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RESUMO 

 

Este estudo visa contribuir para as discussões locais sobre o desenvolvimento de 

interfaces para cursos de EAD, elaborando proposições a partir da visão dos 

estudantes de EAD, dos cursos de Licenciatura em Letras e Ciências Biológicas da 

UPE, sobre a interatividade, a acessibilidade e conectividade. Para tal objetivo 

buscou-se investigar as interfaces da rede social Facebook e da plataforma Moodle 

com uma investigação pelo método qualitativo exploratório. Através de referenciais 

teóricos e entrevistas com os participantes constatou-se que estes reconhecem a 

interação nos ambientes estudados, mas sentem falta do uso da comunicação 

instantânea e dos compartilhamento de informações na ambientação atual de seus 

cursos, ou por não reconhecer o comando ou pela sua ausência. 

 

Palavras-Chave: Facebook, Moodle, Interação, Estudante-Mídia-Conhecimento-

Professor, Interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to contribute to local discussions on the development of interfaces 

for distance education courses, developing propositions from the perspective of 

distance education students, the Bachelor of Letters and Life Sciences UPE on 

interactivity, accessibility and connectivity. To this aim we sought to investigate the 

interfaces of the social network Facebook and Moodle platform with an investigation 

by exploratory qualitative method. Through theoretical references and interviews with 

participants it was found that they recognize the interaction in the study sites, but 

miss the use of instant communication and sharing information on the current setting 

of their courses, or does not recognize the command or its absence. 

 

Keywords: Facebook, Moodle, Interact, Student-Teacher-Media-Knowledge, 

Interface 
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INTRODUÇÃO 

 

O atual cenário de Educação a Distância - EAD tem trazido à discussão 

formatos de interfaces que buscam envolver de forma crescente os alunos e 

professores com o conhecimento e suas mídias no processo ensino-aprendizagem. 

Lévy (1999, p.38) destaca que não estamos mais nos relacionando com um 

computador, somente por meio de uma interface, mas “sim, executamos diversas 

tarefas em um ambiente "natural" que nos fornece sob demanda os diferentes 

recursos de criação, informação e comunicação dos quais precisamos”. 

Para Moran (1981, apud, BARBOSA e SILVA, 2010, p. 25), “a interface de um 

sistema interativo compreende toda a porção do sistema com o qual o usuário 

mantém contato físico (motor ou perceptivo) ou conceitual durante a interação”. Essa 

compreensão evidencia a importância do desenvolvimento de interface que permita 

ao usuário interagir com os outros, utilizar ferramentas diversas de aprendizagem, 

acessar um banco de dados, identificar-se com a imagem em movimento, dinamizar 

vídeo-aulas e webconferências, tirar dúvidas e, ao mesmo tempo, acessar no 

ambiente redes sociais como complemento do processo interativo.  

Ao investigar uma interface de um ambiente interativo para educação a 

distância considera-se que esta vai além de uma imagem, ao dimensionar a relação 

que o usuário estabelece com as tarefas e com os outros, seus pares, professores e 

tutores. Ao mesmo tempo, não se deseja propor somente uma interface, uma 

‘embalagem’ ou ‘roupagem nova’, mas propor um ambiente mais interativo, com 

fronteiras mais flexíveis de comunicação, de trocas de informação e de 

conhecimentos com autorias próprias ou de outros, de fóruns e chats 

argumentativos, em que os estudantes experimentem diversas ferramentas de 

construção do conhecimento, que auto avaliem seu processo de ensino-

aprendizagem e que avaliem sua produção. Entretanto, citando o jogador de 

beisebol Yogi Berra, norte americano, conforme Litto e Formiga (2009, p.14) 

“previsão é muito difícil, especialmente quando for sobre o futuro”, deixando claro 

que não existe uma receita para o futuro, até porque consideramos que um 

ambiente virtual de aprendizagem – AVA, necessite estar se atualizando e 

incorporando tecnologias contemporâneas sociais e da virtualização. 

Tem-se portanto em discussão, uma interface que comunique ao usuário para 
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que veio à educação, mediando conhecimentos e estabelecendo relações e 

conexões com redes sociais via computador e celular. Uma educação que não tem 

tido consenso conceitual na literatura pelos autores que discutem sobre o 

ciberespaço, ou mesmo, quando ainda se discute seu reconhecimento no sentido 

clássico científico como modalidade ou como um tema de estudo, devido aos seus 

diversos modelos, sendo esses obstáculos a serem vencidos, sem no entanto haver 

previsão de solução, mas sim opção pela visão conceitual de autores da área. 

 Outro destaque é o potencial da plataforma Moodle, utilizada em EAD, para o 

desenvolvimento de AVA, e do Facebook para EAD, ou ainda, o seu uso 

complementar na educação presencial, podendo ser ou não utilizado como 

institucional ou opcional pelo docente. Destaca-se ainda, primeiramente, sua 

incidência, podendo ser esporádico ou sistemático. Ou, ainda, seu uso no ensino-

aprendizagem na educação básica e superior, baseando-se na legislação que 

orienta sua aplicação em componentes curriculares. É inegável essa modalidade e a 

necessidade de pesquisar mais sobre seu potencial, seus indicadores de qualidade 

e seus usos no ensino-aprendizagem.  

Segundo Barbosa e Silva (2010, p.20) “a interação usuário-sistema como 

sendo um processo de manipulação, comunicação, conversa, troca, influência, e 

assim por diante” é fator preponderante da mediação homem-computador, é a 

interface que atrai primeiramente o usuário. Desta maneira, busca-se investir nessa 

visão da interatividade como indicador de qualidade do ambiente educativo, já que a 

maioria dos cursos à distância possui uma desistência considerável de alunos, seja 

por conta do uso inadequado ou até mesmo cansativo do atual ambiente. 

Um ambiente interativo e acessível promove maior contato entre os alunos, 

fornece maior flexibilidade no uso da plataforma, deixa o usuário aberto a exposição 

e resolução de dúvidas, e todos poderão acompanhar seus amigos, auxiliando e 

estimulando as discussões para uma aprendizagem mais significativa.  Alava et al. 

(2002, p.126) ainda informam que: 

 

As técnicas não podem ser reduzidas a uma dimensão instrumental. É 
preciso considerá-las como ferramentas que ganham sentido em uma lógica 
global da educação, fundada no reconhecimento da potencialidade da criança 
e na abertura para o mundo. As técnicas dão a criança apoio para que 
desenvolva sua visão específica do mundo e sua personalidade cultural, base 
de sua futura autonomia. Assim, a técnica da educação ganha sentido em 
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sua finalidade social, que é a comunicação. A criança fala de si a qualquer 
um que reciprocamente esteja envolvido com ela, e é esse envolvimento que 
dá a impressão de duplo sentido cognitivo e social.  

 

Nesse sentido, mesmo a modalidade de Educação a Distância não sendo 

permitida por lei na educação básica, conforme o Artigo 34 da Lei 9394 (BRASIL, 

1996), em que orienta a jornada escolar em trabalho efetivo em sala de aula, 

observa-se a presença desta modalidade em metodologias docentes como 

complementar às atividades de ensino-aprendizagem. Nesse caso, destaca Alava 

(2002, p.137), “o professor não é mais a fonte exclusiva de saber. Ele se torna um 

facilitador de saber e não é mais a principal rede de informação”. 

Atualmente está crescente a busca por cursos a distância, segundo o site da 

Agencia Brasil (2013), no qual afirma que “a educação a distância (EAD) cresceu 

mais que a educação presencial de 2011 a 2012. Em um ano, houve um aumento de 

12,2% nas matrículas da EAD, enquanto a educação presencial teve um aumento de 

3,1%.”. Dados esses que mostram o avanço da procura pela educação a distância, 

sendo muitos desse público já familiarizados com redes sociais e programas de 

sistemas operacionais de maior uso da população.  

Para compreender melhor o efeito que a interface causa  sobre o aumento da 

procura por educação a distância e a permanência dos alunos matriculados nos 

cursos, se buscou nesta pesquisa investigar essa visão pedagógica e comunicativa 

na relação entre um ambiente de redes sociais disseminado na sociedade, como o 

Facebook, e a Plataforma Moodle, utilizada em muitos ambientes de EAD no Brasil. 

Reconhece que a permanência do estudante  vai além da visão sobre a interface, 

fatores políticos, de trabalho e oportunidades, dentre outros, também influenciam a 

procura e a permanência. No entanto, esse estudo focalizará a interface como um 

dos elementos que contribuem como um diferencial entre a tradição e a inovação, 

articulando-a com seu potencial comunicativo e com o seu design. 

 Nesse contexto em que se busca a permanência do estudante na educação, 

tendo o uso de tecnologias do seu tempo presente em sala de aula, é que se 

investiga a incorporação de ferramentas do Facebook na interface da Plataforma 

Moodle, visando a interação professor-aluno-conhecimento-mídias em EAD, 

subsidiando seu uso como complementar na educação presencial. 

 Tal pesquisa busca contribuir para as discussões locais sobre o 
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desenvolvimento de interfaces para cursos de EAD, elaborando proposições a partir 

da visão dos estudantes de EAD dos cursos de Letras e de Ciências Biológicas da 

UPE, sobre a interativa, a acessibilidade e conectividade. Visando atingir este 

objetivo, na pesquisa buscou-se: 

 Analisar as interfaces do Facebook e da plataforma Moodle de EAD. 

 Caracterizar o modelo de ambiente virtual desses ambientes para o uso 

no ensino-aprendizagem. 

 Identificar os limites e possibilidades que as interfaces oferecem para a 

interação no ensino aprendizagem; 

 Descrever os modelos de educação a distância no formato learning; 

 Discutir a didática de educação a distância para ambiente virtual de 

aprendizagem. 

 Provocar a discussão entre os participantes sobre as ferramentas e a 

interface do Facebook e do ambiente virtual de aprendizagem no Moodle 

para a interação com o professor e os conhecimentos dos componentes 

curriculares de seus cursos. 

 Analisar as proposições dos participantes em seus discursos. 

 Propor uma interface mais interativa no Moodle utilizando a interface do 

Facebook como referência para a mediação professor-aluno-mídias-

conhecimento. 

Para atingir tais objetivos, dividiu-se a pesquisa em dois marcos teóricos. O 

primeiro se deteve na análise do ambiente interativo Facebook e da Plataforma 

Moodle, na visão técnica da interface. O segundo tópico, investiu na relação usuário, 

ambiente virtual e conhecimento em EAD, analisando as ferramentas interativas na 

visão didática. 

A opção metodológica foi pela pesquisa qualitativa exploratória (SELTIZ et al, 

1975), tendo como participantes estudantes de cursos da educação superior em 

EAD, na UPE, com vistas a contribuir para os estudos de ambientes virtuais de 

ensino-aprendizagem. 

Ao final da pesquisa buscar-se-á indicativos de sua contribuição para o 

Núcleo de Educação a Distância –NEAD, da UPE. 
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1. INTERFACES DOS AMBIENTES EM ESTUDO 

 

 Cada ambiente possui suas características, seu potencial comunicativo e 

educativo, em seu designe. Um ambiente interativo comercial terá suas dimensões 

de acesso do usuário, de seleção de produto para consumo e de pagamento como 

prioritário em seu desenvolvimento. Assim, concebe-se que para cada finalidade, 

busca-se na ferramenta meios para alcançar uma sistemática de acesso crescente, 

uma funcionalidade e sua disseminação na sociedade. 

 Em educação a distância, esse ambiente torna-se de acesso sistemático e de 

longo prazo, pois no modelo brasileiro, os cursos a distância acompanham a 

periodicidade dos cursos presenciais, mantendo a relação entre aluno-professor-

conhecimento-mídias no mínimo por quatro anos. O aspecto acesso sistemático, 

periodicidade longa, distância territorial entre Polos de EAD, intermediação de 

tutores para a interatividade, disponibilização e disseminação de material didático e 

de apoio no ambiente fez com que o olhar deste pesquisador se voltasse para o 

estudos desses ambientes, neste tópico. 

Buscou-se neste tópico ao analisar as interfaces do Facebook e da plataforma 

Moodle de EAD, caracterizar estes modelos de ambiente virtual para o uso no 

ensino-aprendizagem, identificando os limites e possibilidades de suas interfaces, 

tendo como indicadores a interatividade, a acessibilidade e a conectividade. 

 

1.1.FACEBOOK 

 

O Facebook foi criado em 2004, por Marck Zuckerberg e seus colegas de 

quarto Dustin Moskovitz e Chris Hughes, da Faculdade Eduardo Saverin. Seu 

princípio era baseado em uma rede de relacionamento restrita para os universitários 

de Harvard, passando a ser aberta ao público, apenas em 2006. A rede social vem 

inserindo usuários de vários países em grupos que interagem entre si, enquanto 

também, interagem indivíduos com muitos ou com um só. 

Para Kirkpatrick (2011, p. 245): 

O Facebook, no entanto, nada mais é que as ações coletivas de seus 
usuários. O que acontece lá depende daquilo em que os usuários do 
Facebook estão interessados, e não, no final das contas, daquilo que Mark 
Zuckerberg acha que deveria ser o interesse deles. 
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Temos ainda Araújo (2007, p. 48) que enfoca o homem como “formador do 

seu conhecimento, da sua razão, do que é significante para ele.” 

Kirkpatrick (2011, p. 353) afirma ainda que: 

 
O Facebook está mudando nossa noção de comunidade, tanto no âmbito da 
vizinhança como no âmbito planetário. Ele pode nos ajudar a recuperar um 
tipo de intimidade da qual fomos afastados pelo ritmo cada vez mais 
acelerado da vida moderna. Pela primeira vez, em 2010, a maior parte da 
humanidade está morando em cidades. O Facebook recria a familiaridade de 
uma cidade pequena eletronicamente. 

 

Por sua vez, no Brasil, o Facebook que possuía em abril do ano corrente 71 

milhões de usuários (OLHAR DIGITAL, 2013), em cinco meses aumentou 

progressivamente para 76 milhões de usuários, sendo ativos diariamente 47 

milhões, obtendo dessa forma, a 2ª colocação no ranking de usuários, ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos (G1, 2013) como vemos na figura 01. 

 
Figura 01. Usuários ativos do Facebook. Fonte:<http://www.webexpoforum.com.br/03/05/2012/brasil-

ja-e-o-2%C2%BA-em-numero-de-usuarios-no-facebook-atras-apenas-dos-eua>. 
 

Com isso, começamos a ter uma atenção maior no que diz respeito a 

interação da rede social, abordando diversas questões, entre elas o porquê dessa 

velocidade avassaladora no aumento de pessoas utilizando esse meio de 

comunicação. 

Percebendo essa questão pode-se analisar o Facebook e suas ferramentas, 

nos aspectos da interação e acessibilidade focando novas formas educativas 

http://www.webexpoforum.com.br/03/05/2012/brasil-ja-e-o-2%C2%BA-em-numero-de-usuarios-no-facebook-atras-apenas-dos-eua
http://www.webexpoforum.com.br/03/05/2012/brasil-ja-e-o-2%C2%BA-em-numero-de-usuarios-no-facebook-atras-apenas-dos-eua
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inovadoras. Isto, como ponto principal para a discussão de temas entre alunos –

alunos e estes com os professores, de forma que os instigue a se conectarem a 

hiperlinks para aprofundamento de temas, pesquisar e ir à busca de conhecimentos 

por si próprio. 

 

O conhecimento, por sua vez, fundamental para o desenvolvimento humano e 
social, demanda reflexão individual e coletiva, contextualização, formação e 
troca de sentidos, elementos fundamentais ao processo de aprendizagem, 
que possibilitam que essas informações contribuam efetivamente para a 
construção de conhecimento. (TEIXEIRA, 2010, p.25). 

 

 Conforme esse autor, uma das premissas para discussão seria a construção 

do conhecimento, sabendo-se que as redes de relacionamento não tem servido 

prioritariamente para tal objetivo. Observa-se uma exposição do que é particular, 

uma troca de mensagens, sem ter um objetivo claro das suas possibilidades para o 

ensino-aprendizagem. 

 

1.1.1 Potencial técnico 

 

A rede social Facebook utiliza suas informações em 3 tipos de formas, 

segundo as normas da própria rede, sendo elas as informações que recebem sobre 

o usuário, as informações que os outros compartilham sobre o usuário e por fim as 

informações públicas. 

Nas informações que dizem respeito ao usuário, temos de início o “cadastro” 

e o que é “compartilhado” pelo usuário no “mural”, o cadastro é rápido colocando 

apenas o nome, e-mail e futura senha após isso é só confirmar na caixa do e-mail, já 

o conteúdo exposto e compartilhado pelo usuário é realizado dentro do mural, 

ambiente central onde fica as discussões abordadas pelos usuários da rede. 

Quando passa a ser membro acaba ficando aberto a comentários e 

compartilhamento de informações através de outras pessoas, é o que acontece com 

as ferramentas “compartilhar”, “curtir” e “comentar” essências durante a 

interatividade e principais responsáveis para o uso da ferramenta “notificações”, 

localizada na parte superior esquerda, que tem como objetivo notificar qualquer 

situação que envolva o usuário, tais como resposta ou comentário sobre algo citado 
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pelo usuário (texto, figura, citação de outros autores), além da interação via chat on-

line e instantâneo. 

Por fim temos as informações públicas, basicamente o que pode ser realizado 

por qualquer usuário, começando pelas mensagens, imagens e citações que o autor 

pode escolher para quem deseja postar, ou seja, se é para todos do Facebook, 

apenas amigos, ou determinadas pessoas, podemos incluir ainda alguns dados 

como “nome”, “foto”, “rede de amigos” e “sexo”, todos esses dados são registrados e 

protegidos pelo Facebook, liberados com a autorização do usuário, caso não deseje 

mais utilizar a rede basta apenas “desativar” em “configurações de conta” ou então 

“excluir” permanentemente. 

 

1.1.2 Potencial comunicativo 

 

Seu processo de comunicação é o que chamamos hoje em dia de poderoso 

em relação as outras redes sociais por se tratar de um ambiente mais utilizado como 

vemos na figura 02: 

 
Figura 02: Principal objetivo no uso das redes sociais. Fonte: 

<http://codigofonte.uol.com.br/noticias/pesquisa-aponta-que-pouco-mais-da-metade-dos-usuarios-
utilizam-redes-sociais-com-fins-corporativos>. 

  

 Utilizado de forma interativa, propõe a seus participantes uma comunicação 

instantânea, explorando as diversas formas de se expressar na interface tanto por 

meio do bate-papo como também através de publicações e respostas obtidas fora do 

chat, é o que percebemos na figura 03 e 04: 

http://codigofonte.uol.com.br/noticias/pesquisa-aponta-que-pouco-mais-da-metade-dos-usuarios-utilizam-redes-sociais-com-fins-corporativos
http://codigofonte.uol.com.br/noticias/pesquisa-aponta-que-pouco-mais-da-metade-dos-usuarios-utilizam-redes-sociais-com-fins-corporativos
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Figura 03: Chat no Facebook. 

 

 
Figura 04: Troca de mensagens fora do chat no Facebook. 

 

 Temos dessa forma uma proximidade maior entre os usuários, não apenas 

via computador, mas também de forma móvel sendo cada vez mais acessado em 

celulares smartphones. 
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1.1.3 Potencial pedagógico 

 

Se tratando de educação está sendo cada vez mais comum o uso do 

Facebook para disseminação de informações referentes a aulas ministradas em sala 

de aula, principalmente através da ferramenta “grupos” restringindo ainda mais os 

interessados naquelas informações, como ilustra a figura 05: 

 
Figura 05: Troca de informações entre aluno-professor. 

 

Permite ainda o compartilhamento interativo do material das aulas 

repassadas, promovendo dessa forma a busca de mais conteúdo (textos, vídeos, 

imagens, sites) referente ao tema em outras fontes, além da discussão entre os seus 

participantes, como segue na figura 06: 
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Figura 06: Compartilhamento de informações. 

 

1.2.MOODLE 

 

Criado recentemente por Martin Dougiamas em 2001, o Moodle é um software 

livre voltado para a educação. Baseia-se em administrar atividades educacionais 

para cursos on-line, em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem 

colaborativa. Silva (2011, p. 18) destaca que: 

 

Seu objetivo é permitir que processos de ensino-aprendizagem ocorram por 
meio não apenas da interatividade, mas, principalmente, pela interação, ou 
seja, privilegiando a construção/reconstrução do conhecimento, a autoria, a 
produção de conhecimento em colaboração com os pares e a aprendizagem 
significativa do aluno. 

 

Entretanto, sua modelagem de instigante no início do uso, torna-se cansativa 

com a sua sistemática, ao mesmo tempo que o estudante se torna acomodado após 

muitos acessos. Esta plataforma, no entanto, pode servir de apoio as ferramentas do 

Facebook, fortalecendo o objetivo principal que é a educação e transformando em 

um ambiente interativo, para que o aluno realmente se sinta à vontade, não se 

sentindo preso apenas ao que é fornecido pelo Moodle e ao projeto institucional do 

curso, mesmo sendo fácil de utilizar sem precisar de conhecimentos de 

programação ou de web design, com cita sua autora.  
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Com isso, pode-se propor no ambiente educativo um reorganização das suas 

ferramentas tais como fóruns, webquest, informativos administrativos e depositários 

de tarefas, hiperlinks de grupos, de indivíduos do curso, de temáticas de estudo, 

bibliotecas dos componentes curriculares, chats, calendário de eventos e 

congressos afins com o curso, vídeos, e tantos outros que merecem uma 

investigação, visto que possui “uma estrutura de links rápidos para acesso a todas 

as áreas de interesse do usuário e seu respectivo nível de permissão” (SILVA, 2011, 

p. 156), como fazer alocação das ferramentas interativas que o Facebook possui e 

ainda inexistentes na plataforma. 

 

1.2.1 Potencial técnico 

 

A plataforma Moodle disponibiliza 2 formas de se trabalhar, sendo elas para 

“produzir um curso” ou “utilizar um curso” em ambas os dados estarão armazenados 

num repositório para quando solicitado pelo usuário ele poderem estar disponíveis, 

com isso tanto o repositório como os professores estarão em constante contato com 

os alunos, a diferença entre as formas diz respeito na elaboração de material, que 

através do professor que produz serão enviadas para o repositório as informações 

do usuário e o conteúdo, já o professor que utiliza o curso apenas irá enviar as 

informações do usuário e ter como resposta do repositório o conteúdo, como 

podemos observar na figura 07: 

 
Figura 07: Parte técnica de distribuição de um curso. Fonte: 
http://www.aescolanoseculoxxi.com.br/?tag=adaptabilidade 

http://www.aescolanoseculoxxi.com.br/?tag=adaptabilidade
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Em relação as ferramentas dispõe de uma vasta quantidade, que muitas 

vezes não chegam a ser usadas de forma adequada, ou simplesmente esquecidas 

durante um curso de EAD, tais como chat e notificações dos fóruns, no entanto 

existe muitas outras que são apresentadas na figura 08 e suas funcionalidades: 

 
Figura 08: Ferramentas do Moodle e suas funcionalidades. Fonte: 

http://petroleoverde.blogspot.com.br/2012/05/treinamentos-em-moodle-sao-eficazes.html 
 

1.2.2 Potencial comunicativo 

 

A comunicação é de extrema importância em um curso de EAD, para isso 

costuma-se trabalhar, principalmente, com o chat, as mensagens e o fórum, embora 

que de maneiras diferentes. 

 No chat a comunicação surgi de forma síncrona, que possibilita a interação 

instantânea entre os membros, porém, em uma janela a parte. 

http://petroleoverde.blogspot.com.br/2012/05/treinamentos-em-moodle-sao-eficazes.html


22 

 

 

 

 No fórum e mensagens o diálogo passa a ser assíncrono, ou seja, quando o 

aluno acessa o ambiente vê as informações comenta e aguarda resposta quando a 

outra pessoa entrar no ambiente também, como é observado na figura 09: 

 
Figura 09: Fórum em um AVA. 

 

Em relação as mensagens, muitas vezes aparenta como um meio de bate-

papo, porém no momento que passa a ser obrigatório liberar o pop-up para abrir em 

outra janela, acaba desestimulando o estudante, e caso abra mais de uma aba torna 

mais demorado o acesso, é o que percebemos na figura 10: 

 
Figura 10: Mensagens no Moodle. 
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1.2.3 Potencial pedagógico 

 

Por ser uma plataforma apropriada para educação, tem como potencial 

pedagógico, instruir o aluno para realizar as atividades de acordo com a organização 

do curso, elaboração do material tais como atividades, webquest, além de interagir 

com outras plataformas através de links. 

Sua mediação busca propor soluções e tirar as dúvidas encontradas pelos 

alunos a fim de que possam ser sanadas e resolvido as situações problemas, é o 

que vemos na figura 11, abaixo: 

 
Figura 11: Mediação Tecnológica-Educacional. Fonte: 

http://www.partes.com.br/educacao/mediacaotecnologica.asp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.partes.com.br/educacao/mediacaotecnologica.asp
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2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SEUS AMBIENTES ON-LINES 

 

A modalidade de educação a distância tem sido desenvolvida em vários 

formatos ao longo do tempo. Esta pesquisa se deterá no formato on-line, hospedado 

em ambientes virtuais de aprendizagem. 

Ao longo dos anos, a educação a distância tem passado por várias 

mudanças, sendo atualmente discutida a sua relação com a modalidade presencial, 

e ainda, as diversas perspectivas de aprendizagem através de dispositivos digitais, 

videoconferência, webconferência, softwares e jogos eletrônicos, comunidades 

virtuais e redes sociais, ambiente de realidade virtual, bibliotecas digitais, AVA e 

recursos educacionais abertos.  

Aprendizagens com modelos de e-learning, m-learning, cursos híbridos ou 

blended learning. Além das visões sobre a produção de materiais didáticos, do 

gerenciamento do ambiente e seus componentes de apoio ao aluno e professor, da 

proposta política e padrões pedagógicos para a implementação e operacionalização, 

seleção e avaliação. 

O estudo se deterá na descrição dos modelos de educação a distância no 

formato learning, discutindo a didática de educação a distância para ambiente virtual 

de aprendizagem, tendo como indicadores a interatividade, a acessibilidade e a 

conectividade. 
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3. OPÇÃO METODOLÓGICA 

  

Este capítulo visa a descrição da caminhada prevista para a pesquisa. 

Percurso que visa a contribuir com dados para estudos que provoquem o uso de 

ambientes virtuais para os cursos de EAD de educação superior, investindo na 

interatividade, na acessibilidade e na conectividade como indicadores de qualidade. 

 O caminho será de leituras bibliográficas em impressos e na web, bem como 

de leituras do campo de estudo. O meio de aprofundamento da construção dos 

dados para a elaboração de uma proposta para a interface do ambiente virtual de 

aprendizagem será de leituras, construção de dados com participantes destes 

cursos e proposições. 

A opção da pesquisa é pelo método qualitativo numa abordagem exploratória, 

primeiramente bibliográfica para concomitantemente investir no campo, com a 

análise de conteúdos de Bardin (2007) como possibilidade de análise do discurso 

dos participantes. 

A pesquisa se dará através de entrevistas para obtenção de resultados 

inesperados, validar outros métodos e aprofundar as motivações dos respondentes 

e as razões para terem respondido da forma que fizeram (COHEN; MANION; 

MORRISON, 2007, p. 351), dessa forma as questões abordadas serão no formato 

de questionário aberto possibilitando o respondente dar sua resposta tão longa 

quanto desejar (GHIGLIONE; MATALON, 2001, p. 64). 

O meio utilizado será através de webconferência visto que os métodos 

tradicionais são limitados devido a custo, tempo, dispersão geográfica ou 

intensidade de trabalho, além de ser um novo cenário tecnológico para coleta e 

tratamento de dados necessários à realização de pesquisas (GALAN e VERNETTE, 

2000; SCHONLAU, 2001), por ser um tema ligado a tecnologia será uma ótima 

oportunidade de entrar em contato com essas pessoas por esse meio visto que 

como destaca Freitas et al (2006, p.21) “a web é uma realidade em pesquisas 

direcionadas à população conectada”. 

Após a pesquisa serão apresentadas propostas para devidas mudanças, 

articulando os recursos do Facebook e do Moodle para a modelagem de um curso a 

distância. 

Este tópico visa provocar a discussão entre os participantes sobre as 
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ferramentas e a interface do Facebook e do ambiente virtual de aprendizagem no 

Moodle para a interação com o professor e os conhecimentos dos componentes 

curriculares de seus cursos com levantamento de dados. Logo após será feita a 

análise das proposições dos participantes em seus discursos, para em seguida, 

propor uma interface mais interativa no Moodle utilizando a interface do Facebook, 

tendo como eixo norteador a mediação professor-aluno-mídias-conhecimento 

(ALAVA, 2002). 

 

3.1 MÉTODO E PESQUISA QUALITATIVA EXPLORATÓRIA 

 

O método qualitativo tem como referência Esteban (2010), Flich (2009), 

Mazzotti e Gewandsznajder (2001), Minayo (2001), Gómez, Flores e Jiménez (1996) 

e Selltiz et al. (1975) devido esta abordagem trabalhar com contextos complexos do 

processo educativo em ambiente virtual de aprendizagem e redes sociais, com uma 

modalidade de educação que enfrenta limites e possibilidades que influenciam o 

objeto de estudo com uma geração de nativos digitais.  

Para Minayo (2001), esse tipo de método busca trabalhar com uma realidade 

que não pode ser quantificada, que está mesclada de significados do cotidiano 

educacional e social. Ao mesmo tempo, concebe-se que a problemática emerge do 

conhecimento do contexto e das múltiplas realidades construídas pelos participantes 

sobre esses ambientes virtuais de aprendizagem e sociais em seus usos nos cursos 

de EAD. 

Segundo Esteban (2010) o pesquisador qualitativo deve priorizar as 

descrições detalhadas dos discursos dos participantes, as interações e 

comportamentos observáveis, incorporando a voz dos participantes e suas 

experiências à análise do objeto da pesquisa. O autor afirma ainda que 

 

A pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada à compreensão 
em profundidade de fenômenos educativos e sociais, à transformação de 
práticas e cenários socioeducativos, à tomada de decisões e também ao 
descobrimento e desenvolvimento de um corpo organizado de 
conhecimentos. (IBIDEM, p. 127)  

 

Reconhecendo essas finalidades é que se buscou como referência a opção 

metodológica da pesquisa qualitativa formuladora ou exploratória. Objetivou-se o 
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conhecimento dos participantes e das ferramentas em análise, visando uma 

compreensão do problema de manter os educandos interessados no ambiente e na 

aprendizagem, considerando muitos aspectos diferentes do fenômeno (SELLTIZ et 

al, 1975). Para estes autores, a pesquisa qualitativa exploratória tem como funções 

 

aumentar o conhecimento do pesquisador acerca do fenômeno que deseja 
investigar em estudo posterior, mais estruturado, ou da situação em que 
pretende realizar tal estudo; o esclarecimento de conceitos; o 
estabelecimento de prioridades para futuras pesquisas; a obtenção de 
informação sobre possibilidades práticas de realização de pesquisas em 
situações de vida real; apresentação de um recenseamento de problemas 
considerados urgentes por pessoas que trabalham em determinado campo 
de relações sociais. (IBIDEM, p.60)  

 

Com base nessas funções buscou-se focalizar três aspectos compreendidos 

como indicadores de qualidade para manter o interesse dos educandos na 

aprendizagem: interatividade, acessibilidade e conectividade. 

 

3.2 A CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

  

O processo de investigação foi desenvolvido em momentos flexíveis e 

interdependentes. A descrição a seguir possibilita essa compreensão: 

 A formulação do projeto de pesquisa e sua apreciação; 

 A leitura de textos impressos e hipertextos, bem como a sistematização 

das leituras do campo, ouvindo aleatoriamente tutores, professores e 

coordenadores de cursos de graduação em EAD, formulando 

pressupostos com estas referências empíricas para problematizar o objeto 

da pesquisa; 

 Revisão do projeto pelo orientador do componente curricular de TCC, da 

orientadora da execução da pesquisa, com seu marco teórico e análise 

dos resultados; 

 Redação do marco teórico e sensibilização de alunos dos cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas e Letras da Universidade de 

Pernambuco na modalidade de Educação à Distância, participantes que 

contribuíram para a pesquisa, que ocorreu durante a XIII Semana 

Universitária, em um minicurso por webconferência de 3 horas, com um 
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chat síncrono e entrevista aberta posteriori (apêndice) com os tutores dos 

Polos, enviada por fax; 

 Analisar os discursos dos participantes do chat e da entrevista com a 

Teoria da Análise de Conteúdo, de Bardin (1988); 

 Propor um ambiente interativo para os cursos. 

 

3.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A pesquisa comporta dois aspectos para a análise: os discursos tendo como 

referência Bardin (1988) e a usabilidade para a proposição, tendo como referência 

Gomes (1999). A primeira aborda a análise de conteúdo destacando a interpretação 

dos dados em três pólos: a) a pré-análise dos discursos dos participantes para 

conhecer o seu teor, b) a exploração do material para a formulação de blocos de 

sentido e, c) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação destes 

blocos. Para Bardin (1988), a análise de conteúdo é definida como 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens‖. Complementa, logo a seguir, que a análise de conteúdo visa 
―obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção destas 
mensagens‖ (IBIDEM, p.48). 

 

 Conforme esse autor os dados devem ser submetidos aos critérios de 

frequência, de presença e de ausência de seus temas, em indicadores combinados 

que permitirão a sua inferência. 

 O segundo aspecto baseia-se num modelo construtivista para a análise da 

ação com instrumentos na visão da aprendizagem consecutiva ao uso de artefatos 

computacionais (GOMES, 1999, p 3). A proposta baseia-se  

 

num modelo construtivista de cognição que Gomes (1999) desenvolveu em 
sua tese de doutorado. Esse projeto visa a análise da aprendizagem 
consecutiva ao uso de novas tecnologias para o ensino à distância dentro 
do quadro do ensino da Matemática e o desenvolvimento de um modelo 
teórico para a análise das atividades cooperativas com instrumentos. Partiu 
da definição do conceito de instrumentos proposto por Rabardel (1995) e as 
definições de esquema de ação e conceito propostos por Vergnaud (1990a, 
1990b, 1997) para definir um novo modelo de instrumentos enquanto 



29 

 

 

 

entidade mista que relacione artefatos e esquemas mentais e que nos 
permita analisar a aprendizagem de um conteúdo específico.  

 

 Dessa forma buscou unir as novas tecnologias e adaptar as já existentes para 

um novo conceito de ensino focado na interação entre seus membros para 

compartilhamento de informações e comunicação, além da interatividade que o 

ambiente pode proporcionar para o aluno sentir-se a vontade. 

 Gomes (1999, p.4) propõe a análise em diversas etapas:  

 

(a) codificação dos protocolos à partir dos elementos teóricos, (b) análise do 
desenvolvimento instrumental e da aprendizagem, (c) identificação de 
situações com o uso de instrumentos, (d) cruzar as informações sobre 
situações e invariantes mobilizados em situações para descrever a 
aprendizagem. 
 

 Com foco no ensino-aprendizagem, é que temos realizado estudo sobre o 

Facebook e seu poder de atração, buscando juntamente com a pesquisa, identificar 

as ferramentas que podem auxiliar aos alunos, servindo como instrumentos 

midiáticos, e inseridos no contexto da plataforma Moodle, sendo assim se fez uma 

análise das situações que encontram-se próximo da realidade desses alunos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO 

 

 A pesquisa foi realizada com alunos de graduação do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas e do curso de Letras da Universidade de Pernambuco – 

UPE, na modalidade de Ensino à Distância, que teve como foco a busca de 

informações sobre o uso da rede social Facebook no estudo da graduação e o uso 

interativo da Plataforma Moodle, a qual já tem contato devido esta hospedar a 

modalidade do curso que fazem atualmente. 

 Com o intuito de apreender os dados de forma mais livre e argumentativa, foi 

elaborado questões teóricas que procuraram caracterizar os pontos mais chamativos 

em cada ambiente ou em ambos, propondo a descrição do processo interativo de 

ambos para fundamentar uma proposição de ambientação para o ensino-

aprendizagem, baseando-se na opinião dos alunos, seus limites e possibilidades 

com o ambiente, bem como, sugestões de como ter um aproveitamento eficiente de 

suas ferramentas na educação, proporcionando maior contato entre seus pares-

professores-tutores, diminuindo as barreiras entre os mesmos. 

 Os alunos mostraram-se interessados no assunto fornecendo de forma 

espontânea suas opiniões e ficando a disposição de eventuais discussões 

relacionados ao tema, apoiando a pesquisa ao se colocar à disposição para mais 

contatos pela Webconferência, estimulando o avanço da mesma, produzindo dessa 

maneira, a construção de um material vasto para o caminhar da pesquisa. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO FACEBOOK E DO MOODLE 

 

4.2.1 Potencial interativo 

 

 O potencial, tanto do Facebook como do Moodle, foi reconhecido pelos alunos 

como sendo a 

 

interatividade, disponibilidade e a precisão/ interação, compartilhamento e 
evolução tecnológica/bate-papo, informação, interatividade/ comunicação, 
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interação e informação/bate-papo, interatividade e acessibilidade/ comunicar 
e interagir/ servir para comunicação/ enviar mensagens1. 

 

Observa-se nas falas que a interatividade ou interação apresentou-se para 

ambas as ferramentas como uma característica essencial para os cursos de EAD. 

 Quando os estudantes se referiram ao Facebook, abordaram que a 

interatividade e a comunicação foram as características mais discutidas 

pertencentes ao Facebook, sobressaindo o bate-papo, os aplicativos e jogos dentre 

outras ferramentas da rede social. Destacaram que é no Facebook que 

 

interagimos com os colegas/ como meio de interação e comunicação on-line 
com maior rapidez/ facilidade com que podemos nos comunicar com nossos 
colegas de estudo/ possui bate-papo e pode ser usado tanto para o uso 
pessoal quanto para o ensino aprendizagem entre grupos de estudos 
fechados/ rapidez do bate-papo/ opção de bate-papo em tempo real/ 
interagimos com coisas diversas/ facilitaria na troca de experiências e 
interatividade/ bate-papo, aplicativos, jogos e permite interação imediata 
com pessoas de todos os lugares/ apresenta mais interatividade, agilidade e 
dinamismo/ podemos interagir com o professor e os conhecimentos dos 
componentes na interface do Facebook/ aumento da motivação e interação 
dos estudantes/ mais interativo/ uma forma de aproximação/ propicia o 
entretenimento/ melhor dinâmica de contato em tempo real/ ferramentas 
para a comunicação/ rapidez nas trocas de informação/ troca de ideias/ 
comunicação, interação e informação/ mais interativo por sabermos se foi 
lido quando e de que horas o contato viu a pergunta ou resposta. 
 

 Ainda citaram que o uso pessoal se reverte para o uso no ensino-

aprendizagem, decorrente da agilidade na troca de experiências, facilitando a 

relação professor-aluno-conhecimento-mídias (ALAVA, 2002). Essa situação 

educativa aumenta a motivação e o dinamismo nas relações, sendo considerado 

pelos professores característica de “praticidade no modo de comunicação, sendo 

este mais rápido e prático”. Para alguns alunos participantes, o Facebook é “mais 

rápido e fácil o acesso”, sendo esta outra característica apresentada nas entrevistas. 

 O compartilhamento de documentos foi apresentado como outra 

característica, destacando sua ausência no Moodle. Citam esta como importante 

ferramenta na produção dos registros de aprendizagem e na divulgação de textos de 

apoio, podendo, entretanto, ter cuidado para a cópia-colagem, embora não tenha 

sido citada. Nesse sentido de compartilhamento afirmam que o Facebook possui 

 

                                                 

1 Cada resposta dos estudantes será registrada por um /, nas citações deles. 
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a opção de troca de arquivos que no Moodle não tem/ perfil, interação e 
postagem/ maior socialização visual/ acesso as informações de outros 
Facebook/ maior compartilhamento de opiniões e discordâncias/ maior 
praticidade na produção e distribuição de conteúdo e informações/ partilha 
de conteúdos entre os estudantes e educadores/ na plataforma trocamos 
experiências dos conteúdos estudados e prontamente adquiridos/ 
experiências cotidianas socializadas/ mais rápido e prático de enviarmos 
vídeos entre outros materiais de pesquisa. 

 

Em contrapartida, ao comparar com o Moodle, destacam suas características, 

abordando os seguintes aspectos: acesso, flexibilidade ou não, obrigatoriedade, 

utilização ampla e restrita, interatividade com conectividade e comunicação. 

Sobre o acesso, comentaram que este seria “similar ao Facebook com 

recursos separados, mas que muitos não conseguem o acesso que deveriam ter em 

cada ícone, que não tem conteúdo/ sendo o uso como obrigatoriedade de acesso ao 

conhecimento a cada dia letivo”. 

Os estudantes abordaram ainda as dificuldades de comunicação deixando 

menos flexível o que interfere no ensino aprendizagem, principalmente por ser um 

ambiente pedagógico, com isso eles procuram 

 

uma maneira de estudar com maior flexibilidade/ é mais lento, é um 
ambiente utilizado apenas para o ensino aprendizagem e não tem bate-
papo/ a comunicação entre alunos e professores é por meio de mensagens 
e é lenta, e às vezes demora dias para termos a resposta, mas é mais 
seguro que o Facebook/ útil, proveitoso e de facil manuseio/ área 
pedagógica/ mensagens não instantâneas. 

 

 O ambiente deveria proporcionar mais recursos, explorando seu potencial 

técnico, pois este em que estudamos, o “bate-papo é bastante limitado e lento 

impedindo uma utilização mais ampla do ambiente/ permite que as nossas 

mensagens sejam acessíveis apenas para quem enviamos/ mais informativo. 

 No entanto, sua simplicidade ainda fornece o básico, ou seja, o conteúdo é 

disponibilizado entre os alunos e há também, as informações necessárias, além do 

tira-dúvidas, sendo assim “é um meio de busca de conteúdos, registros e 

conectividade com acesso a todas atividades, como: troca de experiências, 

conectividade e interatividade”. 

 

4.2.2 Formas de uso 
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 Os estudantes destacaram que tanto o Facebook como o Moodle podem 

fornecer um uso de acordo com a necessidade do aluno e do professor. Citam que 

“depende do acesso do aluno e do professor para interagir/ compartilhar informação/ 

uma associação de informações e interatividade ao mesmo tempo”. 

 No que diz respeito ao Facebook, abordam as formas de uso com o qual o 

ambiente se torne mais interativo e que aumenta o leque de informações da 

biblioteca virtual para um aprendizado mais eficiente, buscando “disponibilidade e 

acesso aos links/ compartilhando assuntos e encontros/ trocas de experiências e 

conteúdos e interatividade”. 

 Abordam ainda a comunicação entre eles podendo ser realizada entre duas 

ou mais pessoas, ultrapassando as barreiras que, além dos grupos, podem ter o 

bate-papo. Destacam que dessa forma torna-se um “espaço exclusivo de contatos, 

como: acesso de bate-papo em respostas e perguntas/ chat, compartilhamento de 

arquivos, curtir/ alunos conectados do grupo criado (fechado)/ comunicar ao mesmo 

tempo com várias pessoas”. 

 O Moodle embora seja informativo ainda é restrita a interação, se comparado 

as redes sociais. O Moodle apresenta um uso mais retraído na interação síncrona, 

com funcionalidades muito simples, basicamente “envia mensagens/ não tem 

compartilhamento/ não tem um chat atrativo”. 

 

4.3 RELAÇÕES DO USO COM SUAS FINALIDADES 

 

4.3.1 Trabalho e estudo 

 

 O objetivo da plataforma, de certo modo é propor um ambiente em que o 

aluno se sinta à vontade para estudar, buscar e trocar informações e, que as 

barreiras existentes sejam as mínimas possíveis. Os alunos expressam que o 

ambiente deve ser 

 

onde pesquisamos os assuntos que foram pedidos pelo professor/ 
compartilhamos ideias com o grupo em tempo real com maior rapidez/ 
servindo como meio de informação para nos manter informados sobre o 
nosso curso/ serve como meio para estudar. 
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 Neste sentido, é essencial o ambiente cumprir com suas metas, já que a 

busca por um estudo de qualidade se torna cada vez mais necessário no cotidiano, 

tanto no trabalho como no dia a dia, por isso a procura. Comentam que, buscam os 

cursos para que “assim possamos fazer cursos e obter diplomas”. 

 O enfoque maior dos estudantes é na interatividade das ferramentas do 

Facebook, sugerindo que possam ser contidas na plataforma Moodle, já que é o 

ambiente próprio de estudo. Entretanto, citam que deve ser adaptado e reformulado 

para atender as expectativas desses novos estudantes nativos digitais, cada vez 

mais conectados e envolvidos na cibercultura (LÉVY, 1999). Os próprios estudantes 

sentem essa necessidade de melhoria na plataforma em que estudam, quando 

abordam que 

 

o Facebook produz maior facilidade mais de contra partida o AVA 
proporciona um ambiente mais sério/ o Moodle deveria ser mais interativo, 
não em relação ao Facebook mas ao que se propõe/ o Moodle oferece o 
conteúdo propriamente dito do nosso curso com fascículos e fóruns 
temáticos/ porém para o curso temos mais interação no AVA, com os 
tutores e professores. 
 

 Alguns estudantes encontraram-se em conflitos, quando relacionaram os 

ambientes. Entretanto, observou-se que desejariam algumas ferramentas do 

Facebook no Moodle. 

 

4.3.2 Professor- tutor e ensino-aprendizagem 

 

 Um ambiente mais interativo é aquele que mantem a relação entre seus 

envolvidos de forma rápida e simples, em que o conhecimento seja apreendido cada 

vez mais, dessa forma “interação em relação ao professor é a velocidade em que 

tudo acontece no aprendizado”, segundo os estudantes. 

 Não vamos nos limitar apenas ao ambiente, visto que é necessário o estímulo 

do professor com o aluno, propondo o máximo de proveito das ferramentas, em 

paralelo com o conteúdo da disciplina. Com isso, tanto o Facebook, quanto o 

Moodle, “são atrativos, dependendo do que o aluno ou o professor queira publicar”. 

 O Facebook embora seja trabalhado muitas vezes na educação, ainda é visto 

como auxílio para aproximar o aluno do ensino-aprendizagem, mas é na plataforma 

Moodle que todo o processo ocorre de fato, visto que, para os estudantes, “o 
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Facebook é uma proposta de interação entre professores e educandos em um novo 

paradigma de ensino-aprendizagem”. 

 

4.3.3 Estudante-professor-mídias-conhecimento 

 

 Quando se fala em comunicação destacamos logo os envolvidos que farão 

parte de fato da interação com o conhecimento na interface, o meio que será 

trabalhado com o canal e os objetivos esperados, com isso não podemos abstrair os 

quatro pilares que abrange um ensino de qualidade para o estudante. O principal 

destaque nesse ciclo, o qual deverá ser modelado e preparado para a vida, 

encontra-se na relação educando e professor, na mediação de conceitos para que o 

aluno construa uma base de conhecimentos. Preocupa-se a forma como será 

trabalhado todo esse processo e por fim o conhecimento adquirido tanto pelo aluno, 

como pelo professor, já que o que ocorre “é o compartilhamento de informações e 

debates entre alunos e professores”. 

 O ponto importante está também no meio com que será mediada e discutida 

essas informações a fim de estimular os estudantes a buscar mais fontes de 

conhecimento, para a pesquisa, para a identificação dos dados já apreendidos. Com 

isso os estudantes podem “interagir com o professor e os conhecimentos dos 

componentes curriculares, através da troca de informação, mensagens, postagens 

nos fóruns”. 

 

4.4 Limites e possibilidades do Facebook e do Moodle 

 

 Quando se fala em avaliar o potencial do Facebook quanto a interface, para 

muitos estudantes o que vai interferir é a sua relação com o próprio usuário, sendo 

este que determina as facilidades e dificuldades encontradas, podendo variar de 

acordo com o usuário, dessa forma discute-se que  

 

depende da vontade dos usuários presentes nas redes sociais/ os limites 
quem determina é o usuário/ não há limites para o ensino-aprendizagem/ o 
usuário determina o que vai ser postado/ cabe ao estudante buscar querer 
aprender e pesquisar para expandir o seu conhecimento/ a quantidade de 
informações postadas no Facebook oferece ao usuário subsídios para 
adquirir conhecimentos e informações. 
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 Mesmo estando o usuário em destaque, tem-se alguns pontos que foram 

evidenciados como principais limites que interferem no avanço da rede, em relação a 

educação, sendo um deles a distração que a interface promove ao ser utilizada pelo 

estudante o, fazendo com que haja 

 

maior chance de ‘desfoque’ no ensino pelas facilidades de comunicação/ 
não conseguimos estudar, deixamos de ler os arquivos devido a quantidade 
de informações que tiram a concentração/ dispersa os estudantes no 
instante que acessam outros assuntos. 

 

 Questionam ainda a importância da qualidade de informação postada, 

podendo estas serem distorcidas conforme ocorra a transmissão entre as pessoas, 

sendo produzidas de forma não científica, de caráter duvidoso, ou até mesmo, 

prejudicando pessoas inocentes. Desse modo, o Facebook “pode ser manipulado e 

as informações não serem verdadeiras/ sendo usados a favor do plágio/ cuidado 

com o que postamos no Facebook/ atenção e responsabilidade ao manuseá-lo”. 

 Sendo assim o Facebook em educação necessita ser trabalhado para isso, 

potencializando suas ferramentas para isso, sendo prematuro utilizá-lo no campo da 

aprendizagem sem uma discussão prévia, como pôde perceber um estudante 

quando cita que o mesmo “não apresenta interação no ensino e aprendizagem, seu 

conteúdo é social e privativo, focando mais os eventos individuais de uma pessoa”. 

 No entanto, os avanços já são bem consideráveis e suas principais 

características estão cada vez mais se apresentando aos professores e estudantes, 

tomando conta da educação como meio de auxiliá-la, tais como disponibilização de 

informações, o uso das ferramentas e, principalmente, a comunicação entre os 

envolvidos. Dessa forma, o Facebook 

 

facilita na troca de informações e de facil manuseio e gratuito/ passamos e 
recebemos informações do curso/ a troca rápida de conteúdos entre os 
alunos/ comodidade no que se compartilha com mais tempo/ interação entre 
os participantes/ marcar encontros e realização de atividades/ 
oportunidades de troca de informação/ oferecer uma interação mais ágil e 
prático/ possibilidade de informação mutua e interativa. 
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 E como foi citado acima, notam-se as ferramentas cada vez mais precisas e 

facilitando a vida do estudante, com foco no bate-papo e compartilhamento dos 

conteúdos, sendo assim 

 

as ferramentas são mais amplas, é mais rápido o acesso, bate-papo, edição 
de textos e comentários sobre os mesmos, vídeos, músicas, publicação de 
imagens/ compartilhamento de arquivos e para o contato entre os 
integrantes/ troca de informações e as ferramentas utilizadas como bate-
papo, compartilhamentos de arquivos e links/ bate-papo e o 
compartilhamento de links e arquivos/ compartilhamento e processamentos 
das informações. 

 

 O bate-papo, além do compartilhamento, fortalece a comunicação, 

principalmente encontrada em “grupo de estudos onde só as pessoas do grupo se 

comunicam/ comunicação facilita as informações/ facilita a comunicação para melhor 

interatividade entre professor-aluno”. 

 Na plataforma Moodle não é diferente, ainda há aqueles que se baseiam na 

forma com que o usuário irá agir, com isso, é o “usuário que determinará o que lhe 

cabe aprender/ o limite do aprendizado/ quem determina é o usuário”. Portanto, 

outra questão que poderia se discutir, sendo o foco o usuário seria a autonomia do 

estudante de EAD para aprender, inserindo além da interatividade a 

responsabilidade com a sua formação. 

 Embora seja elaborado para a educação, ainda encontramos uma plataforma 

em formato estático, deixando o usuário cansado e algumas vezes, até estressado 

no decorrer do uso, que é o caso da falta de 

 

adaptação no sistema de aprendizagem/ biblioteca que precisa ter uma 
melhor conexão/ disponibilidade de conteúdo/ biblioteca que não funciona/ 
dificuldade em pesquisas/ interfaces escondidas/ não desperta interesse no 
aluno/ acesso apenas ao conteúdo dos livros/ não temos um contato 
imediato. 

 

 Quanto aos diálogos, os estudantes destacam que o meio de comunicação 

estudante-professor-tutor-conhecimento precisa ter um investimento na maior 

interação, pois atualmente se tem “um diálogo limitado/ apenas fóruns de discussão 

e tira-dúvidas, envio de trabalhos e troca de mensagens/ deveria investir mais em 

ferramentas/ limita-se a interação nas postagens dos fóruns”. 
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 Quanto as possibilidades do Moodle, apresenta-se um arranjo totalmente 

educacional, inicialmente no que consta a transmissão de informações e o que se 

pretende, como 

 

oferecer ferramentas, informação e aprendizagem/ troca de informações 
com tutores, professores e alunos e o envio de arquivos/ trocas de 
conhecimento perante os assuntos temáticos/ ambiente rico em 
comunicação na troca de informações/ troca de informação, tanto com os 
tutores, quanto com nossos colegas/ possibilidade para a aquisição de 
conhecimentos. 

 

 Comentam que são ferramentas simples, mas precisas, que acabam dando 

conta no que se pede e se faz, numa forma que atendam as necessidade dos 

alunos, possibilitando um trabalho que proporcione  

 

tirar dúvidas/ dissertação dos assuntos/ disponibilidade de links de 
pesquisa/ envio de mensagens, tirar dúvidas, as web conferencias/ 
ferramentas de tira-dúvidas, fóruns e mensagens/ facilidade no estudo com 
links e fórum tira dúvidas/ acesso e a interação nos fóruns/ fórum tira 
dúvidas/ publicações e relatos da produção do conhecimento/ bate papo 
online. 

 

 Por fim, destacam, que a aprendizagem em si foi alcançada por meio de um 

ambiente totalmente voltado ao ensino-aprendizagem e, a sua importância é cada 

vez mais constante para evolução da educação e do desenvolvimento do estudante, 

como é o caso do 

 

acesso de qualquer lugar e hora possibilitando-nos flexibilidade/ 
esclarecendo dúvidas/ melhor desempenho do aluno/ experiências 
adquiridas/ conhecendo as disciplinas bem como seus conteúdos/ ampla 
possibilidade de aprendizagem vista como ilimitada. 

  

Constata-se, portanto, a importância da educação a distância relacionada aos 

seus meios interativos e de acessibilidade, buscando a conectividade com as redes 

sociais. 

 

4.4.1 Aprendizagem social no contexto do Facebook 

 

Devido a esse poder de interatividade que o Facebook proporciona, constata-

se este cada vez mais envolvente, o que implica certa atenção no que diz respeito a 
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aprendizagem, para a interface e sua navegabilidade não desconcentrar o 

estudante. Com isso, os alunos puderam observar que  

 

usamos com consciência e sabedoria voltado para aprendizagem/ sendo 
necessária conscientização do seu uso/ despertar a consciência de que se 
é para estudar é para estudar e não para outros fins/ devemos ter 
consciência da importância e saber usar de forma proveitosa, trocando 
experiências, tirando dúvidas e tirando proveito de todo conteúdo possível. 

 

Outro aspecto observado, além de utilizar as ferramentas na educação é seu 

uso social. Observou-se o uso de grupos na comunicação, uma união desse poder 

aos estudos, para uma aprendizagem mais social, que influencie no cotidiano da 

formação do ser e estar nesse mundo, estimulando seu potencial crítico. Esses 

dados são retratados pelos estudantes, quando citam que 

 

a comunicação vai além de redes sociais favorecendo também aos estudos/ 
abriu as portas para que nós criássemos nosso grupo de estudo/ as 
possibilidades de se expressar, justificar, aprender mais o novo/ nova forma 
de liberdade de expressão/ reproduções de teorias e opiniões de vários 
pensadores, onde construímos opiniões reflexiva, crítica e conscientes. 
 

As falas dos estudantes demonstram que além do uso para estudo, utilizam 

também para o relacionamento entre seus pares, podendo este ser social ou 

educacional, extrapolando o ambiente da EAD. 

 

4.5 Propostas 

 

 Para atender as expectativas de um ambiente mais interativo, foi então 

abordado com os alunos, possíveis sugestões de ferramentas que deveriam ser 

mais precisas na plataforma Moodle, com base nas que já foram observadas na rede 

social Facebook. 

 Entre as ferramentas mais citadas encontra-se o bate-papo, desta forma, 

essa foi a primeira proposta para o ambiente. Consideraram este um dos principais 

meios para se manter uma comunicação mais rápida e eficiente. Com isso 

destacaram também seu uso, como: facilidade para entrar em contato com 

professores, observando tanto a parte técnica como a relação com os professores, 

os conhecimentos da disciplina. Os estudantes propõem um 
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bate-papo em um horário diretamente com os professores/ bate papo para 
alunos e professores/ horário semanal para encontros via Skype/ bate-papo 
on-line/ chat bem dinâmico/ bate-papo, chat/ adicionar pessoas ao mesmo 
tempo para bate-papo/ comunicação mais rápida, prática e visual/ bate-papo 
on-line e o uso do webcam/ bate-papo adicionando várias pessoas ao 
mesmo tempo e as fan page/ bate-papo mais rápido/ chats de comunicação 
direta/ chat para interagirmos em tempo real. 

 

 Entretanto, percebe-se ainda certo desconforto em relação a interação com 

os professores para troca de informações, o que os deixam mais atados a uma 

pequena quantidade de conhecimento, com isso, uma segunda proposta é 

intensificar os meios já utilizados de interação mais vezes, como: “mais interação 

entre professores e alunos/ mais webconferência/ troca de conhecimento/ acesso 

livre/ grupos para transmitir informações/ maior espaço para interação/ trocando e 

compartilhando informações/ feedback mais rápido”. 

 Uma terceira proposta é a presença de área de compartilhamento. Quando se 

fala em compartilhamento de informações, voltamos a lembrar de muitas outras 

ferramentas que são importantes para que haja uma interação mais proveitosa, 

como é o caso também dos usos de diversas outras mídias. Dessa forma, citam que 

deveria ter 

 

webcam para debatermos/ gravação do assunto e um encontro de vídeo 
conferencia para debate e tirar dúvidas/ ferramentas de estudos com vídeo 
aula/ arquivos para compartilhamentos/ biblioteca virtual atualizada/ 
compartilhamento de arquivos e e-mails/ chamadas de vídeos/ comunicar 
pelo webcam/ envio de arquivos de mídia/ diversos tipos de mídias/ 
compartilhamento de recursos entre os alunos/ compartilhamento de vídeos, 
textos, imagens/ partilha de conteúdos entre os educadores e educandos/ 
compartilhamento de links. 

 

 Por fim, como outra proposta, a quarta, destacam a busca de conteúdos de 

pesquisa para o incentivo à busca e a aprendizagem, desenvolvendo a criatividade 

num espaço próprio para disponibilizar links sobre as disciplinas em estudo a cada 

semestre, no qual o professor possa disponibilizar endereços e material extra, 

mantendo contato durante a execução da disciplina. Isto é o que buscam os 

estudantes, quando falam em 

 

facilidade de pesquisas e aprendizagem/ problemas de aprendizagem 
deveria ser feitos por relatórios livres de perguntas/ referências de 
conteúdos em pdf para a consulta/ publicação de livros disponíveis em pdf/ 
modelos de trabalhos exigidos/ livros e vídeos-aula/ debates entre os alunos 
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sobre as questões dos fóruns/ trocando ideias e experiências/ 
aprendizagem colaborativa/ mediação entre aluno e professor/ estimular a 
criatividade e pesquisa. 

 

Para os estudantes, as ferramentas de comunicação síncrona são as mais 

solicitadas, constatando uma insatisfação destes em ter somente as ferramentas 

assíncronas como interatividade, solicitando uma aproximação entre estes e o 

professor através de textos sugeridos (banco de textos por disciplina), de bate-papos 

e vídeo-aulas, além de outros implícitos no decorrer da pesquisa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho contribuiu com sua investigação para um repensar os 

ambientes interativos, de forma sistemática, pelo próprio movimento que as 

tecnologias nos trazem hoje. Tem-se professores e estudantes trocando informações 

sobre as aulas por celular, acessando a internet de diversos lugares e horários. Essa 

relação interfere tanto na modalidade a distância quanto na presencial. 

Esta pesquisa se deteve na modalidade a distância, até por acreditar que esta 

tem influenciado mais a educação convencional, do que pensar o contrário. Buscou-

se investigar os ambientes Facebook e Moodle, pela sua procura por estudantes no 

processo de comunicação e pelas instituições para hospedar os projetos de cursos 

em EAD. 

 Ao mesmo tempo que se tem o aumento da busca por cursos a distância, 

tem-se também, a busca pelo uso de ferramentas do seu tempo. Desta forma, urge 

rever as ferramentas que se usam hoje, as que se pode usar amanhã e, se pode 

usar ferramentas diversificadas por disciplina, seja por afinidade dos professores ou 

pelos projetos dos cursos. 

 Por vivermos em um mundo cada vez mais conectado, as barreiras da 

comunicação diminuem consideravelmente, pessoas e espaços, deixando assim a 

troca de informações mais precisas e produtivas. 

A pesquisa, em sua investigação e interpretação de dados, inesgotáveis 

diante de cada nova visão que se pode ter das respostas dos participantes em seu 

conjunto, oferecem ideias aos projetos pedagógicos de cursos como as interfaces do 

ambiente, disponibilizando ferramentas, buscando outras ou propondo novas formas 

de usos. 

Constatou-se a impossibilidade de ter somente modelo único de ambiente 

virtual desses ambientes para o uso no ensino-aprendizagem. Tal visão, possibilita 

ao desenvolvedor, ao selecionador de ferramentas, ao pedagogo, ao técnico, ao 

administrador, ao tutor, professores e estudantes, numa equipe multidimensional, 

identificar os limites e possibilidades que as interfaces oferecem para a interação no 

ensino-aprendizagem. O pesquisador pode até fomentar a discussão, mas é inviável 

propor uma interface pronta e acabada, num mundo em momento de buscar saídas 

cada vez melhor em qualidade. Esta proposta apresentada agora, daqui há algum 
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tempo, já necessitará de outra revisão. 

Constatou-se também, que a descrição de modelos de educação a distância 

no formato learning, deve basear-se pelo ponto de vista do usuário. A partir desta 

visão, propor discussões sistemáticas sobre a didática de educação a distância para 

ambiente virtual de aprendizagem, com essa equipe multidisciplinar. 

Considera-se que esta visão deveria ser guiada por indicadores de qualidade 

para o ensino-aprendizagem e suas mídias. Educação a distância é uma realidade 

cada vez mais presente na graduação e na pós-graduação, bem como no nível 

técnico. É a sociedade que impõe essa necessidade, que cabe as instituições 

responderam. 

Durante a construção de dados, os limites impostos à investigação 

consistiram de ter sido somente durante duas horas e meio de interação com os 

Polos. Entretanto, a interação foi de qualidade do meio e de participação do grupo, 

que não deixava que a Webconferência terminasse. Debate acompanhado pela 

orientadora e a supervisora dos tutores de Ciências Biológicas, participando do 

momento, tanto em incentivo e propostas de questões, como mantendo os meios em 

condições de transmissão com qualidade sonora e visual. Esse evento foi realizado 

na forma de minicurso na XIII Semana Universitária na UPE – Campus Garanhuns, 

de 19h as 21:40h. Os participantes estavam em Garanhuns, Floresta, Afrânio, 

Gravatá e Surubim, formando um total de 27 alunos. 

Outro limite, foi a dificuldade na busca de bibliografia sobre redes sociais em 

educação, com o foco no Facebook, principalmente como função pedagógica, já que 

é recente. Essa abordagem foi discutida no SPBC e na mesma Semana 

Universitária, de forma presencial, à primeira vista o assunto causou impacto em 

muitos participantes, que após discussão e vivência puderam perceber o quanto 

pode ser produtivo para o ensino presencial, como complementar e, a EAD. 

 Mesmo diante dos impactos, as possibilidades para o debate e a construção 

dos dados foi dinâmica devido a temática atual e a visão dos próprios alunos de 

EAD, que entre tantos pontos de vista, mantiveram o foco na interação entre os 

estudantes-professores-conhecimento-mídias, destacando o chat, dificuldade de 

acesso, troca de informações, compartilhamento de material e links na pauta de 

discussão. 
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 Logo, o destaque da pesquisa fica por conta da sua contribuição para 

ambientes virtuais de aprendizagem e as didáticas de professores, ampliando para 

projetos de cursos em EAD e quem sabe, aguçar outras saídas para a melhoria da 

qualidade da educação em geral. 

 Concluiu-se que a plataforma Moodle tem respondido aos projetos de curso, 

hospedando propostas e interfaces que tem consolidado a EAD, mas que ainda 

precisa ser mais explorada em suas ferramentas interativas, entre elas a 

comunicação síncrona, troca de informações e compartilhamento de mídias. Os 

estudantes propõem um ambiente mais interativo, em que possam conversar a 

qualquer hora e ter o feedback bem mais rápido. 
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APÊNDICE 

 

Questionário: 

 

1. Compare as interfaces do Facebook e da plataforma Moodle de EAD e apresente 

três características que lhe chamaram atenção. 

 

2. O que o Facebook e o Moodle oferecem para a interação com o professor e os 

conhecimentos dos componentes curriculares de seus cursos? Qual é o mais 

interativo e por quê? 

 

3. Quais os limites e possibilidades que a interface do Facebook oferece para 

interação no ensino aprendizagem? Justifique. 

 

4. Quais os limites e possibilidades que a interface do Moodlepode oferecercomo 

ferramenta? Justifique. 

 

5. Apresente no mínimo três propostas para uma interface mais interativa no Moodle 

utilizando a interface do Facebook para mediação professor-aluno-mídias-

conhecimento. 

 


