005,
p.112).
Celani (2005, p.106 – 107) chama atenção ainda para os códigos de conduta, cristalizados
no Brasil a partir de 2002, quando surgiram os comitês de ética nas Universidades com o objetivo
de submeter projetos de pesquisa que envolvam seres humanos. Segundo ela, os códigos de conduta
são úteis para preservar os participantes, pesquisadores, a profissão e a sociedade contra danos e
prejuízos:
É preciso ter claro que pessoas não são objetos e, portanto, não devem ser tratadas
como tal; não devem ser expostas indevidamente. Devem sentir-se seguras quanto
a garantias de preservação da dignidade humana. Pode haver danos e prejuízos,
também para os pesquisadores, em suas interações com colegas, com alunos de
pós-graduação e com jovens iniciantes de iniciação científica. Para a profissão e a
sociedade em geral, a perda de confiança na pesquisa e nos pesquisadores pode
representar danos irreparáveis. (CELANI, 2005, p.107)

2.1.6 Estudo Exploratório
Este trabalho não se limitou ao levantamento de questões ou situações, buscou-se observar –
no processo de tentativa de descoberta, análise e avaliação do objeto de estudo (Portal GPA) – com
o objetivo de contribuir para as conclusões a respeito dos processos de interações e comunicação
nos Portais de Informação.
Tal procedimento se apoiou no conceito de Theodorson & Theodorson (1970) a respeito de
estudo exploratório:
Um estudo preliminar da proposta geral com o intuito de se familiarizar com o
fenômeno a ser investigado, dessa forma o estudo em sua forma macro pode ser
desenhado com maior compreensão e precisão. (...) O estudo exploratório permite
ao investigador definir seu problema de pesquisa e formular sua hipóteses com
mais precisão. Permite ainda escolher as técnicas mais adequadas para sua
pesquisa e decidir as perguntas mais necessárias para enfatizar e detalhar a
investigação, além de pode alertá-lo de potenciais dificuldades e áreas de
resistência. (THEODORSON & THEODORSON, 1970, p.142. Tradução nossa.)
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Além do estudo exploratório, foram usados dois instrumentos de geração e coleta de dados.

2.1.7 Instrumentos de geração/coleta de dados
Allwright e Bailey (1991, p.73 – 74) alertam que antes de começar a coletar e analisar os
dados, é importante para os pesquisadores ter consciência das suas predisposições, da sua base de
dados. Em seguida, o pesquisador possui certa variedade de instrumentos de geração/coleta de
dados, tais como: observações, entrevistas, gravações de dados de campo, transcrições entre outros.
(MAC DONOUGH E MAC DONOUGH, 1997, p.53). Neste trabalho optamos pelas entrevistas
semi-estruturadas online e observação participante como instrumentos de geração/coleta de dados.
"A coleta de dados de forma digital trouxe novos desafios para o pesquisador
qualitativo"(TOMAS, 1996, apud MANN, C. & STEWART, 2000, p.40. Tradução nossa.), até
mesmo porque não há uma legislação clara e testada, embora a Europa tenha pressionado outros
países a respeito da criação de legislação sobre o assunto como o "Diretivo de Proteção de Dados
da União Européia que estabeleceu um padrão mínimo comum de proteção de privacidade de
dados". Dados pessoais precisam ser protegidos contra riscos como perda, acesso não autorizado,
modificação ou divulgação. (MANN, C. & STEWART, 2000, p.41. Tradução nossa.).
Enquanto em pesquisas convencionais a proteção de dados é uma tarefa fácil, o risco que algo
aconteça com os dados online aumenta. Dessa forma, manter-se resguardado de vírus e realizar
back-ups são algumas ações que ajudam a manter os dados em segurança (MANN, C. &
STEWART, 2000, p.42). Entretanto,é importante destacar que o pesquisador não tem controle
quando os dados eletrônicos estão em trânsito, pois estes passarão por outras redes de trabalho onde
há outros administradores. Assim, "embora pesquisadores possam prometer confidencialidade na
forma com que eles usam os dados, não podem prometer que a comunicação eletrônica não será
acessada e usada por outros". (MANN, C. & STEWART, 2000, p.43. Tradução nossa.).
A solução para alguns problemas relacionados ao trânsito de informação eletrônica seria o
programa de uso livre PGP (Pretty Good Privacy) que usaria um canal direto cliente-cliente
e criptografia, além da possibilidade de haver assinatura digital. Entretanto, o uso de tal programa
traz algumas complicações: primeiro, todos os participantes deveriam tê-lo em seus computadores;
segundo, exige-se algum conhecimento técnico; além disso, criptografia é ilegal em alguns países, e
mesmo onde não são, e-mails criptografados são alvo de suspeita e investigação. (MANN, C. &
STEWART, 2000, p.43-44).
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Entrevista semi-estruturada (online)
Se por um lado, Brandão (2002) postula que para pesquisas qualitativas, questionários são
instrumentos limitados, por outro lado Erickson (1988) entende que “o perguntar” e “o observar”
são as duas principais fontes de dados em certas pesquisas. Debruçados nestes argumentos, a
entrevista foi adotada como um dos principais instrumentos de geração/coleta de dados para esta
pesquisa, abandonando, assim, os questionário. Mais especificamente se optou, principalmente,
pela entrevista online por e-mail, com base em argumentos que seguem.
Castells (2003) destaca vantagens no uso de e-mails:
Não só o e-mail fornece um instrumento fácil para „estar ali à distância, como
torna mais fácil marcar presença sem se envolver numa interação mais profunda
para a qual não se dispõe de energia emocional naquele dia. (...) Mas o papel mais
importante da Internet na estruturação de relações sociais é sua contribuição para o
novo padrão de sociabilidade baseado no individualismo. (CASTELLS, 2003:109,
grifo nosso).

Além de entrevistas online, escolhemos mais especificamente entrevistas semiestruturadas pelo fato de não serem aplicadas rigidamente, dando a liberdade de se realizar
adequações e novos esclarecimentos durante sua aplicação, embora seja feita a partir de um
esquema básico (ver anexos deste trabalho). (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p.34). Segundo Silva
(2006):
A maior vantagem da entrevista semi-estruturada sobre as demais técnicas é a
possibilidade de captação imediata e corrente da informação desejada com
qualquer tipo de informante, permitindo o aprofundamento de pontos levantados
por outras técnicas de pesquisa. (SILVA, 2006, p.107)

Mas há fatores que podem prejudicar a entrevista por e-mail como a ausência dos
elementos gestuais e a questão do tempo de interação na entrevista online, além do conhecimento
técnico do pesquisador (online). A respeito deste, Mann & Stewart (2000) enfatizam que é
necessário que o entrevistador entenda/conheça a tecnologia que vai usar e como poderá apresentála de forma que pareça amigável. (MANN, C. & STEWART, 2000, p.132 e 133).
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Observação Participante
Chizzotti (1991) afirma que é através do contato direto do pesquisador – suas perspectivas
e pontos de vista - e o fenômeno observado que se obtém a observação participante. O que vai
diferenciar uma observação simples da observação científica é que esta deve ser sistemática e
controlada.
A observação utilizada aqui foi a não estruturada, pois não houve pré-determinação dos
fenômenos a serem observados, mas sim observados como acontecem com o objetivo de
compreender o que ocorre naquele determinado contexto.
Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1999, apud Benelli, 2005) destacam as vantagens desta
técnica:
Independe do nível de conhecimento e da capacidade verbal dos sujeitos; permite
„checar‟, na prática a sinceridade de certas respostas ou comportamentos que
poderiam ser dados apenas para „causar boa impressão‟; permite identificar
comportamentos não-intencionais ou inconscientes e explorar temas sobre os quais
os sujeitos não se sentem a vontade para discutir; e permite o registro dos
fenômenos o mais próximo possível de seu contexto temporal e espacial.
(BENELLI, 2005, p.80).

No entanto, os referidos autores alertam que deve haver atenção durante a participação
para que ela não se torne intensa o suficiente a se tornar carregada de afetividade, perdendo, assim,
seu caráter científico. (ALVES-MAZZOTTI & GEWANDSZNAJDER, 1999). Este sentimento
não é bem-vindo também na análise de dados, por exemplo.

2.1.8 Análise de dados
Segundo Erickson (1988), a análise dos dados não é uma etapa delimitada do processo de
pesquisa etnográfica, pois à medida que a observação avança, o pesquisador pode retomar as notas
de campo e ouvir as fitas, dando, assim, a possibilidade para interpretá-las e tomar decisões
estratégicas em relação aos próximos passos na coleta de dados. Ao final, ele sugere que o

33

pesquisador reveja o corpus com o objetivo de descobrir padrões recorrentes, divergências em
relação a tais padrões, além de identificar as mudanças na visão do próprio pesquisador durante o
trabalho de campo. (ERICKSON, 1988, p.1089). Em relação aos casos discrepantes, Mac Donough
e Mac Donough (1997, p.54) sugerem que devem ser analisados cuidadosamente.
Erickson (1988) ainda chama atenção para o fato de se adotar regras de evidência para
garantir a plausibilidade: a evidência deve ser adequada para apoiar interpretações; a evidência
deve vir de uma variedade de tipos de dados; os dados devem ter bom status interpretativo, ou seja,
pesquisadores devem se proteger contra equívoco nos dados, tanto em relação à insuficiência de
dados ou desinformação deliberada; a negação da evidência deve ser incluída e ativamente buscada.
Segundo Spradley (1979, p.94) e Erickson (1988, p.1092), a análise de dados não é um
procedimento isolado, mas sim uma prática processual que ocorre desde a presença em campo até a
revisão do trabalho de coleta.

2.2 Lingüística Aplicada
A LA começou sob a visão reducionista de que teria como objetivo aplicar teorias lingüistas
(como visto no capítulo anterior deste trabalho). Primeiro que a LA já fez sua crítica a essa
formulação simplista, segundo que nenhuma lingüística pode contemplar tal processo, visto que ele
envolve fatores como aspectos sociais e psicológicos. Em busca de respostas que dêem conta de
tais fatores, a LA caminhou em direção à interdisciplinaridade. (MOITA LOPES, 2006, p.18 - 20),
que trataremos com mais detalhes ainda neste trabalho.
Atualmente, após ter atravessado estes dois momentos (dentre outros), a LA busca novas
formas de teorizar e atuar. Moita Lopes (2006) reconhece que essa não é uma tarefa fácil, tendo em
vista que se pretende apontar novos rumos para uma área de pesquisa.. Dessa forma, percebe-se que
a LA está em revisão epistemológica (e se propõe que sempre esteja) e o interdisciplinar passa a ser
uma proposta simplificadora para atender às novas perspectivas desse campo, dando espaço, assim,
ao indisciplinar. (MOITA LOPES, 2006, p.13 - 14). No entanto, não adotamos este último
posicionamento por julgarmos ainda muito recente e inovador, carente, então, de uma análise mais
detalhada por pares e aqueles que estudam a disciplina.
Do ponto de vista de Cavalcanti (2004) acerca deste tema, para que tais rumos sejam
redesenhados, as palavras-chave para LA no novo milênio devem ser: reconhecimento e desafio,
sendo esta conseqüência daquela, ou seja, o reconhecimento é um dos fatores que desafia a LA.
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Segundo ela, o futuro da LA no Brasil é mais promissor nas áreas de desenvolvimento profissional,
incluindo o debate sobre pesquisa/pesquisado/pesquisador. (CAVALCANTI, 2004, p.26). Um
exemplo é este trabalho, que investiga um Portal de apoio a uma comunidade virtual voltada para o
desenvolvimento profissional.
Sobre o futuro da LA, Rajagopalan (2003) destaca que “o que a Lingüística Aplicada precisa
com urgência é repensar sua própria razão de ser enquanto disciplina e buscar suas próprias
credenciais acadêmicas.” Dessa forma, pode cumprir o papel de reanimar própria lingüística que
desde a década de 1980 vem sofrendo desgaste. Um indício de que a lingüística vem sofrendo
transformação é o avanço do movimento conhecido como “lingüística crítica”, em que se defende a
necessidade de repensar a relação teoria/prática. (RAJAGOPALAN, 2003, p.79 - 80)
Assim, pode-se perceber que Moita Lopes (2006), Cavalcanti (2004) e Rajagopalan (2003) se
mostram preocupados com a adoção de posicionamentos para a LA, seja em relação à área de
desenvolvimento profissional, seja relacionado a procedimentos epistemológicos. E ambos os
fatores estão diretamente ligados a esta pesquisa, deixando clara a importância de se adotar este ou
aquele procedimento na aplicação da pesquisa.
Além disso, de forma geral, Moita Lopes afirma que embora a LA tenha sido
predominantemente usada para entender problemas no contexto de sala de aula, há a tendência de
estender o foco da investigação para contextos institucionais diversos, visto que esta disciplina
privilegia as relações humanas em diversos contextos de práticas de linguagem. (MOITA LOPES,
1996, p.3 - 4):
Uma vez que a LA se interessa por problemas de uso de linguagem (em L1, L2 ou
LE) dentro ou fora do contexto escolar, vejo seu foco de ação como sendo a
interação face-a-face (conversação) ouvido-a-ouvido (conversação telefônica) e a
interação à distância mediada por texto. (...) Na interação à distância mediada pelo
texto (escrita-texto-leitura e fala-gravação-audição) pode-se enfocar situaçõesproblema em que o indivíduo lê ou produz um texto oral ou escrito.
(CAVALCANTI, 1986, p.6 - 7).

A pesquisa dos processos de interação e comunicação do Portal GPA são exemplos da
dilatação da ampliação em LA, destacando o fato de ser uma interação à distância mediada por
texto.
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Assim como qualquer campo de conhecimento, existem temas que agregam e outros que
fragmentam seus participantes, pois existem os que se apegam aos modelos tradicionais e se
fecham para o novo, e os que imaturamente se apegam a determinadas vertentes como se fossem
verdades absolutas. Em uma área crescente como a LA não poderia ser diferente. Entretanto, é
importante perceber que quando não há consenso nas idéias é que a ciência avança. (PAIVA et al
2009, p.6 e 23).

2.2.1 Pesquisa e LA
“Em LA se faz tanto pesquisa qualitativa quanto quantitativa, sendo que a combinação dos
dois parece desejável. A decisão sobre o tipo de pesquisa depende necessariamente do problema em
questão.” (CAVALCANTI, 1986, p.7). Esses tipos de pesquisa não estão necessariamente
separados, pois podem estar concomitante em pesquisas híbridas, como é o caso desta em que o
foco está na perspectiva interpretativista, no entanto vamos destacar alguns fatores quantitativos,
como número de entrevistados, por exemplo.
A partir da perspectiva interpretativista, muitas mudanças na metodologia de pesquisa
ocorreram dentro da Lingüística Aplicada (LA) e por consequência também na sociedade. As
primeiras mudanças puderam ser vistas na sala de aula, até porque era o foco de interesse da LA: o
professor começa a abandonar o papel de “intérprete” dos livros, há uma erosão gradual do “melhor
método”, etc. Entretanto, tais mudanças não se limitaram a este campo, pois havia especialistas
dentro da LA que não atuavam em sala de aula e, assim, investigavam outras áreas. (HOLMES,
1992, p.37). Como é o caso desta pesquisa, que se debruça amplamente na visão qualitativa em
busca de compreender o contexto a partir de vários fatores e seus significados, e logicamente não se
tratar de uma sala de aula, mas de um AV (Portal de Informação) usado como apoio a uma
comunidade virtual de aprendizagem.
Neste mesmo sentido, Bruner (1997, p.19) entende que o que houve foi uma “uma
abordagem mais interpretativa, interessada na „produção de significado‟, e que tem nesses últimos
anos se mostrado prolífica na antropologia, na lingüística, na filosofia, na teoria literária, na
psicologia e, ao que parece, onde quer que olhemos nos dias de hoje”.
E a partir desta mudança, Bruner (1997) destaca que:
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O processamento de informações não pode lidar com nada além de dados bem
definidos e arbitrários que possam ser incluídos em sistemas específicos de
relações estritamente governadas por um programa de operações elementares. Tal
sistema não é capaz de lidar com a imprecisão, com a polissemia, com conexões
conotativas ou metafóricas (...). A mente estava associada a um programa
computável e a arquitetura da cognição deveria ser concebida como um conjunto
de estruturas reguladoras, acondicionadas hierarquicamente e semelhantes às
regras gramaticais, para aceitar, rejeitar ou combinar os inputs. (BRUNER, 1997,
p.19)

Com a difusão desse novo paradigma metodológico (interpretativista), a relevância social
passa a ser um fator abordado sob uma perspectiva diferente do paradigma positivista, sobretudo
nas ciências aplicadas, pois se volta para questões práticas e que sejam úteis para a sociedade, como
veremos a seguir.

2.2.2 Pesquisa em LA e Relevância Social
Atualmente vive-se no Brasil a maturidade e “explosão” da disciplina Lingüística. Tal
processo ocorreu há algumas décadas na Europa e Estados Unidos, onde agora ocorre uma
diminuição da demanda pela lingüística. Com essa ascensão no Brasil, são levantadas algumas
questões, como: Como a lingüística tem conduzido as questões relativas à linguagem?
(RAJAGOPALAN, 2003, p.7,37 e 39).
Um dos artifícios que algumas ciências humanas utilizam rumo ao reconhecimento social é a
de tentar se aproximarem das ciências “nobres” (exatas), como é o caso da economia e da
lingüística. O preço que se paga é o distanciamento cada vez maior e evidente do interesse popular.
“O que está em jogo é a própria sobrevivência da disciplina e a questão da relevância social dessa
disciplina” (RAJAGOPALAN, 2003, p.133 - 134)
A crescente preocupação com os benefícios sociais dos investimentos da pesquisa (as
soluções têm que atender aos anseios dos participante e não apenas colocados em termos científicos
e técnicos), leva a envolver participantes de especialidades variadas e participantes do contexto
com o objetivo de obter retorno imediato da pesquisa para a prática social. “De certa forma, o
envolvimento em reflexão é mais importante do que a própria solução do problema” (Moita Lopes,
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1998, p.121), pois influencia “desde aquilo que vale a pena ser estudado até a própria estrutura da
investigação”. (MOITA LOPES, 1998, p.121)
Seja pela reflexão ou solução, seja pela temática ou estrutura da investigação, Rajagopalan
destaca que o mais importante é que a ciência atenda a necessidades sociais:
A saúde de uma disciplina se mede pela presteza com a qual ela consegue
responder a novas realidades que surgem no mundo em que vivemos e pelo
interesse que ela evidencia em atender aos anseios e preocupações típicos de cada
época. (RAJAGOPALAN, 2003, p.39)

Tal eficiência e utilidade são buscados a partir de mecanismos de controle de qualidade, feito
por aqueles que avaliam em revistas científicas, trabalhos de congressos, etc. Além disso, vale
destacar que a divulgação e controle de qualidade não se limita ao mundo acadêmico, pois
transborda os limites de revistas cientificas e congressos. (MOITA LOPES, 1998, p.121)
Assim, com a lingüística crítica cada vez mais consolidada, o lingüista está passando a
recuperar seu verdadeiro papel como cientista social que presta serviços à comunidade,
principalmente aos menos privilegiados da sociedade. (RAJAGOPALAN, 2003, p.123). A
responsabilidade social e divulgação de resultados surgem em forma de cobrança em relação à
responsabilidade social do trabalho do lingüista aplicado. Moita Lopes (1998) acredita que “a
própria tendência de se fazer pesquisas altamente contextualizadas já é uma decorrência da
preocupação social”. (MOITA LOPES, 1998, p.126).
Para Moita Lopes muito do trabalho que faz crítica a muitas idéias nos nossos dias vai em
direção à forma de construir conhecimento direcionado para os marginalizados socialmente, e,
segundo ele, esse é o grande desafio para a epistemologia de nossos dias. Para ele, os que vivem
marginalizados podem nos ajudar a esclarecer questões de pesquisa, de forma que a vida social
possa ser reinventada com a finalidade de construir novos conhecimentos. Ele afirma ainda que os
seguintes aspectos devem constituir a LA: a interdisciplinaridade, pois é imprescindível num
mundo contemporâneo que demanda diálogo; como a prática está adiante da teoria é necessário
considerar as vozes dos que vivem as práticas sociais; ética e poder como pilares da LA; e uma LA
que busque redescrever o sujeito social (heterogêneo, fragmentado e fluido), historiciando-o.
(MOITA LOPES, 2006, p.30-31).
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Para quem é feita a pesquisa, seu objetivo, questões relativas à ética – que trataremos a seguir
– e poder nas pesquisas, são fatores que podem indicar responsabilidade social do lingüista
aplicado.

2.2.3 Interação e Comunicação em LA
Por conceber a linguagem mais do que um sistema abstrato, mas sim como fruto da interação
entre "eu" e o "outro", Bakhtin (1992) foi eleito aqui como um dos autores para melhor
compreensão do processo de evolução de interação e comunicação. “as relações sociais evoluem
(em função das infra-estruturas), depois a comunicação e a interação verbais evoluem no quadro
das relações sociais, as formas dos atos de fala evoluem em conseqüência da interação verbal”
(BAKHTIN, 1992, p.93). Bakhtin (1992, p.112) afirma ainda que o objeto verdadeiro da pesquisa
deve ser justamente a interação dinâmica (...) do discurso a transmitir.
Além de Bakhtin, para analisar as interações dos indivíduos e a influência dos processos de
comunicação e interação na aprendizagem no portal GPA, optou-se pela teoria sócio-histórica de
Vygotsky (1996;1998), que explica o desenvolvimento humano como resultado da ação recíproca
entre o indivíduo e o meio: “o indivíduo é determinado nas interações sociais, ou seja, é por meio
da interação com o outro e por ela própria que o indivíduo é determinado” (Vygotsky apud Lucci,
2006, p.5). Os objetivos de sua teoria eram ”caracterizar os aspectos tipicamente humanos do
comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formam ao longo da história
humana e de como se desenvolvem durante a vida do indivíduo”. (Vygotsky, 1996, p.25).
Também ao analisar o discurso tem-se como proposta básica de pesquisa considerar como
primordial a relação da linguagem com a exterioridade, ou seja, as chamadas condições de
produção do discurso: o falante, o ouvinte, o contexto da comunicação e o contexto histórico-social
(ideológico). Tais condições estão representadas por formações imaginárias: imagem que o falante
tem de si mesmo, do ouvinte, do leitor etc, (Fairclough,2002).
Segundo Fairclough (2002, p.65), a vantagem de focar as práticas sociais (dentre elas,
logicamente, a interação e comunicação) é a possibilidade de se perceber não apenas o efeito de
eventos individuais, mas de séries de eventos conjunturalmente relacionados na sustentação e na
transformação de estruturas, uma vez que a prática social é entendida como um ponto de conexão
entre estruturas e eventos.
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Dessa forma, podemos perceber que Bakhtin (1992), Vygotsky (1998) e Fairclough
(1992;2002) convergem ao levar em consideração fatores externos ao discurso, tais como o meio e
o outro. Com a globalização, as práticas sociais parecem ter sido maximizadas, destacando, assim,
os processos de interação e comunicação.

2.2.4 Interdisciplinaridade em LA
Os grandes momentos da Lingüística foram aqueles cujos intensos diálogos sobre linguagem
envolveram a interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. (RAJAGOPALAN, 2003, p.40 - 42).
Reforçando tal perspectiva, citamos Paiva (2009) por afirma que a LA se relaciona com outras
disciplinas e isso, segundo Clandlin (2003), a torna “forte, responsiva, dinâmica e vibrante.”
(PAIVA et al, 2009, p.6).
Assim como Rajagopalan (2003) e Paiva (2009), Moita Lopes (1998) defende a visão
interdisciplinar na LA pelo fato de a investigação partir de um problema relacionado ao uso da
linguagem pelas pessoas, o que coloca o problema entre duas ciências, que ficam obrigadas a
redefinir o objeto para criar uma nova perspectiva científica. Dessa forma, “a pesquisa em si é
aplicada, isto é, ocorre no contexto de aplicação.” (MOITA LOPES, 1998, p.114)
Além disso, não se acredita que os limites disciplinares ou descrições unitárias sejam
suficientes pela complexidade dos problemas, pois a transdisciplinaridade possui um entendimento
cuja natureza é dinâmica - e temporária. “O conhecimento transdisciplinar é gerado no contexto de
aplicação”, pois este cria a necessidade de vários conhecimentos que são requeridos de acordo o
problema. Dessa forma, “a teoria informa a prática e a prática informa a teoria” (MOITA LOPES,
1998, p.121).
Nesta relação em duplo sentido, a organização do conhecimento, ao contrário da visão em
que só o pesquisador possui conhecimento privilegiado, na transdisciplinaridade possui uma
organização diversificada e heterogênea em relação às habilidade e experiências dos participantes
da investigação, que serão incluídos na resolução do problema. “Há, portanto, vários espaços
sociais envolvidos com pesquisa fora da universidade ou cujos participantes têm conhecimento
singular sobre a prática social na qual vivem”. (MOITA LOPES, 1998, p.121). Conclui-se, assim,
que o trabalho colaborativo é o foco central da investigação.
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Ainda em relação à característica interdisciplinar da LA, Kaplan (1980) faz uma analogia
entre esta e o teatro para ilustrar a visão da LA como ponto de onde o estudo da linguagem se
intersecciona com outras disciplinas: no teatro todas as artes se encontram e se tornam realidade,
enquanto na LA todo estudo da linguagem se encontra e se torna realidade. A LA, a partir de uma
interpretação multidisciplinar e autônoma na sua organização, busca soluções para problemas
relacionados à linguagem. (CELANI, 1992, p.19).
A interdisciplinaridade é acusada de ser superficial e desprovida de critérios de cientificidade
na produção de conhecimento, mas o que acontece é que o interdisciplinar surgiu de forma a
reorganizar as estruturas pedagógicas do ensino das ciências. Mas para que tal reorganização ocorra
é necessário penetrar nas disciplinas de forma teórica e metodológica. (MOITA LOPES, 1998,
p.115 - 116), como explica Chizzotti (2003):
A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo
as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise
(...), e adotando multimétodos de investigação para o estudo de um fenômeno
situado no local em que ocorre, e enfim, procurando tanto encontrar o sentido
desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles.
(CHIZZOTTI, 2003, p.1, grifo nosso).

Assim, esta pesquisa levou em consideração aspectos relacionados à LA e abordados neste
capítulo, destacando a característica interdisciplinar, pelo fato de os Portais de Informação exigirem
atuações de diferentes campos do conhecimento na sua implementação, mas principalmente na sua
implantação, como veremos na seção Portais de Informação e como explicam Haguenauer, Mussi e
Filho (2009):
Tradicionalmente, o desenvolvimento de Portais de Informação acontece por
uma equipe diversificada e experiente de profissionais, como designers,
programadores, analistas de sistemas e especialistas em segurança na web, além
dos autores e editores de conteúdo. (HAGUENAUER, MUSSI & FILHO, 2009,
p.6, grifo nosso)

2.3 Tecnologia
Dentre os vários conceitos de tecnologia, adotamos um dos propostos por Vieira Pinto (2005)
por mais se aproximar do que vamos tratar nesta seção. Para o referido autor, tecnologia pode ser
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entendida como “o conjunto das técnicas de que dispõe uma sociedade, em qualquer fase histórica
de seu desenvolvimento”. (VIEIRA PINTO, 2005, p.220)
Já Moran (1995) descreve brevemente o desenvolvimento da tecnologia:
A rede Internet foi concebida para uso militar. (…) Ao ser implantada a rede nas
universidades, esse modelo não vertical se manteve e com isso propiciou-se a
criação de inúmeras formas de comunicação não previstas inicialmente. Todos
procuram seus semelhantes, seus interesses. Cada um busca a sua „turma‟.
Ninguém impõe o que você deve acessar na rede. (MORAN, 1995, p.25).

Como consequência – também – desta liberdade, Moran (1995) já descrevia na década
passada o fascínio causado por ela na vida das pessoas:
Lemos, com freqüência, que as tecnologias de comunicação estão provocando
profundas mudanças em todas as dimensões da nossa vida. (...) É possível criar
usos múltiplos e diferenciados usos para as tecnologias. Nisso está o seu
encantamento, o seu poder de sedução. (MORAN, 1995, p.24- 15).

E um dos seus usos desde aquela época até atualmente é a criação de Portais de Informação
que podem dar suporte a comunidades virtuais de aprendizagem.

2.3.1 SGA, AVA, SGC, Portal e Comunidade Virtual
Abordaremos nos próximos três itens SGA junto com AVA pelo fato de aquele servir para
gerar este; SGC com Portal também por que portais são feitos a partir de SGCs. Entretanto,
veremos que essas relações não são tão rígidas assim. Já Comunidade Virtual por estar relacionada
a todos os anteriores será abordada separadamente.

2.3.1.1 SGA e AVA
Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA), algumas vezes também denominados
de Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem Online, ou simplesmente plataformas (de ensino
online), (em inglês, Learning Management Systems - LMS), são sistemas, ou softwares
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especializados, como o próprio nome já diz, no gerenciamento de atividades de ensino
(aprendizagem) online.
O AVA do GPA foi criado a partir do SGA Quantum, o qual não abordaremos aqui pelo fato
do enfoque deste trabalho ser outro. Já o Portal GPA foi criado a partir de um SGC: O Joomla; o
qual veremos mais adiante, detalhadamente.
Fraga e Giraffa (2008) chamam atenção para a importância dos SGA no contexto educacional
atual:
A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de ensino que vem crescendo
em todo o mundo. Em conseqüência disso, surge a necessidade de pesquisas e
aperfeiçoamento dos Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem. Estes
ambientes permitem o gerenciamento dos cursos e possibilitam uma melhor
interação entre alunos e professores, os quais exigem segurança e performance por
parte destes sistema. (FRAGA e GIRAFFA, 2008, p.1).

A aprendizagem proporcionada não só por SGAs, mas pela internet de forma geral, incluindo
os AVs gerados a partir de SGCs, deu espaço para novos valores que remodelaram as interações,
abandonando as certezas e verdades (KENSKI, 2004): “Espaços de Aprendizagem não mais
restritos ao perímetro em que ocorra a relação fechada entre professores e alunos na sala de aula,
mas abertos a todas as possibilidades e interações.” (KENSKI, 2004, p.101).
Dessa forma, os SGAs e SGCs ganham destaque no cenário educacional por conter
ferramentas que permitem ao aprendiz se expressar de uma forma que não seria possível em uma
sala de aula tradicional:
Discussões online dão a muitos alunos a oportunidade de se expressarem de forma
que não poderiam em aulas regulares. Muitos alunos relutam para falar em sala de
aula por causa da timidez, incerteza, ou motivos lingüísticos. É um
desenvolvimento para alunos que tem a habilidade de compor perguntas e repostas
em discussões online, e instrutores relatam níveis de participação muito mais altos
do que em aulas. (COLE e FOSTER, 2007, p.3. Tradução nossa.)

Como dito anteriormente, dentre os SGAs e os SGCs gratuitos disponíveis, foram adotados
para o curso GPA, o SGA Quantum. E para o Portal de Informação, o Joomla. E é sobre estes que
trataremos a partir de agora.
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2.3.1.2 SGC e Joomla

SGC
Como “a estrutura da informação como suporte para comunicação de saberes modificou-se
intensamente nas últimas décadas ao incorporar novas tecnologias de informação e de
comunicação” (SOUZA-LEITE e BRANDÃO, 2010:1), os Sistemas de Gerenciamento de
Conteúdos (SGC) ou Content Management Systems (CMS) surgem de forma muito útil a atender a
nova demanda, por serem softwares utilizados para a construção e gerenciamento de Portais de
Informação.
Estas plataformas (SGCs) podem ser proprietárias (pagas ou copyright) ou livres (gratuitas
ou copyleft). Elas servem para gerenciar a coleta, organização e publicação de informações através
de ferramentas que não demandam conhecimento de programação de código, facilitando assim o
seu manuseio.
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. A principal
diferença entre os dois tipos de sistemas (SGA e SGC) está na sua especificidade. Enquanto o
primeiro (SGA) é especializado em atividades didáticas e acadêmicas, como por exemplo, criar
turmas, definir professores e inscrever alunos, o outro (SGC) é especializado em publicação e
administração de notícias ou “matérias”.
Em geral, ambos os sistemas permitem definir diferentes perfis, com acesso através de login e
senha, com níveis de acesso aos conteúdos e às funções da plataforma. Além de as ferramentas de
publicação de conteúdo, em geral, permitirem disponibilizar para os participantes conteúdos em
diferentes formatos, como HTML, doc, pdf, etc.
Os SGCs baseados em software livre, como o adotado pelo Portal aqui analisado (O Joomla,
do qual trataremos mais adiante), facilitam o processo de criação de Portais de Informação,
acabando com a preocupação com programação, segurança e upgrade de versões, fazendo do
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processo uma tarefa mais acessível por exigir da equipe pouca especialização, gerando, assim,
menos custo.
Cabe destacar que um SGC também pode se tornar um SGA, caso seja usado com o objetivo
de ensinar e/ou aprender virtualmente.

Joomla
Além do baixo custo com a equipe de desenvolvimento e manutenção do Portal de
Informação, o Joomla também conta com a contribuição de pessoas de várias partes do mundo, que
se dedicam ao seu aprimoramento. Além do Joomla existem outros SGCs, tão populares quanto ele:
Plone, Xoops, TYPO3, Drupal, Mambo, entre vários outros.
No entanto, vale destacar que o Joomla não oferece apenas vantagens, como destacam
Haguenauer, Mussi e Filho (2009):
Se, por um lado, ao se adotar o Joomla como SGC para o projeto de um Portal,
tem-se vantagens como baixo custo, facilidade na utilização e segurança, por outro
lado, são encontradas limitações no formato de apresentação dos conteúdos, na
quantidade e no desenho das ferramentas de interação, além de diversos bugs que
ainda

aguardam

por

soluções

pela

comunidade

de

desenvolvedores.

(HAGUENAUER, MUSSI & FILHO, 2009, p.7)

Há duas maneiras de se gerenciar conteúdos no Joomla, uma através da página principal,
também conhecida por front-end ou pela área de administração, também conhecida por back-end. A
primeira forma, embora seja mais simples e direta, é limitada, pois os usuários autorizados apenas
criam e editam conteúdos através do login na página principal (figura 2). Já a segunda maneira é
mais completa e feita através da área de administração (figura 3).
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Figura 2: Menu de edição de conteúdos acessado pela página principal.

No menu de edição de notícias é permitida a diagramação de textos através de funcionalidade
bem familiares àqueles usuários mais comuns, pois possui funcionalidades bem parecidas com as
encontradas em editores de texto como, por exemplo, o Microsoft Word.
Já no menu de edição de conteúdos, acessado pela área de administração, é permitido
gerenciar funções mais avançadas, tais como, a criação de novos menus e de categorias de
informação, novas seções nos menus existentes, definição dos artigos que figuram na página inicial,
bem como atribuir perfis diferenciados aos usuários do Portal a depender da sua vinculação a
determinados grupos (figura 3).

Figura 3: Menu de edição de conteúdos acessado pela área da administração.
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Figura 4: Grupos de usuários do Portal.

A cada grupo de usuários é permitido determinado acesso e controle às funções do Portal. Os
grupos estão divididos em duas categorias, público do site e público da administração. O primeiro,
que tem acesso apenas pelo front end e composto pelos seguintes perfis: registrado, autor, redator, e
editor. Além de possuírem autoridades distintas sobre o conteúdo.
Já o público da administração, que compreende por gerente, administrador e superadministrador, tal público, por sua vez, tem acesso tanto ao front end quanto ao back end e possuem
autorizações diferentes, além de crescentes sobre as funções do Portal. O acesso é restrito dividido
desde o usuário registrado até o super administrador. Aquele possui menor autoridade sobre as
ferramentas de comunicação, por estar restrito à certas leituras, como de interação por não poder
enviar comentários sobre uma determinada notícia ou contribuições por e-mail; enquanto este
controla todas as funções do Portal, inclusive a de atribuir perfis a usuários.
Como dito anteriormente, a partir de SGCs, como é o caso do Joomla, é que os Portais de
Informação são criados. E é sobre eles que vamos tratar na próxima seção.

2.3.1.3 Portal
“Portal significa „Porta de entrada‟. Nesse sentido um portal eletrônico se torna uma „porta de
entrada‟ para informações, comunidades, empresas, organizações ou processos” (Hyslop e
Marketing, 2005, p.2-3. Tradução nossa.). No caso aqui analisado é a Porta de entrada para
interessados em informações sobre o curso GPA, que já façam parte da comunidade virtual de
aprendizagem do GPA, ou àqueles estejam vagamente interessados na temática do Portal.
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Esta “porta de entrada” ganha em importância pelo fato de a informação ser atualmente algo
de muito valor social, como destacam Davis e Meyer (2000): “Nos tempos da agricultura, a riqueza
era a terra. Nos tempos da indústria, eram as fábricas. Recentemente, a informação tomou o lugar
da capacidade industrial como meio primário de gerar riqueza.” (DAVIS & MEYER, 2000, p.19.
Tradução nossa).
No que diz respeito à sua função, os Portais são classificados por Murray (citado por Dias
2001, p.6) em quatro tipos, sendo eles: Portais de informação, Portais cooperativos, Portais
especialistas e Portais de conhecimento, definidos no próximo parágrafo.
Portais de Informação, aquele com capacidade de organização de grande conteúdo,
conectando pessoas e informações. Portais cooperativos, que tem como objetivo fornecer
ferramentas específicas para a cooperação e, assim articular informações de diferentes origens.
Portais especialistas, que tem como intuito conectar pessoas segundo seus interesses e experiência.
Portais de conhecimento que possuem todas as características dos anteriores.
Para reforçar a definição de Portais de Informação, citamos Haguenauer, et al (2008):
“Portais de Informação são produtos da web 2.0, desenvolvidos a partir de plataformas
especializadas ou Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo, capazes de agregar comunidades de
usuários interessadas em determinados temas ou atividades.” (HAGUENAUER, et al, 2008, p.4).
Ainda tratando da importância do Portal, mais especificamente da sua página principal (figura
1), Lohmann e Machado (2008) afirmam que: “A página principal de um portal deve ser
considerada como seu „cartão de visitas‟. É função dessa seção chamar a atenção do internauta a
ponto de fazê-lo querer visitar as seções do portal e voltar a visitá-lo outras vezes.” (LOHMANN E
MACHADO, 2008,p.7).
A classificação de um Portal é feita a partir do seu contexto de utilização ou conforme sua
função. Segundo o contexto de utilização, os Portais ainda podem ser, segundo Dias (2001), como
públicos ou corporativos. Dias (2001) afirma ainda que enquanto os Portais corporativos têm como
propósito disponibilizar e fornecer informações em um determinado contexto específico de
negócio; Portais públicos (também denominados de Portais Internet, web ou consumidores), têm
como objetivo atrair o maior número de usuários, de forma geral.
Segundo o conceito de Murray, o Portal aqui analisado é um Portal de Informação, pois além
de organizar um grande acervo de conteúdos, conecta pessoas e informações. Além disso, Segundo
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a classificação de Dias (2001), O Portal GPA é um Portal Público, pois pelo contexto de utilização
pretende atrair o maior número de usuários.
Vários Portais criados a partir da plataforma Joomla são usados para dar suporte a
comunidades de aprendizagem. Para analisarmos comparativamente às estratégias do GPA e suas
ferramentas de interação e comunicação, elegemos o Portal colombiano da Universidade Santiago
de Cali (figura 5), o Portal inglês Uxbridge College London(figura 6), o norte americano da
Universidade do Estado de Oklahoma (figura 7) e um brasileiro do próprio LATEC/UFRJ, o Portal
Plano de Ação em Emergências (figura 8).

Figura 5: Portal da Universidade santiago de Cali (www.usc.edu.co)
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Figura 6: Portal da Universidade Uxbridge (www.uxbridge.ac.uk)

Figura 7: Portal da Universidade de oklahoma (osu.okstate.edu)
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Figura 8: Portal Plano de Ação em Emergências (http://www.latec.ufrj.br/frentista/)

Além destes, Portais construídos com outros SGCs também foram analisados, como o do
governo brasileiro (figura 9) feito a partir do SGC Plone, o do colégio mineiro Padre Eustáquio
criado com o sistema Mambo (figura 10), o da Microcamp Tecnologia (Figura 11) com o Xoops, o
de eventos em Tecnologia da informação (figura 12) com o Drupal, e o da Universidade de Artes
de Zurique (figura 13) na Suiça com o TYPO3.
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Figura 9: Portal do Governo Brasileiro (http://www.brasil.gov.br/)

Figura

10:

Portal

do

(http://www.colegiopadreeustaquio.com.br/portal/)

colégio

Padre

Eustáquio
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Figura 11: Portal da Microcampo Tecnologia (http://www.microcampamparo.com.br/mc/)

Figura 12: Portal de Eventos em Tecnologia (http://www.eventosti.com/)
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Figura 13: Portal da Universidade de Artes de Zurique (http://www.zhdk.ch/)

Além dos SGAs que servem para criação de AVAs e SGCs para criação de AVs, dentre eles
os Portais de Informação, trataremos a seguir das Comunidades Virtuais de Aprendizagem, pelo
fato de o Portal aqui analisado dar suporte a uma destas comunidades.

2.3.1.4 Comunidade Virtual de Aprendizagem
Há certa dificuldade em definir o termo Comunidades Virtuais de Aprendizagem, como
destaca Tavares (2007): a popularização e “multiplicidade de áreas de conhecimento envolvidas
com o conceito” cria dificuldades em definir este termo. (TAVARES, 2007, p. 154 e 155). Segundo
Castells (2003, p.46), tal expressão foi popularizada por Howard Rheigold, e “essas comunidades
foram fontes de valores que moldaram comportamento e organização social”.
Na definição de Howard Rheingold (1994) as Comunidades Virtuais são “agregados sociais
que surgem na Rede, quando os intervenientes de um debate o levam por diante em número e
sentimento suficientes para que se formem teias de relações pessoais no ciberespaço”. Segundo ele,
é necessário que os integrantes da Comunidade realizem trocas para que se mantenham vivas.
(RHEINGOLD, 1994, p.18. Tradução nossa.).
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Sob outra perspectiva, Vilches (2003) afirma que Comunidades Virtuais são regidas por
interesses e afinidades, de forma fechada, independente e com auto-regulagem. (VILCHES, 2003,
p.52).
Por um lado, para explicar Comunidades Virtuais Rheingold (1994) foca elementos como
quantidade e sentimentos, por outro lado, Vilches (2003) na tentativa de defini-las, busca perceber
as relações dos usuários. Embora hajam divergência, é possível perceber em suas concepções não
só o sentimento de pertencimento ao grupo, como também de um projeto em comum. Comunidades
Virtuais surgem, por exemplo, nas interações em fóruns de discussão, sites de relacionamento, etc.
Mas antes que se possa pensar o contrário, é importante destacar que há diferença entre as
comunidades virtuais e as demais, bem como diversidade entre elas mesmas; como explica Castells
(2003, p.109 e 48): “As comunidades on-line são em geral efêmeras, e raramente articulam a
interação on-line com a interação física. A melhor maneira é vê-las como redes de sociabilidade”,
além disso “a maioria dos observadores, de Howard Rheingold a Steve Jones, enfatiza a extrema
diversidade das comunidades virtuais”.
Dentre elas, encontramos aquelas voltadas para a aprendizagem (on-line) que ocorre de forma
coletiva e colaborativa, através de suas ferramentas de comunicação e informação, como fóruns,
sites, etc.:
As múltiplas e incessantes trocas que ocorrem em qualquer tipo de comunidade
virtual refletem-se em inúmeras e diferenciadas aprendizagens para seus membros
[...] Três possibilidades, no entanto, são importantes nas comunidades que
possuem fins educativos: a interação, a cooperação e a colaboração on-line.
(Kenski 2004, p.109, grifo nosso)

No entanto, independente da diversidade das Comunidades Virtuais, Castells (2003, p.48)
afirma que elas possuem características fundamentais comuns: “A primeira é o valor da
comunicação livre, horizontal (...) e a formação autônoma de redes, isto é, a possibilidade dada a
qualquer pessoa de encontrar sua própria destinação na net”.
Segundo Lévy (2001), com estas mudanças vieram novas formas de aprendizagem por meio
de trocas sociais e profissionais, e não apenas através do tradicionalismo escolar e acadêmico.
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Depois de discutirmos a respeito de SGA, AVA, SGC, Portal e Comunidades Virtuais de
Aprendizagem, trataremos a seguir mais especificamente a respeito das ferramentas de interação e
comunicação.

2.3.2 Ferramentas de Interação e Comunicação de Portais
Destacamos o fato de que alguns autores diferenciem os termos interação e interatividade
(SILVA, 1998), como Primo (2001) e Sepé (2006). Entretanto, ambos foram usados neste trabalho
em um único sentido, interação como troca de informações, isto porque tais diferenciações
culminaram até o momento apenas em “confusão terminológica que remonta às origens mesmas do
vocábulo interatividade” (SEPÉ, 2006, p.3):
O termo (interatividade) apareceu na década de 1970 no contexto da crítica à
mídia unidirecional e virou moda a partir de meados dos anos 80 com a chegada
do computador com múltiplas janelas (windows) em rede. Janelas que não se
limitam à transmissão, pois permitem ao usuário adentramento labiríntico e
manipulação de conteúdos. (SILVA, 2003, p.1)

Reforçando tal idéia, citamos Morais (1996) por afirmar que os ermos “interativo, interação...
– passaram a ser ampla e livremente utilizados tanto pela linguagem oral e popular como pelas
escrita e acadêmica. Em todos estes discursos, o que se pode observar é que suas definições ficam,
na maioria das vezes, subentendidas.”
De forma mais detalhada, Sepé (2008, p.27-29), faz uma análise a respeito da problemática
dos termos interatividade e interação com vários autores, explicitando que o sentido de ambos os
termos ainda é indefinido ou subentendido.
De certa forma, o termo comunicação está nesta mesma situação, como destaca SFEZ (2000,
p.86): “O vocábulo „comunicação‟, usado de todas as maneiras é cada vez menos entendido, isto é,
compreendido”. A partir das definições de Le Coadic (1996, p.10) de que “a comunicação é o
processo intermediário que permite a troca de informações entre as pessoas” , podemos inferir que
este termo está muito próximo ao de interação, pois também quer dizer troca de informações. No
entanto, para diferenciá-los parcialmente – pois em muitos casos vão estar entrelaçados – nesta
pesquisa adotamos comunicação no sentido de informar sem trocas, como ocorre nas estratégias
comunicativas da TV, jornal escrito ou revista, por exemplo.

56

A partir deste posicionamento, foram analisados os processos de interação e comunicação em
Portais de Informação, com foco naqueles usados como Comunidades Virtuais de Aprendizagem,
levando em consideração o uso de sistemas computacionais (SGC e SGA) e respectivas
ferramentas de interação e comunicação, além do seu aspecto interdisciplinar.
Tais processos podem ocorrer, basicamente, de duas formas. A primeira quando o usuário do
ambiente recebe respostas automáticas do sistema e, dessa forma, não estabelece interação com a
equipe do Ambiente Virtual (AV), como a ferramenta pesquisa no Portal, por exemplo.
(HAGUENAUER, 2007, p.5). A respeito deste processo, Couchot (2011) explica que:
A máquina passa também a simular comportamentos próprios ao corpo humano:
faz-se corpo, ela se „corporifica‟. Ela se torna, por exemplo, capaz de criar
simulações de seres vivos (…), capazes de agir de uma maneira relativamente
autônoma (…), capazes de uma multiplicidade de ações. (COUCHOT, 2011)

A segunda ocorre com demanda de trabalho de processamento por parte da equipe, como as
ferramentas seleção, revisão e liberação de material, por exemplo. E terceira, de comunicação,
quando a interação é direta e personalizada, através de trocas de informações. (HAGUENAUER,
2007, p.5).
Em relação à segunda forma, Moran (2011) diz que “a Internet traz saídas e levanta
problemas, como por exemplo, saber de que maneira gerenciar essa grande quantidade de
informação com qualidade (...), mas a questão fundamental prevalece sendo a interação humana."
O primeiro grupo é composto por ferramentas como: enquetes, newsletter, últimas notícias,
notícias mais lidas, busca no portal, entre outras. Já no segundo possui ferramentas como: fale
conosco e perguntas freqüentes, entre outras.
Ligado à adoção de uma ou outra ferramenta de comunicação ou interação está a
navegabilidade e design do Portal, como destaca Haguenauer, Mussi e Filho (2009):
Deve-se criar Portais onde o usuário possa navegar de forma intuitiva, sem se
perder, sem interrupções e sem encontrar caminhos sem volta. No que se
refere ao design dos elementos da interface deve-se levar em consideração a
facilidade de compreensão, por parte do usuário, dos códigos e sinais adotados.
Quanto mais simples for a sinalização, mais rápida será a compreensão do usuário
e menor o esforço por ele despendido. (HAGUENAUER, MUSSI & FILHO,
2009, p.6, grifo nosso)

57

Reforçando o respeito à visão do usuário, ao falar sobre Steve Jobs - co-fundador da Apple e
se tornou famoso também por valorizar o design - Stolarski (2009) diz que ao encarar o design é
preciso considerar a perspectiva do usuário:
Cuidado com o usuário, pensado de uma forma muito abrangente e muito
humanista” buscando “entender aspectos fundamentais do homem de maneira
científica para poder desenhar um mundo adequado para esse homem. (...) No
fundo, o que se estrutura são comportamentos. Levar em conta esses
comportamentos é fundamental na hora de pensar essas interfaces e no
desenvolvimento dessas ferramentas.” (COHN, 2009, p.225 – 227 e 230).

Por outra perspectiva, Bucci afirma que tem percebido “que a imagem exerce um peso muito
grande na internet e em todas as formas de comunicação digital. O texto ocupa um lugar central, a
fala ocupa um lugar central, mas a imagem não perdeu a sua primazia.” (COHN, 2009, p205).
Já em relação à comunicação, Couchot (2011), por uma perspectiva, destaca que para que ela
ocorra com qualidade é preciso que “o sentido das mensagens altere-se o menos possível, física e
semanticamente, durante a sua transmissão e a sua recepção.” Por outra perspectiva, Castells (2003,
p109) indica que “por causa da flexibilidade e do poder de comunicação da internet, a interação
social on-line desempenha crescente papel na organização social como um todo.”
Ainda em relação à comunicação, Bucci afirma que “A gente pode delegar a nossa memória
para as máquinas, o que é uma coisa fantástica. (…) Hoje a gente não sabe o número do telefone do
próprio irmão. Então as máquinas também vão ocupando a nossa função de memória. Tudo isso,
claro, facilita e, ao mesmo tempo, cria outras necessidades.” (COHN, 2009, p.203).
Como se pode perceber nesta seção, não há um consenso em relação a interação e
comunicação em Ambientes Virtuais - neste caso aqui estudado, em Portais de Informação - pois se
trata de uma área (processos de interação e comunicação virtual) ainda recente e que vive uma
constante revolução. Por exemplo, não se pode prever se haverá menos pessoas ouvindo rádio ou
assistindo TV por conta da internet.
Além destes processos nos AVs, é importante destacar que “a inserção das TICs (Tecnologias
da Informação e Comunicação) na educação oportuniza romper com as paredes da sala de aula e da
escola, integrando-a à comunidade que a cerca, à sociedade da informação e a outros espaços
produtores de conhecimento.” (ALMEIDA, 2003, p.8). E os Portais de Informação podem ser
fundamentais no apoio a este processo com suas ferramentas de comunicação - síncronas ou
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assíncronas - como fórum, mural, tira-dúvidas e FAQ (perguntas mais freqüentes) utilizadas nos
processos de interação.
Além disso, é preciso ter em mente que hoje o Portal de Informação pode ser o AV (ou
ferramenta) mais adequado para dar suporte a comunidades virtuais de aprendizagem, mas nada
garante isto nem agora e nem para o futuro, como afirma Stolarski (2009):
Então eu diria que, de um lado, cada nova ferramenta, cada nova coqueluche da
internet mostra uma faceta dessas possibilidades que ainda não foram exploradas.
(...) Ou seja, no fato de que existem conflitos aí trazidos por essa nova realidade
(internet). (COHN, 2009, p.218).

E ao pensar sobre tais possibilidades e conflitos, parece ser de fundamental importância
analisar os objetivos do AV e as ferramentas disponibilizáveis na sua implantação e
implementação. E para explanar a esse respeito, vamos explicar a seguir como elas são construídas.
Assim, esses fatores abordados nesta seção são somados na criação e/ou implementação de
um Portal; e este é o tópico sobre o qual trataremos a seguir.

2.3.3 Implantação e Implementação de um Portal
Várias áreas do conhecimento são usadas na sua implantação, manutenção e implementação,
e a escolha delas vai depender das características e objetivos do Portal. Os campos ligados à
comunicação, jornalismo e letras, arquitetura da informação, marketing e web design são exemplos
de algumas áreas. É relevante destacar que tal característica interdisciplinar coaduna com as bases
da Lingüística Aplicada, tratado no capítulo item 2.2 deste trabalho.
Além disso, é possível perceber que nesta seção serão citados vários autores que estão
envolvidos muito mais com a prática do que com a pesquisa, atendendo, assim, a mais um preceito
no procedimento de pesquisa preconizado pela LA: “como a prática está adiante da teoria é
necessário considerar as vozes dos que vivem as práticas sociais” (Moita Lopes, 2006, p.30).
Pinto (2009) percebe que com o advento da internet, paradigmas de orientação
comunicativa com o público vêm sendo quebrados. Sob uma perspectiva mais aprofundada a
respeito do assunto, Kunsh (2003) afirma que o desafio do trabalho do profissional de comunicação
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é buscar o equilíbrio entre os interesses da organização – no caso aqui estudado do Portal – e o
respeito ao público envolvido, e para isso ela defende a “comunicação simétrica” entre os lados.
A área de Letras, mais precisamente a de Lingüística Aplicada, torna-se relevante neste
contexto pelo seu caráter interdisciplinar (com áreas como educação, lingüística, psicologia,
antropologia e sociologia) e na busca em identificar, investigar e propor soluções para problemas
relacionados com a vida real. E o Portal, por representar a organização virtualmente, parece ter
maior necessidade de profissionais destas áreas (comunicação, jornalismos e letras), visto que a
interação assíncrona, seja sonora, escrita ou visual (imagens e vídeos), traz problemas que podem
comprometer a proposta do trabalho.
A arquitetura da informação – que existe desde o início da internet - também parece
importante na construção de Portais:
Uma das questões, para mim, mais fundamentais e que a gente acaba não
discutindo muito (ou discute) que eu acho fundamental para o desenho de
interfaces é a arquitetura da informação. A arquitetura da informação não é o
desenho de um site, ela é o desenho estrutural de um site. A arquitetura da
informação é uma coisa bastante abstrata e que vem antes de qualquer desenho.
(COHN, 2009, p. 226 – 227, grifo nosso).

E nos últimos tempos vem ganhando maior destaque pela importância e complexidade que
tais organizações têm desempenhado na internet. Assim como um prédio precisa de um arquiteto e
um AVA do desenhista instrucional para serem construídos, o Portal precisa da arquitetura da
informação para definir seus menus (ferramentas de interação e comunicação), área em que vão
estar os conteúdos, além de dar as diretrizes para o designer personalizar o Portal de acordo a
proposta daquele endereço.
Segundo Paulo Loeb (2009), o maior problema que o Portal pode ter é fazer com que o
usuário se perca. Ele (2009) chama atenção ainda para a importância da arquitetura da informação:
“o grande diferencial dessa área (...) é muito mais a percepção do cliente da importância de existir
um arquiteto da informação no processo do que qualquer outra coisa”. O trabalho da arquitetura da
informação precede a sua construção propriamente dita. Para que as decisões sejam tomadas,
ferramentas como o Google Analytics (pode fornecer muitas informações de quem visita o portal) é
usada na tomada de decisões. É preciso definir o que o Portal vai trazer de conteúdo, onde vai estar,
para então criar o wireframe (estudo detalhado de cada página). Como não há curso superior de
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arquitetura da informação, o profissional geralmente é da área de comunicação com cursos de curto
e médio prazo, oferecidos no mercado. (LOEB, 2009)
Ainda sobre arquitetura da informação, Haguenauer, et al (2008) chamam a atenção para se
adotar critérios na abordagem das informações:
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, et
al 2008, p.3).

Na definição da Arquitetura da Informação do Portal, deve-se procurar a facilidade por parte
do usuário em encontrar a informação, de forma que ele não se perca ao percorrer o portal e não
desista de sua busca. Na organização do conteúdo do portal, deve-se levar em conta a importância
do assunto para o público alvo. (HAGUENAUER, et al, 2009, p.5)
Pode-se perceber que tanto Loeb (2009) quanto Haguenauer, et al (2009) acreditam que o
maior problema seja fazer com que o usuário não se perca dentro do Portal, onde possa se navegar
de forma intuitiva, sem interrupções e sem caminhos sem saída.
Já Batista (2008) destaca a importância da organização do conteúdo em sites: “Um fator
crítico para o sucesso de qualquer site é a qualidade da informação nele disponível (…). Seu
conteúdo deve ser preciso, atualizado, intuitivo, e bem organizado para ser utilizado pelo público
alvo.” (BATISTA, 2008). Neste sentido, tanto Haguenauer, et al, quanto Batista chamam atenção
para a intuição da navegação do usuário, e tal idéia nos remete à intenção do usuário.
Outro fator relevante para o trabalho em rede, à distância e assíncrona é compará-lo com as
qualidades do encontro físico. (COHN, 2009, p.231). E esta comparação ocorre em várias
interações (para não dizer todas), inclusive neste momento em que escrevo para você leitor.
Ainda sobre conteúdo, mas agora a respeito da sua busca, Lévy (2001), afirma que existem
dois pressupostos básicos ao se navegar na internet. Um ele chama de “caça”: é quando o usuário
busca por informações específicas e quer encontrá-las o quanto antes; já o segundo denominado por
ele de “colheita”: é quando o usuário está vagamente interessado em um determinado assunto, e
como consequência pode tomar outros caminhos, passando por diversos sites, hiperligações,
“colhendo” o que necessita. No entanto, ele afirma que “mesmo quando não obtemos a informação
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que procuramos diretamente da internet, podemos encontrar pessoas ou organizações que podem
nos ajudar a encontrá-la.” (Lévy, 2001, p.70, tradução nossa). E neste preceito se debruça boa parte
da importância que tem uma comunidade virtual de aprendizagem, sobretudo quando se tem um
Portal – que representa uma organização - para dar suporte a pessoas que estão interessadas em
determinado assunto.
Bortoletto (2009), destaca que é preciso “imaginar de que forma a pessoa vai chegar até o
Portal” e como economizar tempo para chegar até o Portal, pois segundo Cohn (2009, p.212),
encontrar informações que interessam ao usuário em um curto espaço de tempo é também uma
necessidade estrutural da internet. E esses pensamentos nos remetem à ciência da encontrabilidade,
definida por Adolpho (2010) como aquela que investiga como as pessoas buscam o AV (aqui o
Portal) com uma percepção positiva, criando nelas um motivo para acessar o portal após encontrálo. Segundo ele, o “chamar atenção” e o “gerar o interesse” devem fazer parte de uma estratégia
eficiente de encontrabilidade.
Compilando diferentes áreas de conhecimento necessárias para criação de um Portal, Reis
(2010), desenvolveu um método para a sua construção. Primeiro faz-se uma pesquisa para levantar
dados relevantes através de entrevistas com os idealizadores do portal. Reunidas tais informações,
pesquisam-se portais de referência sobre o tema do que está sendo construído. Já na segunda etapa,
após aprovação do diagnóstico pelo proprietário do portal, serão definidos os objetivos e o que será
implantado no projeto, levando em consideração outros fatores como o orçamento, o tempo e as
ferramentas disponíveis no SGC eleito. Na terceira etapa, a especificação, são feitas documentações
da lista de conteúdos com vocabulário a ser usado, o sitegrama (mapa do site), wireframes (linhas e
quadros) e o protótipo, que darão apoio ao projeto e principalmente ao designer. Então, na etapa de
implementação, quarta e última, cria-se o lay out, executa-se o que estava previsto no prognóstico e
fazem-se os testes antes de entrar no ar. Além disso, é necessário treinar o(s) administrado(es) que
vão abastecer o portal a utilizarem as ferramentas, e depois de um tempo acompanhar o
desempenho para adequações através de avaliações. (REIS, 2010)
Além da arquitetura da informação, para se construir um portal pode-se utilizar o design
digital ou web design. Segundo Prioste (2008), o design digital cresce na velocidade da internet,
pois “qualquer representação que se tenha no mundo real, seja corporativa, pessoal ou acadêmica,
ela vai de uma certa maneira se manifestar dentro da internet, e aí é o espaço para o design digital
atuar”. Iniciado na Revolução Industrial, o conceito de design digital evoluiu com a internet,
servindo hoje para colocar em interface gráfica a parte de planejamento e estratégia daquilo que
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seria aplicado na “vida real”. Photoshop, Ilustration e Flash são alguns dos programas usados para
a animação. Templates (lay outs já prontos) não são bem vindos, pois o que se busca é o
diferencial, é personalizar o Portal para atender seu público específico. (PRIOSTE, 2008)
O que se pode perceber é que, independente da fase do Portal, é preciso haver constante
interação entre diversas áreas do conhecimento. E no caso do Portal de Informação com suporte a
comunidades virtuais de aprendizagem não é diferente, pois exige profissionais de vários campos
do conhecimento tanto para sua implantação quanto para sua implementação.
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Capítulo 3 – Procedimentos Metodológicos

Serão apresentados neste capítulo procedimentos metodológicos utilizados para a execução e
organização desta pesquisa, retomando informações contidas na Introdução e Referencial Teórico
deste trabalho.

3.1 Natureza do Estudo
Este trabalho está caracterizado como sendo de cunho interpretativista pelo fato de utilizar
uma pequena escala de participantes para ser realizada: apenas cinco participantes; bem como por
estar embasada em um estudo compreensivo do que as pessoas dizem. Além de ser uma pesquisa
qualitativa, sua natureza é aplicada, pois é analisada em um contexto “normal”. O contexto,
descrito na introdução deste trabalho, é um Portal de Informação criado para servir de apoio a uma
comunidade virtual cujo objetivo é a aprendizagem.
Em outras palavras, dizemos que nos procedimentos metodológicos consideramos apenas
alguns participantes, sem a preocupação de buscar todas as perspectivas para responder às questões
de pesquisa. Ela ainda ocorreu em um Portal de Informação criado não para esta investigação, mas
para outro uso, e a partir de então que realizamos a pesquisa.
Este trabalho ainda converge com a interdisciplinaridade em LA pelo seu campo de
investigação , o desenvolvimento profissional, e pela forma com que ocorre, interdisciplinarmente.
O desenvolvimento profissional, segundo Cavalcanti (2004), é um das áreas promissoras para a LA
(ver seção 2.2). Além disso, demanda profissionais de diversas áreas na implantação e
implementação do Portal GPA (ver item 2.3.3)
Ainda há relevância para a LA o fato de este trabalho considerar vozes tanto do fazer quanto
do pesquisar, considerando, assim, o discurso dos que vivem a prática social, além da voz do
pesquisador. “Como a prática está adiante da teoria é necessário considerar as vozes dos que vivem
as práticas sociais” (Moita Lopes, 2006, p.30). (ver item 2.3.3)
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Especificamente, este trabalho buscou analisar subjetivamente os aspectos da interação e
comunicação do Portal de Informação GPA, suas potencialidades e limitações Lembrando que foi
construído a partir do SGC Joomla e usado para dar suporte a uma comunidade virtual de
aprendizagem, o curso GPA, este por sua vez construído a partir de um SGA (ver item 2.3).
Optou-se pela observação participativa das ferramentas do Portal aqui analisadas e do SGC
Joomla; e por entrevistas (online) semi-estruturadas com a equipe de implantação e implementação
do Portal GPA, e profissional externo ao Programa GPA para a geração de dados. (ver Introdução)
A pesquisa se preocupou também com sua relevância social e ética (embora uma questão
recente e pouco abordada) desde o seu planejamento até o último esforço para que este trabalho
pudesse ser concluído. Um exemplo disso foi o fato de buscar estar sempre atento ao anonimato
dos participantes e a respeito de citações bibliográficas, conferindo ao final do trabalho se houve
alguma falha neste sentido através de programas especializados em identificar plágio (figura 14) . E
para justificar a relevância social citamos Moita Lopes (1998, p.126) “a própria tendência em se
fazer pesquisas altamente contextualizadas já é uma tendência da preocupação social”. Tal contexto
foi descrito na Introdução e será retomado nos próximos dois itens.

Figura 14: Programa especializado em identificar plágio de (http://www.plagium.com/)

Mais do que o caráter descritivo, esta pesquisa lançou mão de comparações entre respostas
geradas a partir da aplicação dos entrevistas, entre SGCs, e Portais nacionais e internacionais.
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3.2 O contexto da pesquisa
Conforme descrito mais detalhadamente na introdução deste trabalho, o Laboratório de
Pesquisa em Tecnologias da Informação e da Comunicação – LATEC/UFRJ, da Escola de
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vem desenvolvendo pesquisas e projetos
envolvendo Tecnologias da Informação e da Comunicação e Ensino a Distância desde 2001. E
dentre os projetos desenvolvidos o Programa de Capacitação em Gestão de Passivos Ambientais
(GPA), tem por objetivo prestar suporte à comunidade virtual de aprendizagem do curso GPA.
Além de estar ligado ao LATEC/UFRJ, o presente trabalho é parte da linha de pesquisa
Discurso e Práticas Sociais do curso de Mestrado do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
em Lingüística Aplicada (PIPGLA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

3.3 Objeto de Estudo
O objeto de estudo aqui são as ferramentas e estratégias de comunicação e interação do Portal
de Informação GPA, que tem como objetivo dar suporte à comunidade virtual de aprendizagem
GPA.
O critério de seleção foram os fatos de eu e a orientadora desta pesquisa fazermos parte do
grupo de pesquisa LATEC/UFRJ, e isso proporcionou um maior acesso tanta à equipe como aos
dados. Além de o Programa GPA ter adotado ferramentas de comunicação e interação entre os
participantes, associados a estratégias específicas; o que resultou em captação de materiais mais
ricos – os aspectos aqui investigados – para a investigação.

3.4 População e amostra
A população levada em consideração para esta pesquisa foi constituída parte por profissionais
que participaram da implantação e participam da implementação do Portal GPA, tais como o
webmaster, arquiteto da informação, desenhista instrucional e tutores do AVA GPA; e outra parte
por um arquiteto da informação que não participa ou participou de qualquer processo relacionado
ao Portal. Diferente dos critérios usados para escolhermos os outros participante (participação da
implantação e implementação do Portal GPA), este último foi eleito na tentativa de buscarmos uma
perspectiva diferente para a análise.

66

Por ser uma pesquisa de cunho interpretativista, não houve preocupação na quantidade de
participantes, mas na qualidade das perguntas aplicadas com a população.

3.5 Estudo Exploratório
O estudo exploratório se deu preliminarmente, durante a fase de planejamento da pesquisa,
com o intuito de adequar melhor os instrumentos de pesquisa ao contexto que se pretendia analisar;
e durante a pesquisa através de um estudo de observação e análise comparativa das ferramentas de
interação e comunicação do Portal GPA com outros Portais. (ver quadros)

3.6 Coleta/geração de dados
Para coletar dados foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas aplicadas pessoalmente e
através de e-mails apoiadas por telefone, além de observação participativa. E neste percursos de
coleta de dados houve preocupação em relação ao poder do entrevistado e sua ética; além de
plágios. E a respeito das relações de poder e ética, Morais (1995), chama atenção para má conduta,
como: provocar medo, mentir, procurar a fama, abusar do poder, republicar os mesmos dados
maquiados. Além disso, ele destaca a imoralidade e ilegalidade, como: fraude, plágio (embora seja
discutido esse conceito) e falsificação de dados. (CELANI, 2005, p.107). Preocupado também a
respeito do mesmo tema, Rajagopalan (2003) alerta que o único compromisso do cientista é com a
verdade, devendo abster-se de plágios, omissões e “maquiagem” de resultados de pesquisas.
Embora, infelizmente, na prática essas regras sejam mais transgredidas do que obedecidas.
(RAJAGOPALAN, 2003, p.43 - 45).
No caso de pesquisas online, este tipo de atitude parece ser mais convidativo, pois Segundo
Mann & Stewart (2000) "o mundo virtual é visto como um lugar de transgressão de regras e quebra
de tabus". Entretanto, há normas, e, dessa forma, é preciso que o pesquisador tenha cuidado para
que a pesquisa não vá de encontro às leis. Os referidos autores recomendam ainda que "a posição
mais pragmática que o pesquisador qualitativo poderia adotar seria aceitar que assuntos éticos e
legais estão entrelaçados" (MANN, C. & STEWART, 2000, p.39 e 40. Tradução nossa.).
Apoiados em tais preceitos, optamos por omitir os nomes dos participantes, apagando-os das
entrevistas e e-mails divulgados em figuras apresentadas nesta pesquisa. Além disso, buscamos não
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caracterizar alguns participantes para que não fossem identificados, atendendo, assim, aos preceitos
de ética e legalidade. Além de garantir o anonimato, a pesquisa foi conduzida através de
consentimento informado com os entrevistados e responsáveis pelo Portal GPA, e houve ainda
atenção para a ansiedade dos participantes. (ver item 2.1.5)
A coleta digital de dados (ver seção 2.1.8) via e-mail trouxe outros fatores que foram levados
em consideração tanto na coleta quanto no tratamento dos dados, tais como a realização de back
ups e a proteção de vírus. Descreveremos separadamente a seguir como ocorreu cada um destes
processos de coleta de dados.

3.6.1 Entrevistas semi-estruturadas
Optou-se pela combinação de entrevistas semi-estruturadas presencial e online apoiada por
telefone por fatores como tempo (no sentido de gastar muito tempo para se encontrar
presencialmente) e flexibilidade. Depois de eleger a entrevista como instrumento, a atenção deve-se
voltar para os procedimentos de aplicação dele. Segundo Mann & Stewart (2000, p.126), o
entrevistador deve procurar ser um “ouvinte cuidadoso, sem julgamentos, perceptivo, focado e
capaz de se engajar com os entrevistados tanto no nível pessoal como profissional”..
O desafio aqui foi cumprir esses preceitos de forma presencial e online com apoio por
telefone, considerando suas limitações e possibilidades. No caso da entrevista online, por exemplo,
critérios postulados por Mann & Stewart (2000, p.126) como percepção, foco e engajamento
tornam-se mais complexos quando as entrevistas são aplicadas online, pois perde-se a linguagem
corporal na interação, só para citar um fator.
Assim, alguns contatos foram feitos por telefone para conhecer alguns participante, e
outros para avisar os entrevistados que seria enviado por e-mail uma entrevista, bem como o
acompanhamento por telefone daqueles que demoravam a responder. Além de entrevistas por email, algumas foram aplicadas presencialmente com aqueles participantes que estavam mais
acessíveis ao entrevistador.
Ao utilizar da flexibilidade oferecida pela entrevista semi-estruturada, optamos por fazer
uma entrevista de cada vez e isso nos deu a possibilidade de poder aplicar as versões seguintes de
forma mais direta pro já estarem “pilotadas” (testadas) e revisadas, economizando o tempo
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despendido em cada entrevista, e aumentando, assim, a possibilidade do entrevistado responder,
pois a troca de muitos e-mails poderia fazer com algum deles desistisse de responder.

3.6.2 Observação participante
Optamos também pela observação participante objetivando compreender como ocorrem os
processos de interação e comunicação, suas limitações e potencialidades. Tudo isso sob a
perspectiva de utilização dos resultados na melhoria de todo o programa de forma imediata, visto
que tenho acesso livre aos dados do Portal e sua equipe.
No entanto, ao adotar a observação participativa, houve a cautela de não se envolver
demasiadamente para que não fosse criada afetividade, pois, como consequência, correria o risco de
a pesquisa perder, mesmo que parcialmente, seu caráter científico.

3.7 Análise dos dados
Neste item vamos falar sobre a organização e a análise qualitativa dos dados.
Visto que a análise de dados não é uma etapa linear e delimitada (ver seção 2.1.8), analisamos
os dados durante sua coleta - a partir das entrevistas e observação participante - retomando-os a
todo momento, revendo, então, os rumos que a pesquisa poderia tomar em relação à próxima
coleta.
Como pesquisadores tivemos a preocupação em nos proteger de equívocos pela insuficiência
de informação, e para isto a escolha dos instrumentos de pesquisa foram fundamentais pela sua
flexibilidade que nos permitiu retomar algumas entrevistas assíncronas e desenvolver outras
presencialmente.
Houve ainda comparações entre as diferentes escolhas de ferramentas de interação e
comunicação e suas estratégias nos Portais construídos a partir do SGC Joomla. Buscaram-se ainda
padrões recorrentes e discrepâncias entre diferentes SGCs similares a este, adotado pelo GPA.
Os Portais construídos a partir do Joomla utilizados foram o Portal colombiano da
Universidade Santiago de Cali (www.usc.edu.co), o Portal inglês Uxbridge College London
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(www.uxbridge.ac.uk), o norte americano da Universidade do Estado de Oklahoma
(osu.okstate.edu) e um brasileiro do próprio LATEC/UFRJ, o Portal Plano de Ação em
Emergências (http://www.latec.ufrj.br/frentista/) .
E os Portais construídos com SGCs diferentes do joomla foram o do governo brasileiro
(http://www.brasil.gov.br/) feito a partir do SGC Plone, o do colégio mineiro Padre Eustáquio
(http://www.colegiopadreeustaquio.com.br/portal/) criado com o sistema Mambo, o da Microcamp
Tecnologia (http://www.microcampamparo.com.br/mc/) com o Xoops, o de eventos em Tecnologia
da informação (http://www.eventosti.com/) com o Drupal, e o da Universidade de Artes de Zurique
(http://www.zhdk.ch/) na Suiça com o TYPO3.
Além desses Portais, os próprios entrevistados, por iniciativa própria, citaram outros ao
mesmo tempo em que os compararam com o Portal GPA, são eles: Portal interno de arquitetura
middleware da Dataprev, Educação Ambienta (figura 15), Ensino de Ciências (figura 16), Plano de
Ação Emergencial (figura 8), Dengue (figura 17), Empreendedorismo (figura 18).

Figura 15: Portal Educação Ambiental

(http://www.latec.ufrj.br/portaleducacaoambiental/)
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Figura 16: Portal Ensino de Ciências (http://www.latec.ufrj.br/ensinodeciencias/)

Figura 17: Portal da Dengue (http://www.latec.ufrj.br/portaldadengue/)
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Figura 18: Portal Empreendedorismo (http://www.latec.ufrj.br/portalempreendedorismo/)

3.8 Organização do Trabalho
Buscou-se organizar este trabalho de maneira hipertextual, ou seja, interligando seus
capítulos, seções e itens. Além disso, durante seu processo de confecção eram impressas versões
para serem criticadas pela orientadora e pelo próprio mestrando, sempre com a preocupação de
manter as versões armazenadas na memória do computador em uma pasta específica para poder
localizá-las o mais breve possível quando for necessário, bem como enviando uma cópia para o
próprio e-mail com o objetivo de poder recorrer ao recurso online tanto no caso de deslocamento
geográfico quanto em uma possível perda da versão guardada no computador.
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Capítulo 4 – Apresentação e análise dos resultados

O SGC Joomla juntamente com as estratégias adotadas pelo Portal GPA possibilitaram
comunicação e interação com o conteúdo e com a equipe do Portal, mas não entre os usuários. A
seguir vamos apresentar

e analisar os resultados colhidos/gerados a partir da observação

participante e entrevistas semi-estruturadas.

4.1 Portal GPA
4.1.1 Ferramentas adotadas e estratégias de interação e comunicação
Foram usadas nas estratégias interativas e comunicativas do Portal ferramentas de
comunicação, como últimas Notícias, Mais Lidas; outras de interação com o conteúdo da
plataforma, como Procurar; outras ferramentas de interação com a própria plataforma, como
Enquete. A respeito desta última ferramenta, o arquiteto de informação do Portal explica que ela
funciona como se “tivesse vida independente, para prestar serviço ao leitor”, pois “após votar, o
leitor recebe automaticamente uma resposta da máquina com a estatística das votações”.
Há ainda outras ferramentas adotadas pelo Portal GPA que permitem interação com a equipe,
como Fale Conosco, onde é disponibilizado e-mail e telefone para contato, e Newsletter, onde a
equipe pode enviar, com certa frequência, um resumo das principais novidades do Portal para
aqueles que se cadastrarem para tal. Esta última, segundo o arquiteto da informação do Portal GPA,
“pode ser automática, contendo simplesmente as últimas matérias, ou pode conter matérias
selecionadas manualmente dentre todas as matérias do Portal”.
Detalhando a observação do Portal, temos: na seção Apresentação é informado sobre o
programa de capacitação em GPA e seus respectivos cursos, identificando-se, assim, como um
Portal que dá suporte à uma comunidade virtual de aprendizagem. Na seção Quem Somos, o
LATEC/UFRJ, responsável pelo Portal, é apresentado; na seção Fale Conosco são disponibilizados
o contatos (telefone e e-mail) do LATEC/UFRJ; a seção Editorial apresenta a revista GPA, sua
equipe e regras para a submissão de artigos, e esta é outra estratégia em destaque, pois pode seduzir
o aluno/usuário a um maior envolvimento com o tema; A seção Newsletter, onde pode-se cadastrar
para receber notícias; e, na última seção (Procurar), é possível acessar uma ferramenta que realiza
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buscas dentro do Portal GPA. As seções com conteúdos estáticos estão disponibilizados no Menu
Horizontal, na parte superior da página, sendo elas: Apresentação, Quem Somos, Fale Conosco,
Editorial, Newsletter, e Procurar (figura 19).

Figura 19: Menu Horizontal

Assim, identificamos neste menu mais ferramentas que proporcionam comunicação
(Apresentação, Quem Somos, Editorial), algumas interação com o conteúdo do Portal (Newsletter e
Procurar), e apenas uma que permite interação com a equipe (Fale Conosco). Como podemos
perceber – e o tutor confirmou em sua entrevista – não há ferramentas que possibilitem a interação
entre os usuários (alunos) do Portal GPA. O arquiteto da informação ratifica que esta é uma
potencialidade a ser explorada: “Ele está pouco interativo do tipo leitor-leitor. Poderíamos
aprimorar o Portal, acrescentando um espaço para o leitor enviar colaborações”. Ao mesmo tempo,
ele afirma que está nos planos incorporar tais ferramentas em breve, ao mesmo tempo em que alerta
para se ter cautela na implementação do Portal: “Deve-se tomar muito cuidado na sua
implementação, pois elas geram um trabalho maior por parte da equipe para acompanhar as
mensagens, moderar as mensagens, acompanhando-as, filtrando, corrigindo eventuais erros.” E isso
demanda um moderador e como consequência, aumento de custo: “isso exigiria um mediador e
mais horas de trabalho”, devendo ser avaliada com cuidado a relação custo/benefício.
No Menu Vertical são apresentadas as seções de conteúdos dinâmicos. As seções
disponibilizadas no Menu Principal são: Principal, Notícias, Revista GPA, Publicações, Biblioteca
Virtual, Legislação, Cursos, Glossário, Sites e Perguntas (figura 20).
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Figura 20: Menu Vertical

No Menu Vertical, além da opção Principal, que leva o usuário para a página principal; há
ainda as seções Notícias, onde é possível acessar notícias sobre a temática do Portal; na seção
Revista GPA, estão disponíveis artigos de especialistas na área; a seção Publicações traz
informações sobre como e onde comprar livros e revistas; a seção Biblioteca Virtual, disponibiliza
ainda artigos selecionados e disponíveis na internet para download; a seção Legislação, traz
resoluções, normas e disposições, ligadas ao tema proposto; a seção Cursos oferece informações
sobre os cursos relacionados ao projeto GPA; a seção Glossário traz significados de termos
técnicos; a seção Sites disponibiliza hiperligações para sites recomendados; a seção Perguntas
Freqüentes oferece resposta para as perguntas mais recorrentes.
Já neste Menu, temos quase que exclusivamente ferramentas de interação com conteúdo do
Portal e externo a ele (Notícias, Revista GPA, Publicações, Biblioteca Virtual, Legislação, Cursos
Glossário, Sites, Perguntas Freqüentes), pois apenas na Seção Perguntas Freqüentes está
disponibilizado o e-mail, caracterizando, assim, interação com a equipe.
Retomando os dois Menus para uma análise geral, podemos perceber que foram adotadas
inúmeras ferramentas de comunicação e interação com conteúdos de diversas naturezas, no entanto,
além de não haver ferramentas de interação entre os usuários – como dito anteriormente – há pouca
interação com a equipe. Podemos destacar ainda que na estratégia do Portal foi disponibilizado o email, e isso permite que o usuário (aluno) mantenha contato com a equipe sem acessar o Portal,
dessa forma, disponibilizar este canal de interação através do preenchimento dentro do Portal
poderia atrair o usuário a mais vistas, e possivelmente, a mais interação com outras ferramentas do
Portal.
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Além das referidas ferramentas adotadas, o arquiteto da informação do Portal GPA destacou
que o SGC Joomla oferece outras adicionais que não foram selecionadas para o referido Portal,
visto que não haveria um significativo ganho em interação, pois haveria grande poluição visual e
acarretariam muito trabalho para a equipe de produção do portal. São elas: Nome dos Autores,
Avaliação do Artigo, Data e Hora de Criação e da Modificação, Pdf, Impressão e E-mail do Autor
(figura 21).

Figura 21: Funcionalidades da plataforma não aproveitadas no desenho do portal.

Funcionalidades relacionadas a data e hora podem ser mais úteis em um Portal centrado em
atualidades e novidades, jornais ou revistas do que no caso do Portal GPA cujo foco é dar suporte a
uma comunidade virtual de aprendizagem. O arquiteto da informação do Portal GPA explica que
caso fossem informadas a data da publicação, as matérias poderiam ser rotuladas como velhas ou
ultrapassadas.
No caso das opções de pdf e impressão, a equipe optou em disponibilizá-los apenas para os
artigos técnicos e para as entrevistas produzidas pela equipe. Tal estratégia objetivou valorizar o
conteúdo produzido pela equipe do Portal GPA.
Embora a parte inferior do Portal traga uma lista com as últimas notícias publicadas no Portal
e as mais lidas (figura 22), o arquiteto do Portal informou que não foi permitido ao leitor que
enviasse matérias, pois poderia “criar interações excessivas que poderiam atrapalhar mais do que
ajudar”, visto que muitas matérias poderiam ser enviadas.

76

Figura 22: Lista com as últimas notícias e as mais lidas.

O arquiteto da informação do Portal GPA declarou não ter optado pela votação na matérias
pelo fato de que “poderia criar rejeição a matérias selecionadas pelos especialistas”, destacando que
apenas estes “podem selecionar matérias mais adequadas às propostas do curso ou do portal”, pois
“o participante poderia não ter autoridade ou conhecimento suficientes para comentar os temas
específicos do portal e isso poderia trazer confusão e disseminar informações incorretas”.
Parte da estratégia de comunicação foi não usar banners de publicidade no Portal, e isso faz
com que o usuário não se distraia ou seja atraído para sair do Portal. No caso do Portal da
Microcamp Tecnologia (figura 11), por exemplo, há publicidades que, embora não levem o usuário
para outra aba ou janela, podem distrair o usuário.
Além disso, ao acessar outras páginas dentro do Portal, apenas a seção Apresentação, situada
na barra de ferramentas superior horizontal, leva o usuário a uma nova janela (figura 23); e a seção
Revista GPA (figura 24), situada no menu vertical, abre as informações em uma nova aba. Esta
estratégia faz com que o usuário tenha mais praticidade para retornar à página do Portal, visto que
não há sobreposição, pois ao acessar a maioria das ferramentas o usuário permanece na mesma
janela e aba.
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Figura 23: Nova janela para abrir a ferramenta de interação Apresentação

Figura 24: Nova aba para abrir a ferramenta de interação Apresentação

Percebemos na estratégia do Portal GPA a centralização de informações e fontes de
informações para dar suporte à comunidade virtual de aprendizagem do curso GPA. Pôde-se
perceber também que independente do conteúdo ser estático ou dinâmico, os menus verticais e
horizontais permanecem disponíveis onde que o usuário navegue dentro do Portal. Esta última
estratégia coaduna com o que Loeb (2009) e Haguenauer, et al (2009) preconizam: evitar que o
usuário fique “sem saída” ou se perca no Portal. (ver item 2.3.3).
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4.1.2 Comparação com outros Portais
Foram analisados Portais com características semelhantes ao Portal GPA, adotados também
pela sua relevância social em seus respectivos países. E para reforçar tal seleção, citamos
Rajagapolan (2003, p.39) por afirmar que a presteza social é um dos fatores a considerar para medir
a saúde de uma disciplina.
O Portal GPA não possui uma estratégias de marketing dentro dele – embora tenha o hotsite
para dar este tipo de apoio –para atrair o usuário como no Portal Plano de Ação em Emergências,
que disponibilizou fotos (figura 25) e depoimentos (figura 26) de comunidades de aprendizagem já
apoiadas pelo Portal para atrair mais usuários:

Figura 25: Fotos de comunidades de aprendizagem já apoiadas pelo Portal Plano de Ação em
Emergência
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Figura 26: Depoimentos de comunidades de aprendizagem já apoiadas pelo Portal Plano de
Ação em Emergência

Além desta comparação, por iniciativa própria do tutor, os Portais GPA e Educação
Ambiental (figura 15), também do LATEC/UFRJ, foram comparados, pois, ambos dão suporte a
uma comunidade de aprendizagem. Segundo ele, ao observar os referidos Portais, percebeu que
eles possuem as mesmas ferramentas de comunicação e interação. Mas as similaridades se acabam
por aqui, pois, para este mesmo entrevistado, o Portal GPA ganha em trocas, visto que o AVA
estimula o aluno (usuário) a participar deste Portal com chamadas, trocas de e-mails (fornecendo o
hiperligações do referido portal), além de disponibilizar conteúdos complementares ao curso. Esta
última estratégia faz com que atraia o aluno (usuário), pois ele demonstra maior interesse em
participar do portal com o objetivo de potencializar seu aprendizado.
O Portal da Universidade Santiago de Cali, o Uxbridge College London e o da Universidade
do Estado de Oklahoma disponibilizaram informações sobre admissões na Apresentação, enquanto
o Portal GPA optou por oferecer uma seção para tal finalidade e esta foi uma potencialidade bem
aproveitada, visto que a facilidade em obter informações a respeito do curso GPA é importante
desde a página principal, pois ela será a “porta de entrada” (Hyslop e Marketing, 2005:2-3.
Tradução nossa.) para as informações. E neste caso aqui analisado é a Porta de entrada para
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interessados em informações sobre o curso GPA, que já façam parte da comunidade virtual de
aprendizagem do GPA, ou àqueles estejam vagamente interessados na temática do Portal.
É importante destacar que se pode perceber o uso da ferramenta Notícias em outros Portais,
como no caso do Portal do Colégio Padre Eustáquio (figura 10), onde as notícias foram
disponibilizadas com fotos, o que parece o tornar mais atrativo em relação ao Portal GPA.
Entretanto, assim como no Portal GPA, o contato só foi oferecido nesta seção pelo Portal
inglês (excluímos aqui os portais produzidos pelo LATEC/UFRJ), estreitando a relação da equipe
com o usuário, sobretudo aquele que visita o Portal pela primeira vez. E a utilização do potencial
desta ferramenta pode ser atrativo para os usuários, principalmente aqueles que não conhecem a
instituição responsável pelo Portal ou pelos cursos.
Apenas os Portais do LATEC/UFRJ aqui analisados e o Portal inglês Uxbridge
disponibilizaram e-mail e telefone, pois a estratégia utilizada pelos outros Portais aqui investigados
foi a disponibilização de preenchimento de formulário como canal de interação com a equipe do
Portal.
O referido entrevistado indica ainda possibilidades para sanar este problema: “uma possível
solução para o problema poderia até ser a aplicação de um questionário com os usuários
cadastrados para avaliar os potenciais e limitações dessas ferramentas, possibilitando possíveis
correções e melhoras em sua usabilidade”. Mais adiante vamos justificar o fato de não aplicarmos
nenhuma ferramenta de geração de dados com os usuários.
Embora tenha havido este tipo de problema, o arquiteto da informação se declarou satisfeito
com relação ao uso da ferramentas de interação no Portal GPA: “em termos de adequação das
categorias de conteúdos e de escolha de ferramentas interativas, acho que estamos satisfeitos com o
resultado alcançado”.

4.1.3 Implantação e implementação do Portal
Em relação à implantação do Portal GPA, percebemos a interdisplinaridade no processo –
preconizado pela LA (ver item 2.2) – visto que participaram da criação profissionais de diversas
áreas, tais como, webmaster, arquiteto da informação, designer, etc.
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O arquiteto da informação, participante de tal processo, ainda relatou que “a interação (na
verdade a integração) foi planejada em etapas: faz-se uma primeira etapa e avalia-se, depois
acrescenta mais integração entre o curso e o portal, até chegarmos a uma quantidade ótima, nem
excessiva, nem subaproveitada”.
Tecnicamente, além das ferramentas citadas no item 4.3.1, o arquiteto da informação do
Portal GPA informa que outras podem ser adicionadas em forma de plug in (como fórum e chat).
Na implantação de Portais, cujo SGC é o Joomla, pode haver dificuldades nas configurações
iniciais e interação com plug in , ou seja, configuração do servidor e linguagem php, como declarou
o webmaster. Nesta fase é necessário ainda um Analista de Sistemas para realizar manutenção com
backup, segurança e atualizações no banco de dados. Periodicamente ou sempre que necessário, o
designer realiza ajustes e adaptações no lay out, visto que os próprios autores das matérias realizam
a diagramação das notícias.
No que diz respeito a escolhas de ferramentas para o Portal, o arquiteto da informação relatou
que se optou por “dominar os fluxos e vetores de comunicação e de trocas mais limitados em
número para depois ampliar gradativamente essas possibilidades, para não poluir visualmente o
portal”.
Em relação às melhorias nas interações entre os usuários (alunos) e entre os usuários e a
equipe do portal, os entrevistados concordam que são necessárias e possíveis. Primeiro porque o
Portal GPA não oferece nenhuma ferramenta que permita interação entre os usuários, e
unanimemente os entrevistados que responderam perguntas a este respeito indicaram que poderia
haver uma categoria neste sentido.
Um tutor sugere ainda como implementação do Portal GPA, “o acompanhamento dos
usuários que se cadastram no portal pode ser essencial para iniciar um canal de troca e até mesmo
atrair novos usuários através do envio de um newsletter semanal com novas informações”. Ele
completa afirmando que o envio pode ser automático, pois o foco está no estímulo do boletim
eletrônico atrair o usuário para o portal na busca de novidades a respeito do tema.

4.2 SGC Joomla
Os resultados que vamos apresentar neste item a respeito da potencialidade e limitações do
SGC Joomla foram obtidos quase que exclusivamente através das entrevistas.
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Na construção do Portal, é importante destacar que o que se busca hoje é a personalização
para um determinado público. Photoshop, Ilustration e Flash são alguns dos programas usados para
a animação; templates (lay outs já prontos) não são bem vindos, pois o que se busca é o diferencial,
é personalizar o Portal para atender seu público específico. (PRIOSTE, 2008). Neste aspecto, o
Joomla se mostrou limitado em suas ferramentas e, consequentemente, nas possíveis estratégias,
pois é composto na sua grande maioria, exatamente por templates.
No entanto, os entrevistados destacaram que o SGC Joomla possui versatilidade, e o
arquiteto externo ao Programa foi mais específico pelo fato de explicar que a referida plataforma
oferece facilidade na agregação de conteúdo dinâmico e possui interface gráfica back end intuitiva.
Já em relação às suas limitações, eles responderam que o sistema operacional e a linguagem
do Joomla pode ser hackeada. Além disso, não é permitida a migração de conteúdo existente para
outras plataformas e integração com outras plataformas, e isso impossibilita a reutilização de
Portais já existentes. Há ainda limitações para executar procedimentos para que o Portal fique com
alto desempenho no caso de um número excessivo de acessos.
O arquiteto da informação externo ao Programa GPA já participou de outras equipes de
Portais criados a partir do SGC Drupal e destacou o fato de este oferecer maior facilidade na
implantação de integrações com serviços externos (sistemas de autenticação, portais que utilizam
outras tecnologias, etc) em comparação ao SGC Joomla.
Já o arquiteto da informação responsável pelo Portal GPA, destacou a facilidade de
administração, estabilidade, além de ser uma plataforma mais amigável: “Já utilizamos várias
estratégias, desde a construção de páginas diretamente com o Dreamweaver (...), a plataforma
Joomla se mostrou mais amigável, mais fácil de administrar e mais estável”.
Por outro lado, este mesmo arquiteto relatou o fato de o Portal GPA ter sido invadido por
hackers , caracterizando, assim, falta de segurança no sistema, pois adotou-se a estratégia de manter
a plataforma sempre atualizada com o intuito de evitar novos ataques, redobrando-se, assim, o
controle sobre os acessos.
Esta característica de falta de segurança foi alertada também pelo webmaster do Portal:
“Limitações de sistema operacional e linguagem de programação que pode ser hackeada”.
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4.3 Entrevistados
Antes de aplicar a pesquisa, o entrevistador se apresentou para os que não o conheciam,
apresentou a pesquisa e seu contexto, além de indicar a segurança do anonimato (ver Anexo 1). E
tal posicionamento coaduna com o que Celani (2005, p.113) postula: tanto os que formam quanto
os que estão sendo formados pesquisadores possuem responsabilidades e obrigações em relação à
pesquisa.
Um fator relevante foi o fato de que alguns respondentes tentaram contribuir
voluntariamente com a pesquisa, ampliando o que lhe foi perguntando, como foi o caso do tutor e
do arquiteto da informação do Portal GPA. E isso gerou dados relevantes para esta pesquisa.
Mesmo sendo um dos membros da equipe, o tutor do curso GPA pareceu ansioso no
momento da aplicação de uma entrevista presencial, assim, enviamos por e-mail a mesma
entrevista e obtivemos respostas bem mais produtivas. (ver item 2.1.5)
Se, por um lado, a entrevista concedida por e-mail pelo arquiteto da informação da equipe
do Portal GPA forneceu informações detalhadas e relevantes para a pesquisa, por outro lado, a
entrevista presencial com o arquiteto da informação externo ao Programa GPA permitiu confrontar
com as perspectivas da equipe do Portal GPA, otimizando, assim, esta pesquisa.
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Capítulo 5 – Considerações Finais

O fato de o Brasil ser considerado o país mais sociável da internet (REVISTA ÉPOCA –
Maio/2010) pode trazer benefícios para aqueles que pretendem construir portais voltados para
comunidade virtuais, pois parece haver uma pré-disposição do usuário em participar de
comunidades ou redes sociais.
Entretanto, o ensino com apoio das mais variadas tecnologias, inclusive de Portais, não
parece representar simplificação para solução de problemas, pois oferece tantos desafios quanto
sem o uso delas.

5.1 Análise final
Ao

retomarmos

alguns

temas

abordados

nesta

pesquisa,

podemos

perceber

a

interdisciplinaridade marcante na criação de Portais de Informação. Além disso, foi importante
destacar que há diferentes formas de uma comunidade virtual de aprendizagem ser criada e
desenvolvida, a depender do seu sistema de gerenciamento e as trocas que ocorrem no ambiente,
seja ele é a distância ou presencial.
Percebemos ainda a importância de se analisar o atual contexto tecnológico sob as variadas
perspectivas da Lingüística Aplicada, seja pela relevância social na escolha do contexto, objetivos e
questões da pesquisa; seja pela interdisciplinaridade, interação e comunicação na coleta e análise
dos dados.
A metodologia foi também um ponto muito importante neste trabalho, pois foi através dela
que conduzimos as escolhas dos diferentes caminhos. Ao mesmo tempo em que focamos nas
características éticas, na perspectiva de cunho interpretativista e aplicado durante os processos de
geração/coleta e análise de dados; levamos em consideração outros aspectos, tais como o senso
comum e o bom senso. (ver item 2.1).
Tivemos ainda outras escolhas muito relevantes, como, por exemplo, quando nos deparamos
com as diferentes definições de interação, interatividade e comunicação. Neste momento pudemos
perceber como eles se misturavam e confundiam, e isso nos levou a adotar uma ou outra
perspectiva.
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5.2 Lacunas desta Pesquisa
Assumimos aqui algumas lacunas desta Pesquisa. A primeira é a de não ter coletado
informações de usuários, algo postulado por Steve Jobs e reforçado por Stolarski (apud Cohn,
2009) (ver seção 2.3.2). Isto por que o curso do AVA do qual o Portal dava apoio já havia
terminado e tornou-se inviável o estabelecimento de contato.
Outra falha foi a falta de um diário de pesquisa e diário de campo, embora os dados tenham
sido descritos em um curto espaço de tempo. E tal ausência fez com que a descrição dos
procedimentos metodológicos ganhasse um caráter mais sintético e menos detalhado.
Algumas perguntas poderiam ter sido estendidas a outros usuários, visto que se optou pela
entrevista semi-estruturada. Um exemplo disso é o fato de um dos entrevistados sugerir que seja
criada uma categoria para que os usuários possam interagir entre si no portal, e não apenas com a
equipe. No entanto, não sabe tecnicamente se isto é possível.

5.3 Recomendações para estudos futuros
Discutir sobre as possíveis ferramentas dos SGCs, Realidade Virtual, Hipertexto e
Comunidades Virtuais pode ser uma possibilidade de estender e detalhar a análise deste trabalho,
entretanto, torna-se inviável pelo fato da sua limitação e propósito. Outra questão a ser investigada
poderia ser a escolha de um SGC ao invés de um SGA (Sistema de Gerenciamento de
Aprendizagem) para a construção do GPA. Além disso, analisar o objeto de pesquisa sob aspectos
como usabilidade, afetividade, autonomia, zona de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY,
1978) ou distância transacional (MOORE, 1993) seriam outras óticas possíveis e complementares
ao trabalho aqui desenvolvido.
Outras possíveis análises poderiam estar ligadas a adoção de metodologias como pesquisaação, por exemplo, cujo cunho é mais participativo do que a escolhida para analisar o Portal GPA
nesta pesquisa.
Aplicar os instrumentos de pesquisa em diferentes momentos poderia diversificar ainda
mais as perspectivas dos participantes. Um exemplo disso poderia ser a aplicação de um
questionário ou entrevista antes e depois de se estruturar um Portal de Informação.
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5.4 Declaração final
Mesmo na sua imperfeição, este trabalho representa o cume da minha carreira acadêmica e de
anseios pessoais. E na certeza de ter despendido todos esforços possíveis para que este trabalho
pudesse alcançar resultados qualitativos, encerramos esta pesquisa, mesmo que temporariamente,
declarando que tais resultados foram observados em um determinado contexto, assim, nada os
garante em contextos iguais ou similares.
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Glossário

Banners – ferramenta de publicidade
Bug – erro funcional em um programa de computador.
Conteúdo Dinâmico – conteúdo diferente disponibilizado periodicamente (jornal, revista, etc).
Conteúdo Estático – o mesmo conteúdo disponibilizado (apresentação, contato, etc).
Hacker (cracker) – termo usado para denominar invasores de computadores.
Hackeado – ter o programa invadido ou copiado.
Hotsite – website voltado para para destacar uma comunicação pontual de marketing.
Lay-out – desenho ou formato das páginas.
Weblog – termo arcaico para blog.
Webmaster – profissional responsável pelos projetos estéticos e funcionais de um Portal.
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Quadros
QUADRO 1
OBJETIVOS RELACIONADOS ÀS FERRAMENTAS DE COLETA/GERAÇÃO DE DADOS1
OBJETIVO

Identificação
das
potencialidade
s e limitações
da ferramenta
Joomla
na
implantação e
implementaçã
o de Portais de
Informação
como suporte
a comunidades
virtuais
de
aprendizagem

QUESTÕES
PESQUISA

DE PERFIL
POSIÇÃO

Quais as principais
dificuldades
relacionadas com a
implantação
e
implementação
de
Portais – assim como
o GPA – que utilizam
o Joomla como SGC?

/ ENTREVISTA

OBSERVAÇÃO

Quais
potencialidade você
destaca
na
plataforma Joomla?
Webmaster /
Profissionais
de TI que não
fazem
da
implantação
ou
implementaçã
o do Portal

- Quais limitações
você destaca na
plataforma Joomla?
- Quais principais
dificuldades
na
implantação de um
Portal com o SGC
Joomla, com é o
caso do GPA?

Observação

- Quais recurso
poderiam
ser
adicionados
ao
Portal de forma a
maximizar/expandir
os processos de
comunicação/interaç
ão no portal?
- Escreva sobre sua
percepção do Portal
GPA em relação à
interação
e
comunicação.

- Você já participou
da equipe de outros
Portais
de
informação?
Exemplifique
em
detalhes (SGC, tipo
1

Por se tratar de entrevistas semi-estruturadas, algumas perguntas foram desdobradas outras adaptadas.
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de Portal), por favor.
Quais
as
similaridades
e/ou
diferenças no uso de
ferramentas
de
comunicação
e
interação adotadas
entre os referidos
Portais?

Quais
as
Caracterização características,
das
potencialidades
e
potencialidade limitações
das
s e limitações ferramentas
de
das
comunicação
e Equipe
de
ferramentas de interação
implementaçã - Através de quais
interação do disponibilizadas pela o do Portal
ferramentas ocorrem
Portal GPA
plataforma Joomla?
as interações entre os
usuários?

Observação

- Através de quais
ferramentas ocorrem
as interações entre os
usuários e a equipe
do Portal?
- A escolha
ferramenta
interação
comunicação
depende
conteúdo?

da
de
ou
do

- Acredita que pode
haver melhorias nas
interações referidas
nos itens 3 e
4?Como?
- qual ferramenta de
interação foi a mais
eficiente?
- Escreva sobre sua
percepção do Portal
GPA em relação à
interação
e
comunicação.
Como ocorrem as
interações entre os
usuários?
Identificar
nestas
ferramentas

_________________

Observação
___________

___________

___________
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elementos que
influenciam na
comunicação e
interação do
Portal GPA

Quais
recursos
- Você já participou
poderiam
ser
da equipe de outros
adicionados
à
Portais
de
plataforma ou ao
informação?
Portal de forma a Arquiteto da Exemplifique
em
maximizar/expandir
Informação
detalhes (SGC, tipo
os
processos
de
de Portal), por favor.
comunicação/interaçã
o no Portal?
- Acredita que o
Portal GPA possa
maximizar/expandir
seus processos de
Comunicação?
Justifique, por favor.
- Quais recursos
poderiam
ser
adicionados
à
plataforma ou ao
Portal de forma a
maximizar/expandir
os processos de
comunicação/interaç
ão no portal?

Observação
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QUADRO 2

PORTAIS CONSTRUÍDOS A PARTIR DO JOOMLA

PORTAL
Universidade Santiago de Cali
Uxbridge College London
Universidade do Estado de
Oklahoma
Ação de Emergência –
LATEC/UFRJ

ENDEREÇO
www.usc.edu.co
www.uxbridge.ac.uk
osu.okstate.edu

NACIONALIDADE
Colombiana
Inglesa
Norte americana

http://www.latec.ufrj.br/portalplanodeemergencia/

Brasileira
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QUADRO 3

PORTAIS CONSTRUÍDOS A PARTIR DE SGC DIFERENTES DO JOOMLA

PORTAL
Governo Brasileiro
Colégio Padre Eustáquio
Microcamp Tecnologia
Eventos de Tecnologia da
Informação
Universidade de Artes de
Zurique

ENDEREÇO
http://www.brasil.gov.br/
(http://www.colegiopadreeustaquio.com.br/portal/
http://www.microcampamparo.com.br/mc/
http://www.eventosti.com/

SGC
Plone
Mambo
Xoops
Drupal

http://www.zhdk.ch/

TYPO3
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QUADRO 4

PORTAIS CITADOS NAS ENTREVISTAS E UTILIZADOS NA ANÁLISE

PORTAL
Educação Ambiental
Ensino de Cências
Frentista
Dengue
Empreendedorismo

ENDEREÇO
http://www.latec.ufrj.br/portaleducacaoambiental/
http://www.latec.ufrj.br/ensinodeciencias/
http://www.latec.ufrj.br/frentista/
http://www.latec.ufrj.br/portaldadengue/
http://www.latec.ufrj.br/portalempreendedorismo/
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Anexos
Anexo 1

Caro (participante da pesquisa),
Como estudante de Mestrado do Programa Interdisciplinar de Lingüística Aplicada da UFRJ
e membro do Laboratório de Tecnologia da Informação e Comunicação (LATEC/UFRJ), estou
realizando, juntamente com a prof. Cristina Haguenauer, uma pesquisa a respeito da interação e
interatividade em Portais de Informação.
Respondendo esta entrevista que segue, você estará fornecendo subsídios para a reflexão
sobre o papel e contribuição do Portal de Gestão de Passivos Ambientais como suporte à
comunidade virtual de aprendizagem. Suas respostas servirão de base para manter ou reformular o
referido Portal, bem como para o desenvolvimento da Dissertação de Mestrado.
Destacamos que o anonimato será garantindo, assim, sinta-se a vontade para responder
como desejar.
Desde já agradecemos sua valiosa contribuição e o tempo despendido nesta tarefa.

Atenciosamente,

Marcus Vinícius Freitas Mussi
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Anexo 2
ENTREVISTAS2

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Letras
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro

em

Entrevista 1 (Webmaster do Portal)

1. Você já participou da equipe de outros Portais de informação? Exemplifique, por favor.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Quais potencialidade você destaca na plataforma Joomla?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Quais limitações você destaca na plataforma Joomla?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Quais principais dificuldades na implantação de um Portal com o SGC Joomla, com é o
caso do GPA?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2

Por serem entrevistas semi-estruturadas, algumas perguntas forma adaptadas, outras adicionadas
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Anexo 3

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Letras
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro

em

Entrevista 2 (Tutor do curso GPA / Desenhista instrucional do curso GPA)

1. Você já participou da equipe de outros Portais de informação? Exemplifique em detalhes
(SGC, tipo de Portal), por favor.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Quais as similaridades e/ou diferenças no uso de ferramentas de comunicação e interação
adotadas entre os referidos Portais?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Acredita que pode haver melhorias nas interações entre os usuários do Portal e entre eles e
a equipe do Portal? Como?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Qual ferramenta de interação foi a mais eficiente?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Anexo 4

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Letras
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro

em

Entrevista 3 (Arquiteto da informação externo ao Portal GPA)

1. Você já participou da equipe (de outros) Portais de informação? Exemplifique em detalhes
(SGC, tipo de Portal), por favor.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Acredita que o Portal GPA possa maximizar/expandir seus processos de Comunicação?
Justifique, por favor.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Quais recursos poderiam ser adicionados à plataforma ou ao Portal de forma a
maximizar/expandir os processos de comunicação/interação no portal?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Anexo 5

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Letras
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro

em

Entrevista 4 (Arquiteto da informação do Portal GPA)

1. Como avalia o papel das ferramentas de interação e comunicação disponibilizadas no
Portal de informação GPA?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Acredita que as ferramentas de interação e comunicação disponibilizadas pelo SGC Joomla
atende às expectativas do objetivo do Portal GPA?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Qual ferramenta poderia ser adicionada ao Portal GPA no sentido de potencializá-lo no
suporte ao AVA GPA?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Como percebe a relação entre o Portal e o AVA do Programa GPA, destacando suas
potencialidades e limitações interativas e comunicativas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Como julga as estratégias de organização do Portal GPA em relação a outros Portais que
conhece ou já trabalhou?
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Anexo 6

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Letras
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro

em

Entrevista 53 (Usuários do Portal GPA)

1. Acredita que o Portal GPA (que deu apoio para o curso GPA) possa maximizar/expandir
seus processos de Comunicação? Justifique, por favor.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Quais recurso poderiam ser adicionados ao Portal de forma a maximizar/expandir os
processos de comunicação/interação no portal?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Escreva sobre sua percepção do Portal GPA em relação à interação e comunicação.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3

Esta foi uma versão preliminar, mas não chegou a ser aplicada por motivos explicados no item 5.1
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Anexo 7

ENTREVISTAS RESPONDIDAS

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Letras
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro

em

Entrevista 1 (Webmaster do Portal GPA)

1. Você já participou da equipe de outros Portais de informação? Exemplifique, por favor.
__Não__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
2. Quais potencialidade você destaca na plataforma Joomla?
____Versatilidade_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Quais limitações você destaca na plataforma Joomla?
____Limitações de sistema operacional e linguagem de programação que pode ser
hackeada________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Quais principais dificuldades na implantação de um Portal com o SGC Joomla, com é o
caso do GPA?
_____No meu caso a implantação se limita a configuração inicial e instalações de plugins quando
necessário, assim as dificuldades englobam a configuração do servidor e
PHP____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________________________________________.
Anexo 8

109

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Letras
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro

em

Entrevista 3 (Arquiteto da informação externo ao Portal GPA)

1. Você já participou da equipe de outros Portais de informação? Exemplifique, por favor.
__ Sim, Portal interno de arquitetura middleware da Dataprev, o qual foi construído a partir do
SGC Drupal e algumas partes do Portal fazem integração (módulo agenda) com o Wordpress. O
gerenciamento
e
publicação
de
notícias
é
feito
com
o
Jboss
Portal.
_________________________________________________________________________
1.2. Você já trabalhou com o Joomla?
__ Sim________________________________________________________________
2. Quais potencialidade você destaca na plataforma Joomla? (esta pergunta foi feita de forma
mais específica)
2.1 Quais potencialidade de interação e comunicação você destaca na plataforma Joomla?
____ Facilidade de agregação de conteúdo dinâmico e também interface gráfica intuitiva (back end)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Quais limitações você destaca na plataforma Joomla?
____ Não é possível migração de conteúdo existente para outra plataforma e integração automática
com outras plataformas ____________________________________________
_________________________________________________________________________
3.1. Quais seriam as vantagens disso?
Possibilidade de agregar tipo de mídia não suportada pelo joomla, alem de reutilização de portais já
existentes______________________________________________________
4. Quais principais dificuldades na implantação de um Portal com o SGC Joomla, com é o
caso do GPA?
_____ executar o procedimento de forma que fique com alta performance no caso de um numero
excessivo de acessos_________________________________________________
________________________________________________________________________.
5. Quais as vantagens e desvantagens você pode destacar entre o drupal e o joomla?
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O Drupal oferece maior facilidade para implementação de integrações com serviços externos
(sistemas
de
autenticação,
Portais
que
utilizam
outras
tecnologias)
a maior vantagem do Joomla é a interface gráfica intuitiva.
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Anexo 9

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Letras
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro

em

Entrevista 2 (Tutor do curso GPA)

1. Você já participou da equipe de outros Portais de informação? Exemplifique me detalhes
(SGC, tipo de Portal), por favor.
____Sim,
participei
da
equipe
do
Portal
Educação
Ambiental
(http://www.latec.ufrj.br/portaleducacaoambiental)
,
Ensino
de
Cências
(http://www.latec.ufrj.br/ensinodeciencias/) , Frentista (http://www.latec.ufrj.br/frentista/) ; além de
participar dos Portais: Dengue (http://www.latec.ufrj.br/portaldadengue/) , empreendeodorismo
(http://www.latec.ufrj.br/portalempreendedorismo/index.php/sites/101-portal-capital-de-risco.html)
.
Todos os referidos Portais são construídos a partir do Joomla para organização e publicação de
conteúdos.
Dentre os portais supracitados o portal plano de ação em emergência e o portal gestão de passivos
ambientais são de apoio a comunidades virtuais.
1.2

Quais

dos

referidos

Portais

são

de

apoio

a

comunidade

virtuais?

____Educação ambiental, frentista__________________________________________

2. Quais as similaridades e/ou diferenças no uso de ferramentas de comunicação e interação
adotadas entre os referidos Portais?
Primeira resposta4:
Como não há contato com o usuário, é difícil realizar pesquisas para saber sobre a usabilidade. por
ex. o do GPA.
Segunda resposta:
Para estabelecer uma possível comparação entre um portal de informação e um portal de
informação de apoio à comunidade virtual utilizarei como exemplo o Portal de Informação
Educação Ambiental e o Portal de Informação Gestão de Passivos Ambientais. Das observações
realizadas em torno das ferramentas de comunicação e interação, percebi que:
1º - No geral, ambos os portais apresentam as mesmas ferramentas de comunicação e interação;
4

As primeiras respostas desta entrevista e as únicas foram frutos das perguntas aplicadas pessoalmente, enquanto as
segundas e terceira respostas enviadas e respondidas por e-mail
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2º - No caso do portal de apoio a comunidade o AVA acaba proporcionando uma maior troca, pois
atua como ferramenta de estímulo na medida em que incentiva o aluno do curso (usuário) a
participar do portal, a partir de chamadas e envio de e-mails por parte da tutoria com o link do
portal. Sendo um suporte de apoio ao AVA por oferecer conteúdos complementares ao curso, o
aluno do curso também acaba demonstrando um maior interesse em acessar e participar do portal
para potencializar seu aprendizado, já que o portal possui ferramentas próprias que não há no AVA
como, por exemplo, entrevistas, legislação;
3º - Já o portal de informação apresenta ferramentas de interação e comunicação que acabam não
sedo exploradas. Acredito que a falta de acompanhamento dos usuários cadastrados no portal
contribui para o enfraquecimento das ferramentas. Uma possível solução para o problema poderia
até ser a aplicação de um questionário com os usuários cadastrados para avaliar os potenciais e
limitações dessas ferramentas, possibilitando possíveis correções e melhoras em sua usabilidade.
2.1 Como a equipe sabia a respeito do público que ia lidar com o portal?
A troca acontecia mais no AVA_____________________________________________

3. Acredita que pode haver melhorias nas interações entre os horários e entre eles e a equipe
do Portal? Como?
Primeira resposta:
Poderia haver uma categoria de troca entre os ossuários, alem de acompanhamento de ossuários
que se cadastram, o newsletter poderia ser enviado para os ossuários de forma automática, pelo fato
de valorizar e atrair o usuário
Segunda resposta:
Acredito que assim como há uma ferramenta fórum no AVA, também poderia ser criada uma
categoria para troca entre os usuários no portal, contudo não sei se é possível criar uma categoria
parecida com o fórum no JOOMLA. Também há de se considerar as potencialidades das
ferramentas que suportam o AVA e o portal: enquanto o AVA utiliza o Sistema Quantum, o portal
utiliza o JOOMLA.
Como já me referi acima o acompanhamento dos usuários que se cadastram no portal pode ser
essencial para iniciar um canal de troca e até mesmo atrair novos usuários através do envio de um
newsletter semanal com novas informações. Mesmo que feito de maneira automática, o envio do
boletim eletrônico estimula o usuário a acessar o portal para encontrar as novidades o que acaba
valorizando o portal.
Não sei em todos Marcus mais o portal de informações no qual trabalhamos utiliza o JOOMLA que
possibilita agregar uma gama de informação em uma relação custo-benefício pequena, se
comparado a um website tradicional que conta com uma equipe de designers e programadores para
sua elaboração. Já o hotsite não tem a intenção de ser um canal informativo para levar
conhecimento às pessoas, mais sim divulgar algo e por isso possui uma linguagem simples. Como o
seu atrativo é ser bem visual se abusa das cores e também das animações em flash (ex:
http://www.latec.ufrj.br/animaeco/  esse flash divulga o evento do Animaeco) diferente do portal.
O hotsite é muito conciso e objetivo, é de poucas informações e pode ser de multiformas. Alguns
hotsite possibilita estabelecer uma interação entre usuário e o site como por exemplo, hotsites de
lojas de tintas.
4. Qual ferramenta de interação foi a mais eficiente?
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No caso de um portal de informação de apoio a comunidades virtuais as ferramentas são
mural (usuários-usuários), fórum (usuário-usuário), chat (usuários-usuários).
No portal de informação não há ferramentas que possibilitem a interação entre os usuários.
5. Através de quais ferramentas ocorrem as interações entre os usuários e a equipe do Portal?
No caso de um portal de informação de apoio a comunidades virtuais: fórum (usuáriosequipe e usuário-usuário), e-mail (usuário-equipe), telefone (usuário-equipe), tira-dúvidas (usuárioequipe), colaboração (usuário-equipe) .
Já o portal de informação apresenta e-mail (usuário-equipe), telefone (usuário-equipe), perguntas
freqüentes (usuário-equipe), “envie sua colaboração" (usuário-equipe), enquete (usuário-equipe) e
as ferramentas de cadastro (usuário-equipe).
6. Na sua opinião, o que funcionou e não funcionou bem para os alunos em relação o Portal
de Informação?
(não respondido)
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Anexo 10

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Letras
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro

em

Entrevista 2 (Desenhista instrucional do AVA GPA)

1. Você já participou da equipe de outros Portais de informação? Exemplifique em detalhes
(SGC, tipo de Portal), por favor.
Não participei da implementação do portal GPA. Quando ingressei no projeto, o mesmo já havia
sido implementado pela equipe. Atualmente estou participando do projeto FBTS, que tem uma
proposta similar ao projeto GPA, no entanto, apenas acompanho a implementação do portal pela
Cristina.

2. Quais as similaridades e/ou diferenças no uso de ferramentas de comunicação e interação
adotadas entre os referidos Portais?
Nenhuma diferença. As propostas das ferramentas Biblioteca Virtual, Glossário e Perguntas
Freqüentes é a mesma.

3. Através de quais ferramentas ocorrem as interações entre os usuários?
Nenhuma.

4. Através de quais ferramentas ocorrem as interações entre os usuários e a equipe do Portal?
Fale conosco e e-mail pessoal para latec@ufrj.br.

5. Acredita que pode haver melhorias nas interações referidas nos itens 3 e 4? Como?
Acredito. Por meio da utilização de outras ferramentas e de atividades que promovam a
comunicação entre os usuários de uma forma geral.
_________________________________
Enviada novas perguntas depois de receber as primeiras respostas:
Prezada entrevistada,
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Implementação significa melhoria, mudança; enquanto implantação significa estabelecimento,
criação.
A partir de tais definições, gostaria que, por gentileza, respondesse novamente à primeira questão.
Além disso, poderia responder em detalhes a segunda, por favor, conforme solicitado?
O que é FBTS? qual o sistema de gerenciamento de conteúdo usado? Joomla? Você diz que
"acompanho a implementação do portal pela (pessoas responsável)", o que quer dizer com isso?
No item cinco poderia ser mais específica na sua resposta, por favor. Quais ferramentas de e
atividades você se refere?
Obrigado!
Marcus Mussi
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Anexo 11

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Letras
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação
Lingüística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro

em

Entrevista 4 (Arquiteto da informação do Portal GPA)

1. Como avalia o papel das ferramentas de interação e comunicação disponibilizadas no
Portal de informação GPA?
È importante destacar que existem diversas possibilidades de interação:
Interação do leitor /participante da comunidade virtual com a equipe
Neste caso os canais de comunicação são:
Ferramenta Fale conosco: ligação direta, por e-mail ou telefone, para dúvidas sobre o portal
(questões técnicas) e as matérias do portal (questões de conteúdo).
Interação da equipe com o leitor
Ferramenta Newsletter
Embora seja uma interação bastante dirigida e limitada, esta ferramenta permite que a equipe
faça uma seleção das notícias mais importantes e envie para o leitor/participante.
Pode ser automática, contendo simplesmente as últimas matérias, ou pode conter matérias
selecionadas manualmente dentre todas as matérias do portal.
Interação automática com o conteúdo intermediada pela plataforma
O Joomla tem algumas ferramentas automáticas que simulam uma situação de interação com
uma equipe ou com alguém por trás do portal, mas que não passam de seleções automáticas que o
sistema faz, criando a impressão de que alguém está interagindo com o leitor (esse alguém neste
caso é a própria plataforma).
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Neste caso incluem-se as seções últimas notícias e mais lidas. Onde o Jomla publica
automaticamente as notícias mais lidas e as mais recentes, fazendo um filtro e assim auxiliando o
leitor em sua navegação.
Esses são exemplos de interações com o conteúdo da plataforma, de uma forma intermediada
pela plataforma: neste caso a seleção de notícias (e consequentemente a sugestão ao leitor de uma
escolha baseada em estatística – mais lidas)
Mas existem alguns exemplos de interação com a plataforma diretamente:
Não com o conteúdo, mas com a plataforma, como se ela tivesse vida e independência para
prestar um serviço ao leitor:
A ferramenta enquete também é automática e representa uma interação com a equipe,
intermediada pela plataforma, que coleta os dados e os devolve em forma de estatísticas.
As perguntas são criadas e publicadas pela equipe, mas os resultados estatísticos são
calculados automaticamente pela máquina .
Portanto, após votar, o leitor recebe automaticamente uma resposta da máquina com a
estatística das votações.
A Ferramenta Procurar também é automática do sistema e permite que o leitor interaja com o
conteúdo, e realize buscas de conteúdos dentro do portal. Nesse caso ele estaria sendo ajudado pela
plataforma, em sua busca.

1.1 Há alguma ferramenta de comunicação ou interação que não foi selecionada para a
estratégia do Portal.
A plataforma possui algumas funções (ferramentas) interativas que não foram selecionadas
nesse primeiro momento, por diversas razões. São exemplos:
Votar numa matéria
Comentar uma matéria
Informar que foi o autor da matéria
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Qual a data da publicação;
Permitir que o leitor envie Matérias

1.2 Comente, por favor.
Elas não foram selecionadas inicialmente pois queríamos primeiro dominar os fluxos e
vetores de comunicação e de trocas mais limitados em número para depois ampliar gradativamente
essas possibilidades, para não poluir visualmente o portal e não criar interações excessivas que
poderiam atrapalhar mais do que ajudar
Ou seja, queríamos ampliar gradativamente as opções de interação e introduzi-las lentamente,
tendo a possibilidade de avaliar os resultados e por fim confirmar ou não a utilidade daquela
ferramenta.
Algumas ferramentas nos fizeram ficar em dúvida, pois talvez não fossem adequadas público
alvo e à natureza do portal, ou seja , mais sóbrio e mais direcionados para a aprendizagem de
profissionais em serviço.
Algumas dessas ferramentas que foram desabilitadas seriam talvez mais úteis para
comunidades mais informais , de portais voltados para jovens , para venda de produtos, para temas
mais lúdicos etc
Votar uma notícia por exemplo, pode ser no nosso caso, contraproducente, pois seria uma
forma de reprovar a seleção feita pelos especialistas e não nos ajudaria, pois as notícias foram
selecionadas por especialistas e seriam utilizadas de forma integrada com o curso online. Por
exemplo:
Votar numa matéria – poderia criar rejeição a matérias selecionadas pelos especialistas
Comentar uma matéria – o participante poderia não ter autoridade ou conhecimento suficiente
para comentar os temas específicos do portal e isso poderia trazer confusão e disseminar
informações incorretas
Informar a data da publicação – Poderia rotular matérias de velhas ou ultrapassadas;
Enquanto que a revisão em relação à atualidade nas matérias deve ser feita constantemente
pela equipe, de forma a manter o material disponibilizado atualizado.
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Permitir que o leitor envie Matérias
Como se trata de um conhecimento muito especializado, somente os especialistas poderiam
selecionar matérias mais adequadas às propostas do curso ou do portal
Informar que foi o autor da matéria
Os autores são a equipe de especialistas que produzem o portal. Essa identificação
diferenciada não seria necessária
Além dessas ferramentas existem outras que podem ser adicionadas em forma de plug-ins, ou
seja, outros softwares mais simples que são adicionados ao software principal (do portal)
Para isso os plugins precisam ser programados de tal forma que sejam compatíveis com o
portal e possam se adaptar ao mesmo.
São exemplos de ferramentas interativas que podem ser adicionadas o Fórum e o chat
Essas ferramentas de comunicação permitem a interação de leitores do portal entre si e entre
leitores e a equipe do portal.
Essas ferramentas são bastante úteis
Nossa intenção é incorporá-las em breve.
No entanto deve-se tomar muito cuidado na sua implementação, pois elas geram um trabalho
maior por parte da equipe para acompanhar as mensagens, moderar as mensagens acompanhandoas, filtrando, corrigindo eventuais erros, fazendo acompanhamento
Para isso precisamos de um moderador e isso representa um custo adicional para o projeto

2. Acredita que as ferramentas de interação e comunicação disponibilizadas pelo SGC Joomla
atende às expectativas do objetivo do Portal GPA?
Acho que ele está pouco interativo do tipo leitor –leitor Poderíamos aprimorar o portal
acrescentando um espaço para o leitor enviar colaborações, mas isso exigiria um mediador e mais
hh de trabalho, ao mesmo tempo deveria ser bem avaliado a relação custo/benefício desses
acréscimos.
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3. Qual ferramenta poderia ser adicionada ao Portal GPA no sentido de potencializá-lo no
suporte ao AVA GPA?
___respondido na questão 1: fórum e chat_____________________________________
_________________________________________________________________________
4. Como percebe a relação entre o Portal e o AVA do Programa GPA, destacando suas
potencialidades e limitações interativas e comunicativas?
A interação (na verdade integração) foi planejada em etapas: faz-se uma primeira etapa e
avalia-se, depois acrescenta mais integração entre o curso e o portal, até chegarmos a uma
quantidade ótima, nem excessiva nem sub aproveitada.
Para uma primeira etapa, onde o próprio portal ainda estava sob julgamento, em termos de
adequação das categorias de conteúdos e de escolha de ferramentas interativas acho que estamos
satisfeitos com o resultado alcançado, mas uma vez estabilizado o conhecimento em relação ao
portal e sua configuração, chegando-se ao nível de adequação ao público alvo e ao objetivo da
capacitação, estava prevista a fase de Avaliação Revisão e ampliação

5. Como julga as estratégias de organização do Portal GPA em relação a outros Portais que
conhece ou já trabalhou?
Já utilizamos várias estratégias, desde a construção de páginas diretamente com o
Dreamweaver(foi bem no início do projeto de pesquisa e era uma estratégia inviável devido ao
grande volume de informação, que seria trabalhada mais adiante, mas foi um começo possível),
passando pelo Xoops e pelo PHP NUK. Comparando com essas duas plataformas anteriores, a
plataforma Joomla se mostrou mais amigável, mais fácil de administrar e mais estável (apresenta
poucos bugs ou falhas).
No entanto uma vez enfrentamos u8 problema com invasão por hakers, o que causou um
grande susto, e um custo adicional para o projeto. Nossa estratégia para evitar novos ataques foi
manter a versão da plataforma sempre atualizada, o que elevou o custo de manutenção (que é feita
pelo web master)

