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RESUMO 
 
Trata-se de um estudo sobre a avaliação de plataformas virtuais de aprendizagem 
que vem sendo utilizadas no ensino superior em diversas Universidades. Entre as 
que foram desenvolvidas pelas próprias Universidades e as que simplesmente 
apoiam os alunos em cursos extras, voltados à promoção de conhecimento e cultura 
em diferentes áreas. Categorizadas como softwares livres, algumas ferramentas 
dessas plataformas estão como objeto da avaliação em foco, seguindo conceitos 
relevantes do ramo de Interação Humano-Computador (IHC) juntamente com 
propostas de aprendizagem apoiada por tecnologias. Promove-se também a criação 
de uma tabela, comparando as funcionalidades de cada AVA, para estabelecer a 
base do trabalho. Tendo como lócus desta pesquisa, profissionais do polo EaD da 
UPE – Garanhuns, o levantamento de dados por meio de um questionário passa a 
ser elementar, no sentido de diagnosticar quais necessidades funcionais ocorrem no 
ambiente que eles utilizam. Através das respostas obtidas e da análise de 
características dos AVA’s estudados, observou-se tais necessidades, assim como a 
sugestão de melhora e adaptação da plataforma do polo. Por fim, sobrevém a 
reflexão a respeito de quais ambientes se enquadrariam melhor se ajustados ao 
modelo de ensino à distância da UPE. 
 
Palavras-chave: Educação à Distância, Tecnologias, Interatividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
This is a study on the evaluation of virtual learning platforms that have been used in 
higher education at various universities. Among those that were developed by the 
universities and those who are simply supporting students in extra courses, aimed at 
promoting knowledge and culture in various areas. Categorized as free software, 
some tools such as object platforms are focused on the evaluation, the following 
concepts relevant branch of Human-Computer Interaction (IHC) along with proposals 
for technology supported learning. Also promotes the creation of a table comparing 
the features of each virtual learning environment (VLE), to establish the basis of the 
work. Having as locus of this research, professional polo DL UPE - Garanhuns, data 
collection through a questionnaire becomes elementary, when diagnosing what 
functional needs occur in the environment they use. Through the responses and 
analysis of characteristics of VLE’s studied, there were such a needs observed, as 
well as suggestions for improvement and adaptation of the Polo platform. Finally, 
befalls reflection on what environments would fit better adjusted to the distance 
learning model of UPE. 
 
Keywords: Distance Learning, Technology, Interactivity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As transformações tecnológicas vêm atingindo gradativamente cada setor da 

sociedade, seja no tocante a profissionalização do indivíduo, ou nas próprias 

relações de comunicação entre as pessoas. Com isso, a Educação à Distância 

(EaD) tem crescido fortemente nas últimas décadas, visto também à evolução da 

Internet e a necessidade de formação daqueles que não mais se adaptariam ao 

ensino presencial, dado os contratempos do dia-a-dia. 

 Esse ritmo acelerado do avanço tecnológico traz consequências abrangentes 

na produtividade de ambientes educacionais que possam promover a garantia de 

uma maior possibilidade de estudo, formação, capacitação e trabalho. No Brasil, por 

exemplo, a grande questão trata-se de como vencer o desafio de educar e ensinar 

pessoas que futuramente garantam a própria autonomia, um maior campo de 

conhecimento e a contribuição para um país mais dinâmico e produtivo. Aliando 

esses objetivos, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA’s) 1 se colocam nesse 

propósito para liderar as possibilidades reais de concretizar essas ideias e garantir 

um alcance maior em termos de ferramentas pedagógicas inclusivas. 

 Em se tratando de EaD, ela tem muito mais tempo do que as outras 

tecnologias voltadas à educação, pois era muito utilizada no ensino através da troca 

de correspondências entre alunos e professores, como também por outros métodos, 

com programas educacionais de rádio e televisão. Por isso, o ensino virtual não é 

novidade para os usuários, principalmente os de Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC), os quais veem na internet portas abertas para um aprendizado 

cada vez mais dinâmico, onde estudantes possam fazer parte de aulas online com 

um menor choque de adequação ao ambiente de estudo, se confrontado com o das 

aulas presenciais. 

Segundo Diaz (1998), os dispositivos pedagógicos na cultura pós-moderna 

apresentam como traços característicos a “indeterminação, desconstrução, 

descentramento, fragmentação, hibridação, participação e atuação”. Portanto, fazer 

uso destes dispositivos é essencial para promover a dinamização da aula e do 

                                                
1 São softwares que auxiliam na montagem de cursos acessíveis pela Internet. Elaborado para ajudar 
os professores no gerenciamento de conteúdos para seus alunos e na administração do curso, 
permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. 



 
 

 
 

conteúdo que fica disponível no AVA, uma vez que o essencial é o aluno se sentir 

atraído pelo seu local de estudo. 

 Em dados reais, a Educação à Distância atende a milhões de pessoas, 

incluindo estudantes do ensino regular, superior, especialização, mestrado e 

doutorado em mais de 80 países. E como tudo atualmente, a educação tende a 

acompanhar o mundo globalizado, avançando fronteiras, conforme já assegurava 

McLuhan (1996), a Educação a Distância, pela rapidez com que é desenvolvida, tem 

sido o grande caminho para disseminação das ideias e teorias da globalização, mas 

muito especialmente na área da tecnologia desenvolvimentista.  

A Internet, hoje, é profundamente difundida no Brasil e no mundo e a 

educação vem, cada dia mais, utilizando dos artifícios tecnológicos dos 

computadores em rede para criar situações de aprendizagem condizentes com o 

mundo atual e, de acordo, com as demandas da sociedade do conhecimento 

(MACHADO et al., 2010). Seguindo o conceito dessa afirmação, pode-se entender o 

quão imenso é o atual universo da educação à distância e as suas veredas de 

atuação metodológica, absorvendo os mais diversos tipos de recursos multimídia2 a 

ela inerentes, na medida em que se estabelece um padrão qualificado de ensino 

nesse tipo de ambiente. 

A educação a distância realizada em AVA dilui as fronteiras e os espaços, 

tempos e tradições numa possibilidade contínua de tensão entre a aproximação e o 

distanciamento, nas relações entre os agentes que a realizam, entre os quais se 

podem citar, alunos, professores, tutores e tecnólogos (SOBRAL, 2010). Esta visão 

remete basicamente a definição de tudo o que acontece dentro dos Ambientes, 

desde o desenvolvimento até a utilização do produto final e das suas relevantes 

características previstas pelos usuários. 

 Nesta pesquisa destacam-se alguns Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 

uma avaliação de funcionalidade, navegação e interação de cada um e a aplicação 

de um questionário para profissionais do ensino à distância, objetivando o 

levantamento de dados para uma avaliação de uso dessas ferramentas. 

                                                
2 O conceito de multimídia remete à integração de vários meios de comunicação. Essa integração só 
foi possível graças aos crescentes avanços na área da informática e das telecomunicações. Ao se 
pensar em multimídias, tem-se um suporte que integra, ao mesmo tempo, as linguagens de vários 
meios, ou seja, a linguagem sonora, textual e visual. 



 
 

 
 

 Serão trabalhadas as funcionalidades e requisitos técnicos de um total de 06 

(seis) ambientes. Dentre os educacionais, institucionais, executáveis e 

principalmente os que adotem o segmento de software livre, incluindo os 

desenvolvidos por Universidades Brasileiras e Internacionais, são eles: o Amadeus 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); o Coursera da Stanford University; 

a edX de Harvard e Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); o Moodle de 

Martin Dougiamas; a Rede Social Educacional (Redu) também da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e; o Solar da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Ocasionalmente, estes são instituídos por meio de acordos com empresas na 

área de Tecnologias da Informação (T.I.), para disponibilizar recursos em comum, 

que acatem às suas fundamentais precisões. Alguns destes softwares podem ser 

adquiridos gratuitamente, em geral desde que não sejam para uso comercial, mas 

para os que autorizam entrada ao seu código-fonte, é indispensável saber maiores 

particularidades sobre sua autorização de uso, e se o mesmo permite que alterações 

sejam executadas. 

Seguindo este intento, com quais primícias se organizam requisitos que 

executem esse tipo de avaliação? De forma geral, no ramo da Interação Humano-

Computador (IHC), se faz uma avaliação para julgar o que os usuários anseiam e as 

dificuldades que eles sentem, pois quanto mais por dentro sobre seus usuários os 

designers3  estiverem melhor será a interface do ambiente (AVA). Além disso, se faz 

necessário analisar a funcionalidade da aplicação, pois ela é essencial no sentido de 

estar adequada às condições da tarefa do usuário, ou seja, o design do sistema 

deve permitir ao usuário efetuar a tarefa desejada e de modo mais simples e hábil. 

Isso envolve não somente ter a funcionalidade apropriada disponível, mas também 

torná-la usável no formato de ações que o usuário necessita executar para realizar a 

tarefa. 

E para relacionar todos estes tópicos, e poder associar a disposição das 

ferramentas educacionais que esses softwares apresentam com as que o design 

promove para o usuário, se fez necessário um contato direto com profissionais de 

EaD, para levantar dados que possam responder tais questionamentos, pois eles 

                                                
3 O designer é todo profissional que desempenha atividade especializada de caráter técnico-científico, 
criativo e artístico para elaboração de projetos de design passíveis de serialização ou industrialização 
que atendam, tanto no aspecto de uso quanto no aspecto de percepção, necessidades materiais e de 
informação visual. 



 
 

 
 

tem o devido conhecimento de causa no que diz respeito à interação com os AVA’s, 

suas facilidades e problemas. 

 



2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

O trabalho é voltado a avaliar o desempenho, melhoria e 

aperfeiçoamento de navegação nos ambientes citados, comparando os 

métodos como os usuários visualizam e interagem com o sistema e com as 

ferramentas disponíveis, assim, há a possibilidade de expandir essa análise de 

características técnicas para muitos outros AVA’s. Seguindo o aproveitamento 

de outras avaliações nesse sentido de comparação entre funcionalidades de 

muitas plataformas, encontraram-se apenas trabalhos voltados ao Moodle.  

O autor da pesquisa a esse respeito trabalhou um total de 14 (catorze) 

ambientes virtuais, Pires (2005) da Universidade Federal de Lavras – Minas 

Gerais. Nos critérios dessa avaliação ele selecionou algumas ferramentas 

sobre as quais eram descritas as suas características. Ao final ele aponta uma 

em destaque, o próprio Moodle como a melhor plataforma em termos de 

escalabilidade, modularidade e constante aperfeiçoamento. 

Pensando em diferentes segmentações acadêmicas, seja nacional ou 

até internacional, além da ausência de trabalhos sobre as demais plataformas, 

inclusive na própria Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, foi 

que se firmou neste trabalho uma pesquisa sobre as características dos 

ambientes virtuais escolhidos e uma comparação entre as principais 

funcionalidades que apresentam, para no fim elaborar-se uma fundamentação 

a respeito da melhor plataforma e as suas funcionalidades relevantes em 

termos de interatividade.  

. 

2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

Estando no auge de sua idealização, a Educação à Distância, tem 

promovido grandes mudanças nos conceitos de educação, principalmente no 

Brasil. É uma modalidade de ensino com uma realidade bastante concretizada, 

baseada na tecnologia e que tem sido valorizada cada vez mais com o avanço 

das mídias e, mais ainda da Internet. 

Em se tratando da comunicação e relação entre as pessoas, na 

modalidade à distância, deve-se levar em conta que não é algo novo, pelo 

contrário, é um elemento utilizado pelo homem e as sociedades através dos 

tempos. Devemos citar os papiros, as inscrições tumulares, os escritos com 



 
 

 

caracteres remotos deixados pelos medos e antigos persas, os hieróglifos, toda 

a bibliografia hebraica e de outros tantos meios que até hoje se tem notícia 

(OLIVEIRA, 2010). 

Já no contexto de educação em si, Barros (2003) afirma que os 

primeiros indícios de utilização da Educação a Distância remontam ao século 

XVIII, quando um curso por correspondência foi oferecido por uma instituição 

de Boston (EUA). A partir de então, foi possível estabelecermos uma 

classificação da evolução da EaD no mundo. Estudos feitos pelo próprio autor 

mostram também que as primeiras experiências com EaD no século XIX 

apresentam uma concentração maior na Europa, com o oferecimento de cursos 

por correspondência na Suécia, Reino Unido e Espanha, além dos Estados 

Unidos. No início do século XX, países como Austrália, Alemanha, Noruega, 

Canadá, França e África do Sul começam a apreciar as primeiras experiências 

com esse tipo de ensino. Entretanto, sabe-se que apenas na segunda metade 

do século XX é que a EaD começou a se fortalecer e a se estabelecer como 

uma importante modalidade de ensino. 

Enquanto que no Brasil, outros pesquisadores falam que o 

desenvolvimento da EaD tem seu início no século XX, em decorrência do 

iminente processo de industrialização cuja trajetória gerou uma demanda por 

políticas educacionais que formassem o trabalhador para a ocupação industrial. 

Dentro desse contexto, a Educação à Distância surgia como uma alternativa 

para atender à demanda, principalmente através dos meios de rádio e 

correspondência, o que permitiria a formação dos trabalhadores do meio rural 

sem a necessidade de deslocamento para os centros urbanos.  

Nesse sentido, podemos afirmar que a EaD nasceu sob o simbólico 

processo da democratização do saber. Foi isso o que desejaram os mais 

remotos agentes de meios de difusão de informações: levar ou permitir para as 

descendências tudo o que lhes pudesse ser favorável, seja para o aprendizado 

da vida, ou para a ampliação da mente. 

Baseado em artigos sobre EaD, há alguns que asseguram que informar 

não é educar. E sabe-se, por outro lado, que o conhecimento se estabelece 

numa pessoa por meio da comunicação e da informação, concorrentemente 

com as experiências cognitivas do indivíduo. Partindo desse conceito, não tem 

como não abrigar o fato de que a história da humanidade, registros, 



 
 

 

ensinamentos e todo o tipo de herança pelos povos mais antigos que visavam 

conduzir mensagens ou princípios de direção para a vida, não sejam meios que 

se assemelham ao formato da EaD. 

Depois que novas formas de comunicação foram abraçadas, a função do 

professor como mentor passou a ser desconexo com essas formas, primeiro 

pelo texto pedagógico propriamente dito, logo após pelo correio e depois, pelo 

rádio, pela televisão e internet. A porta para a EaD, então, estava aberta 

quando os primeiros estudantes deram início a aprender diretamente do texto 

escrito disponibilizado em um sistema (virtual ou não), sendo assim não mais a 

informação viria diretamente do professor. Autores como Nunes (1992) 

observam que, em todo o seu processo histórico, a Educação a Distância 

sofreu toda uma ação de transformação, principalmente no que diz respeito ao 

preconceito sofrido por essa modalidade. 

 

2.2 CONCEITUANDO EAD 
 

O sistema de ensino à distância é qualificado por muitos autores como 

uma modalidade de educação que enfoca a autoaprendizagem, baseada em 

recursos didáticos de mídia distribuídos no ambiente virtual de aprendizagem. 

Segundo Belloni: 

 
“A educação aberta e a distância aparece cada vez mais, no contexto 
das sociedades contemporâneas, como uma modalidade de 
educação extremamente adequada e desejável para atender às 
novas demandas educacionais decorrentes das mudanças na nova 
ordem econômica mundial”. (BELLONI, 2008, p.3) 

 

É notório o quanto esse tipo de ensino tem atingido de forma impactante 

toda sociedade, proporcionando entre os participantes uma verdadeira 

aproximação tanto com a tecnologia, quanto com o arremate de conhecimento 

nas mais diversas áreas. O valor da EaD é claro no sentido da “pressa” em 

viabilizar uma abertura da educação em vários âmbitos, promovendo o 

conhecimento em sentidos também sociais. Esse é o caminho da qualificação 

profissional atual, onde a aprendizagem é parte integrante do processo 

educacional, embora não seja obrigatoriamente desenvolvida a sistemática de 

abordagem online. 



 
 

 

Nas palavras de Santos (2010) afirma-se: 

 
A Educação a Distância (EAD) virtual, também conhecida por EAD 
Online ou, até mesmo por e-learning4 , destarte, deve contribuir para 
ampliar qualitativamente e quantitativamente as oportunidades 
educacionais e a construção do conhecimento. É, portanto, crucial ao 
professor explorar todas as possibilidades didáticas e metodológicas. 
(SANTOS, 2010, p.34) 

  

Denota-se a real necessidade da maior presença do professor ou do 

tutor nesse tipo de relação à distância, pois o que mais caracteriza esse 

sistema de ensino é justamente a participação de todas as partes envolvidas 

nas atividades para que o aprendizado flua naturalmente. 

Oliveira (2006) acrescenta que a EaD, fruto da globalização, encurta 

distâncias e pode contribuir para a constituição de força de trabalho, de 

aprendizagem e principalmente de solidariedade. 

A EaD adicionada às tecnologias é uma prática educativa relativamente 

recente, a qual muitas pessoas avaliam sinônimo de pouca propriedade de 

ensino e também como apenas negociação de conhecimentos e informações. 

Para estudiosos nesta área, ela viabiliza a qualificação do profissional docente, 

podendo expandir as fronteiras do sistema tradicional. 

Quanto à Saviani (2009), ele faz uma análise sobre a EaD como uma 

modalidade importante para auxiliar no processo educativo a ser utilizado com 

proveito no enriquecimento dos cursos de formação de professores 

principalmente. Porém, para o professor sentir segurança em sua formação ele 

deverá estar rodeado de um bom sistema computacional que garanta a 

qualidade do estudo ou aperfeiçoamento que ele irá fazer. Para tanto, os AVA’s 

devem repassar esse propósito para que nada comprometa o alcance do 

conhecimento pelos usuários do sistema naquele momento. 

Contudo, outras dificuldades se fazem presentes, as quais se relacionam 

tanto com a falta de condições físicas, quanto com a postura dos docentes, o 

que dificulta a sua compreensão a respeito da potencialidade das tecnologias 

para a melhoria de qualidade do processo de ensino e de aprendizagem 

(EVANS, 2002). 

                                                
4 O e-learning, ou ensino eletrônico, corresponde a um modelo de ensino não presencial 
suportado por tecnologia. Atualmente, o modelo de ensino/aprendizagem assenta no ambiente 
online, aproveitando as capacidades da Internet para comunicação e distribuição de conteúdos. 



 
 

 

Em suma, conclui-se que: 

 
A educação a distância é uma estratégia para operacionalizar os 
princípios e fins da educação permanente e aberta, de tal modo que 
qualquer pessoa, independente de tempo e espaço, possa converter-
se em sujeito protagonista de sua própria aprendizagem, graças ao 
uso sistemático de materiais educativos, reforçados com diferentes 
meios e formas de comunicação. Martinez (1994) 

 

 
2.3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS EM EAD 

 
Na aprendizagem apoiada por tecnologia, Tajra (2007) afirma que: 

  
É uma maneira sistemática de elaborar, levar a cabo e avaliar todo o 
processo de aprendizagem em termos de objetivos específicos, 
baseados na investigação de aprendizagem e da comunicação 
humana, empregando uma combinação de recursos humanos e 
materiais para conseguir uma aprendizagem mais efetiva. 

 

Em se tratando do ensino na modalidade à distância, claramente é 

inevitável não se falar em tecnologia, pois o relacionamento dos envolvidos no 

processo de aprendizagem (alunos e professores) é feito através das 

mediações interativas que o comportamento humano possa assimilar de 

maneira clara, principalmente em relação ao conteúdo (apoiado por tutores e 

monitores) e através das mediações técnicas (representadas pelos meios de 

informação e comunicação), no caso, a tecnologia. Os professores que 

ensinam a distância devem primordialmente vivenciar uma aceleração na 

aceitação dos recursos tecnológicos atuais para adaptá-los na sua rotina de 

trabalho, o que difere da experiência presencial, em que ele utiliza meios ainda 

pouco interativos por se tratar do ensino tradicional. Visto que na perspectiva 

online, ele pode abraçar soluções na web consideradas educacionais, como a 

videoconferência e os ambientes virtuais de aprendizagem. 

A videoconferência é a mais extensa dentre as mídias no campo dos 

meios de comunicação, além da sua abrangência de grande importância no 

meio da EaD, pois esse recurso tecnológico também dilata de modo diferente 

as funções do tradicional ensino à distância descrito anteriormente. Isso se 

deve as suas características de mídia interativa em que os professores 

retomam funções clássicas do ensino presencial, acrescentando, as mediações 



 
 

 

técnicas, sem perder a essência do ensino a distância, assim o seu trabalho 

pode se tornar de caráter muito mais sofisticado. 

A posição dos alunos em relação aos professores, pelo fato de não 

compartilharem o mesmo espaço, no caso da EaD, sugere uma série de 

mudanças no equipamento que será utilizado, no ambiente virtual de 

aprendizagem, na preparação de material e no treinamento dos profissionais. A 

principal alteração que o sistema de ensino pode sofrer é que a aula pela 

videoconferência exige muito mais preparo e qualificação dos professores.  

Estudos e experiência de muitos autores apontam que a elaboração da 

videoconferência é bem mais exaustiva do que a preparação de uma aula 

tradicional em sala de aula. Isso porque a preparação na EaD incide em: 

produzir material palpável para os alunos, delinear o formato da aula e do 

ambiente, além da proporção de anexos extras como vídeos e sites que 

versem sobre o conteúdo daquela determinada aula ou disciplina. Quanto mais 

interação se deseja, mais planejamento é necessário. A qualidade dos visuais 

usados é um elemento importante no sucesso da videoconferência, por 

exemplo. (CLOUSE; ALEXANDER, 1998). 

Porém, na videoconferência alguns problemas ficaram visíveis, a falta de 

interatividade, já que alguns estudantes se sentem impedidos pela distância 

para com o professor e receados pelo equipamento de vídeo ou destreinados 

de tomar qualquer ação na aprendizagem em questão. Professores trabalham 

muito para encorajar a interatividade no tamanho típico das salas. Além disso, 

algumas dinâmicas de grupo que muitos utilizam, podem ser difíceis de 

acompanhar em sistemas ativados por voz, pois quando a voz predominante 

da sala provoca qual imagem é conduzida, a resposta gerada para todos sofre 

uma demora pela baixa atividade de transferência. 

Para saber lhe dar com essas peculiaridades, é preciso que os 

professores sejam preparados desde a formação para apresentar estratégias 

adequadas na hora do problema. Restrições técnicas, soluções didáticas 

audiovisuais, modos de interação mais próximas do aluno, questões 

administrativas e também cognitivas, são barreiras que os professores 

enfrentarão quando entrarem numa sala de aula ou num ambiente de 

videoconferência. Por essa razão, existe um consenso na literatura sobre a 



 
 

 

necessidade de treinar os professores para que o sucesso da EaD por 

videoconferência possa ser garantido (CRUZ; BARCIA, 2000). 

Por outro lado, uma nova perspectiva passou a ser amplamente 

discutida no meio da Educação a Distância atual, a chamada M-Learning ou 

Mobile Learning5 . Segundo Silva e Consolo (2004) citada por Mendes “et al”. 

(2006), o Mobile Learning é um desenvolvimento do e-learning, ou 

aprendizagem por meios eletrônicos. Esta se refere essencialmente ao fato de 

se empregar tecnologias de rede sem fio para difundir o ensino e a 

aprendizagem, uma de suas vantagens é que promove ainda mais o acesso a 

informações, visto que esta metodologia trabalha sobre o conceito de 

mobilidade ou liberdade geográfica. 

Com base nos ideais de m-learning, professores e equipes 

implementadoras de objetos educacionais encontram-se agora com uma nova 

plataforma de desenvolvimento, que está em plena expansão e que é objeto de 

estudos e pesquisas por muitos autores, incluindo os desenvolvedores dos 

próprios AVA’s. Trata-se de uma funcionalidade que permite a criação de 

situações de aprendizagem a qualquer momento e em qualquer lugar, 

construídas para serem realizadas por meio de dispositivos móveis como 

smarthphones6  ou tablets7 . Essas plataformas móveis são hábeis instrumentos 

para diminuição da distância entre o aluno e o ambiente e para promover o 

envolvimento do estudando com o curso. O objetivo é permitir a interação entre 

todos esses dispositivos: AVA, smarthphone e a própria tecnologia, de forma a 

potencializar as experiências de aprendizagem do usuário. 

O Mobile Learning, também conhecido como m-Learning, tem seu 

campo de atuação voltado para uma modalidade de aprendizagem que se dá 

longe da sala de aula tradicional e até da própria ambientação virtual dada por 

computador, pois é amparado pela não restrição de tempo e de espaço. A 

                                                
5 M-Learning, de mobile learning, ou aprendizagem móvel é uma das modalidades da 
Educação à distância, ou e-learning. Acontece quando a interação entre os participantes se dá 
através de dispositivos móveis, tais como celulares, i-pods, laptops, rádio, tv, telefone, fax, 
entre outros. 
6 Smartphone (telefone inteligente, numa tradução livre do inglês) é um telefone móvel com 
funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas executados por 
seu sistema operacional. 
7 Um tablet é um dispositivo pessoal em formato de prancheta e/ou tela, que pode ser usado 
para acesso à Internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, 
jornais e revistas e para entretenimento com jogos. 



 
 

 

modalidade de ensino Mobile Learning é abrangente justamente nesse sentido, 

em que muitas tecnologias reunidas são aplicadas ao mesmo tempo com uma 

abordagem expressiva e moderna. Algumas focam nos tipos de dispositivos 

usados, outras no estilo de interação do conteúdo (GEORGIEV; GEORGIEVA; 

SMRIKAROV, 2004). Na maioria das vezes o ambiente de aprendizado no qual 

o m-Learning está operando, é totalmente distinto de qualquer outro tipo ou 

modalidade de ensino mais habitual. 

A possibilidade de ter acesso à informação e à possibilidade de 

aprender, no exato momento em que ocorre a necessidade, sugere um 

ambiente de aprendizagem de alta flexibilidade (SEPPALA; ALAMAKI, 2003). 

Obviamente, o uso de internet sem fio é um pré-requisito ainda que técnico, 

mas que está associado a esta modalidade. No projeto dos AVA’s amparados 

pela tecnologia móvel, o foco é atingir os objetivos que são propostos pelo 

design, quando as características do ambiente que influenciam a qualidade da 

experiência do usuário ainda estão sendo pensadas, para que quando o 

usuário utilize esse ambiente m-Learning, ele se sinta como se estivesse no 

ambiente original, apoiado pelas mesmas ferramentas. 

Além disso, as perspectivas dos próprios dispositivos móveis trazem 

vantagens diferentes. Os telefones celulares, por exemplo, por serem 

aparelhos já bastante difundidos no mercado e com preços relativamente 

acessíveis, permitem que diferentes pessoas, tanto de faixas etárias distintas 

quanto de classes sociais diversas, tenham acesso fácil aos conteúdos que 

foram desenvolvidos para a utilização plena de qualquer de seus recursos. 

Esses dispositivos surgiram como soluções computacionais simples, na medida 

em que oferecem, de forma integrada, funcionalidades associadas à 

comunicação e acesso à informação, assim como a transformação dos 

espaços e dos momentos de aprendizagem. 

Relacionando ao objetivo deste trabalho, têm-se como exemplo três 

plataformas que apresentam esta funcionalidade de estruturação mobile: O 

Amadeus, que inclui o Amadeus.Mobile, o Moodle com o Moodle Mobile e o 

Redu, com o chamado ReduDroid. Usando um simples smarthphone 

conectado a internet, qualquer pessoa pode acessar as plataformas de onde 

estiver. Esses aplicativos têm a finalidade de adaptar a interface e as 



 
 

 

funcionalidades dos ambientes para os dispositivos móveis, levando em 

consideração as configurações originais das plataformas online. 

O Amadeus.Mobile é uma expansão da plataforma de ensino a distância 

Amadeus, voltado especificamente para dispositivos móveis. Além de acesso 

às informações sobre cursos e a todos os artefatos referentes ao sistema 

padrão, a versão mobile do Amadeus, permite ao usuário ter acesso a um 

modelo de aprendizagem informal, composto por variações da versão 

tradicional do ambiente de estudo. O aprendizado informal, na maioria das 

vezes, é mediado por um método no qual o usuário nem percebe sua 

intencionalidade (SCHUGURENSKY, 2000). Atualmente o aplicativo encontra-

se na versão AmadeusDroid (versão para sistemas Android), como 

representado na Figura 1.  

 

 
Figura 1: Tela inicial do Amadeus versão para Android. 

 

A MLE-Moodle (Mobile Learning Engine – Moodle) é de código-fonte 

livre, totalmente gratuito e personalizável, ligado ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle. As especificações podem ser adaptadas conforme 

necessário com WML, PHP e MySQL. Quaisquer alterações efetuadas ao 

Moodle são automaticamente convertidas para os dispositivos móveis também 

(YINGLING, 2006). A Figura 2 mostra uma das telas do aplicativo na sua 

versão atual, o MDroid. 

 



 
 

 

 
Figura 2: Tela de login do MDroid. 

 
O Redu em seu contexto móvel é um software social (Rede Social) que 

representa um ambiente virtual de aprendizagem criado a partir da 

necessidade de ampliar o meio escolar tecnológico, além de proporcionar uma 

maior interação e comunicação entre os alunos e professores. O objetivo 

principal do projeto Redu Mobile é conceber um conjunto de estilos de 

interação, formas de comunicação e colaboração que possam oportunizar o 

acesso à aprendizagem formal e informal (MARSICK; WATKINS, 1997). Como 

mostra a Figura 3, o aplicativo também pode ser usado nos sistemas Android. 

 

 
Figura 3: Tela de login do ReduDroid. 



 
 

 

3 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

Como já antes descrito, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são 

sistemas computacionais disponibilizados na internet que promovem a 

interação pedagógica entre pessoas envolvidas num determinado curso à 

distância. Eles permitem integrar conceitos vistos na educação presencial aos 

pontos mais avançados da EaD, pois partem da vantagem crucial de poder 

utilizar a tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem. Porém, muitas 

são as definições que existem entre diversos autores ao descreverem um 

conceito fixo para os AVA’s.  

Segundo Fainholc (1999), por exemplo, um dos aspectos que mais 

diferencia a modalidade a distância da presencial é a ênfase dada ao trabalho 

autônomo pela EaD. A educação a distância, no ponto de vista do mesmo 

autor, quando ressalta a intercessão pedagógica para amparar a 

autoaprendizagem por meio de AVA’s, transforma-se em educação aberta, 

adequando a inclusão de pessoas independentemente dos princípios 

acadêmicos que elas possuem. 

Basicamente, essa flexibilidade vem de um diálogo com os modelos 

tradicionais vistos dentro dos ambientes de uma maneira mais interativa, pois 

se trata de um projeto investigativo que insere nas ferramentas do computador 

pelo AVA, os recursos de criação e aprendizado do próprio aluno. 

Junto com a independência do estudante, agregam-se condições de 

estudo facilitadoras que possam garantir a satisfação e a liberdade para poder 

navegar no ambiente de estudo como se ele estivesse numa sala de aula 

“física”. E a liberdade de uso do ambiente observa-se com a consolidação de 

diversas ferramentas tecnológicas cada vez mais modernas e comunicativas, 

disponibilizadas no AVA e que proporcionam uma ampla dimensão da 

interação do humano com o computador, como elemento de valor para a EaD. 

Loiselle (2002) descreve a participação do aluno no desenvolvimento do 

produto, em que “o estudante conduz suas próprias operações de coleta de 

informações e não se coloca como um simples consumidor da informação”, 

assim, “o dispositivo estimula os estudantes a desenvolverem um conteúdo 

próprio”. 



 
 

 

Portanto, ao oposto de serem analisadas exclusivamente como meras 

repositórias de conhecimento, estas plataformas precisam ser vistas como 

caminhos capazes de agenciar a interação educacional e a experiência através 

de soluções tecnológicas. Detalhando os AVA’s, analisa-se a aprendizagem 

tecnologicamente mediada, pois segundo Flores e Becerra, (2002), além da 

aprendizagem com a tecnologia, em que o aluno melhora seu rendimento 

intelectual, há a aprendizagem da tecnologia, a partir da qual resulta um 

“resíduo cognitivo”, obtido no processo de colaboração. 

Os ambientes têm de fato, grande importância para facilitar o ensino à 

distância, principalmente no sentido de apoiar os alunos para uma 

interatividade e participação mais eficaz do que nas salas de aula. Isso implica 

também na atuação do professor que será muito mais ampla e muito mais 

direta, já que o AVA permitirá sua ligação com o aluno praticamente 24 horas 

por dia. Silva (2006) trata acerca das requisições da cibercultura8 referentes à 

prática docente, à aprendizagem significativa, a programar um conjunto diverso 

de estratégias para criar e partilhar soluções online que podem ser elaboradas 

pelos professores junto com os seus alunos. Para a autora, isto quer dizer uma 

saída da sala de aula convencional para uma conexão hipertextual9, 

hipermidiática10 e interativa, com o aprendizado a partir de novas metodologias. 

Mais uma característica seria a sugestão de composição da ciência adquirida 

pelo aluno, com um modo de uso adequado da tecnologia, algo que não se 

mantém apenas com acessos à internet. 

Logo, ficará mais vivo o interesse por parte do aluno, uma vez que a 

aprendizagem é de grande relevância para a concretização dos cursos, desde 

que o AVA proporcione a devida interação feita através de um caráter mais 

próximo na relação entre os participantes do ambiente. 

Gutierrez e Prieto (2004) enfocam a temática essencial na mediação 

pedagógica, onde se configura como o motor da relação entre conhecimento e 

                                                
8 Cibercultura é a cultura que surgiu, ou surge, a partir do uso da rede de computadores 
através da comunicação através de computadores, a indústria do entretenimento e o comércio 
eletrônico. 
9 Pode explicar-se como sendo uma maneira de organizar as ligações externas de textos na 
web. O prefixo hyper implica que se pode ultrapassar essa limitação local, uma vez que ela 
pode ser feita com esse servidor ou num externo. 
10 Hipermídia (ou Hipermédia) é a reunião de várias mídias num suporte computacional, 
suportado por sistemas eletrônicos de comunicação. 



 
 

 

apreensão, destacando a importância de que o ensino à distância promova tal 

mediação e desperte o sentido, fundamento da verdadeira educação. 

Com base em tantos fundamentos científicos, tais como os descritos 

acima, percebe-se que o alicerce desta pesquisa vem não somente sobre a 

carência da introdução de novos conceitos computacionais que avaliem as 

funcionalidades dos ambientes virtuais para uma perspectiva unicamente 

acadêmica, mas também sobre as formas de não vincular o aluno a um modelo 

padrão de ambiente, para que possa adequar cada tipo de plataforma a uma 

determinada necessidade que ele próprio reconheça. 

Para tanto, o trabalho considera-se de alta visibilidade, pois aborda uma 

equipe de profissionais qualificados que trabalham com AVA’s, para discutir as 

várias formas que esses ambientes interagem com eles e com os seus alunos, 

o modo com o qual são acompanhados em seus estudos, bem como identificar 

novas ferramentas de comunicação que permitam o intercâmbio entre aluno-

aluno e aluno-professor. 

Para difundir o que foi abordado neste capítulo, ponderou-se sobre as 

palavras de Almeida (2006): 

 
“Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais 
disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades 
mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem 
integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 
informações de maneira organizada, desenvolver interações entre 
pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções 
tendo em vista atingir determinados objetivos.” 
 

 

Partindo do pressuposto de normas a serem adotadas, no caso, 

modelos ou regras, o ciberespaço11
 busca proporcionar interações entre 

pessoas com os mesmos objetivos, onde podem compartilhar ideias e 

conhecimento em tempo real. Por meio desses espaços online, os participantes 

criam perspectivas de elevar a carreira profissional ou estudantil, não só em 

informação, mas também em cultura e entretenimento.  

                                                
11 Ciberespaço é um espaço existente no mundo de comunicação em que não é necessária a 
presença física do homem para constituir a comunicação como fonte de relacionamento, dando 
ênfase ao ato da imaginação, necessária para a criação de uma imagem anônima, que terá 
comunhão com os demais. 



 
 

 

Ou seja, o AVA agrega tecnologias computacionais da web, com o 

desígnio de motivar cada vez mais subsídios de interatividade que sejam 

aproveitáveis para a educação. 

 

3.1 CONCEITOS DE INTERAÇÃO EM AVA’S 
 

Se a palavra interação for relacionada ao contexto de EaD apoiada por 

ambientes virtuais, afirma-se que se trata de uma ação realizada entre duas ou 

mais pessoas ou fatos que mesmo concretizados de formas diferentes, têm o 

mesmo intuito, a comunicação.  
Enquanto que o vocábulo interatividade pode ter vários significados. Por 

exemplo, Amstel (2003) considera interatividade como “um canal de mão dupla 

onde um sujeito ajuda o outro para realizar uma ação conjunta”. 

Lévy (1999: p. 82) distingue interatividade como “a necessidade de um 

novo trabalho de observação, de concepção e avaliação dos modos de 

comunicação”. Esses dois últimos autores citados relacionam-se entre si, com 

o fato de que interatividade se faz a partir de uma ação que leve a uma boa e 

satisfatória comunicação entre os agentes envolvidos. 

Ou seja, a interatividade em cursos a distância, não incide apenas em 

modificar dados ou obter conhecimento, mas principalmente em cumprir um 

convívio virtual cotidiano. Por exemplo, um simples “Bom dia” já incita o aluno a 

se sentir a vontade no ambiente. Por isso, afirma-se que a interação pode estar 

em todos os lugares, desde que esteja junto a ela também uma boa 

comunicação entre o usuário, o ambiente e as demais pessoas. 

 

Segundo Lopes e Salvago (2005): 

 
A interatividade assinala muito mais um problema: a necessidade de 
um novo trabalho de observação, de concepção e de avaliação dos 
modos de comunicação do que uma característica simples e unívoca 
atribuível a um sistema específico. Acreditamos que não basta dispor 
das novas tecnologias para garantir a interatividade e sim de 
disposição em engajar-se nas atividades propostas, espírito aberto às 
discussões e envolvimento no curso como um todo. 

 
Moran (s.d.) aponta que as tecnologias interativas, sobretudo, vêm 

evidenciando, na educação à distância, o que deveria ser o cerne de qualquer 



 
 

 

processo de educação: a interação e a interlocução entre todos os que estão 

envolvidos nesse processo. 

 

Já Scherer (s.d.) analisa como: 

 
Um desafio para os formadores transformarem a ação de ensinar em 
uma ação de aprender, em criação de possibilidades para a 
construção do conhecimento, abandonando a transferência deste 
para os alunos. Ou seja, todos são aprendizes no processo, pois não 
há docência sem discentes, enquanto aprendemos também 
ensinamos e enquanto ensinamos também aprendemos, apesar das 
diferenças entre alunos e professores, nenhum se reduz à condição 
de objeto, um do outro. 

 

Compartilhar conhecimento uns com os outros, promover ações 

múltiplas em tempo real e dividir experiências são obras que vão confirmar os 

quatro pilares da educação no século XXI, sugeridos por Delors et al. (1998): 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. 

Pilares que claramente caracterizam a educação apoiada por tecnologia e 

interatividade. 

Dessa forma, associar os Ambientes Virtuais de Aprendizagem e o 

termo ‘tecnologia’ é primordial. Pois para muitos autores da área, o uso de 

recursos tecnológicos, basicamente os de computação, influi nos aspectos de 

projeção e idealização dos AVA’s. Visto que, um ambiente virtual eficiente 

proporciona sempre melhores aspectos de interação e até de simulação, o que 

garante uma maior aproximação do usuário com as ferramentas que a 

plataforma disponibiliza. 

Um sistema eficaz que satisfaça as necessidades do seu público alvo 

alia conceitos de integração entre aspectos computacionais e pedagógicos que 

devem levar em consideração, tanto a interatividade para o aluno quanto para 

o docente, devido a determinadas posturas de ‘usuário’ que eles possam 

assumir durante o uso do computador. Desse modo, o ambiente deve sempre 

se manter adaptado a atributos contidos no ramo da Interação Humano-

Computador. Senão, o usuário acaba tomando um caráter de mero iniciante ou 

de leigo em relação a total capacidade de navegação do sistema, não podendo 

examinar, questionar pensamentos sobre a efetividade da interface e sobre as 



 
 

 

ferramentas vistas no ambiente, que devam amparar com qualidade o ensino 

mediado pela tecnologia. 

E para garantir uma perfeita interação nos ambientes virtuais, o design 

deve definir primordialmente vários aspectos relevantes no contexto dos 

processos de IHC, tais como estes exemplos: 

· Recursos ou ícones que não demandem esforço de memória ou de 

visualização na identificação do arquivo que deseja acessar; 

· Fazer com que o usuário não necessite saber ou memorizar nomes 

dentre um conjunto disponível. O design deve usar sempre a abstração, 

transparência de nomes, acesso às imagens e links claros que não 

gerem dúvidas; 

· Possibilitar acesso a arquivos que o usuário desconheça. Ex.: 

Ferramenta busca num campo de texto de pesquisa. 

 

Esses aspectos se sustentam nos princípios de Gould e Lewis (1985, p. 

300 apud BARBOSA; SILVA, 2010). Pois, eles enfatizam que os processos de 

IHC devem ser centrados unicamente nos usuários e nas suas atividades. 

Deste modo, defendem o atendimento essencial as necessidades dos agentes 

envolvidos (stakeholders12) e não às tecnologias, para que as ações no 

ambiente sejam de natureza agradável e facilitem a comunicação entre o 

usuário-sistema/sistema-usuário. 

 Por outro lado, Schon (1983 apud Barbosa; Silva, 2010) afirma um ponto 

mais informal dos processos de interação, ele diz que a manifestação das 

ideias do design em alguma representação possui outro benefício importante: 

enquanto o design expressa suas ideias, ele acaba “conversando” com as 

representações, um fenômeno por ele denominado conversa com os materiais 

(conversartion with materials). Isso garante que os ambientes virtuais têm todo 

um alicerce por trás das suas criações, eles interagem de acordo com as 

perspectivas das suas funções, se formal, visa os conceitos de especificação 

das necessidades dos usuários, enquanto que na informalidade, tratam do 

                                                
12 Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado em 
diversas áreas como gestão de projetos, administração e arquitetura de software referente às 
partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa 
executadas pela empresa. 



 
 

 

diálogo como o melhor canal para atender todos os requisitos técnicos de 

interação e comunicação do sistema. 

Não restringindo esse estudo apenas a questões de IHC, é válido contar 

também com as definições sobre princípios didáticos e pedagógicos que sejam 

essenciais no contexto dos AVA’s, como na aprendizagem significativa, por 

exemplo. A multiplicidade de metodologias sobre conceitos didáticos e 

pedagógicos dá lugar a várias questões que devem ser enfatizadas. Com base 

nisso, diversos autores definem alguns princípios que norteiam o ensino com 

ferramentas tecnológicas: 

· A escolha de uma tecnologia; 

· Soluções em multimídias; 

· Padrões de interação e entendimento entre os agentes envolvidos. 

 

Em termos de Aprendizagem significativa tem-se como foco a Psicologia 

Cognitiva de Ausubel (1980), a qual estabelece que a aprendizagem aconteça 

pela assimilação de novos conceitos e proposições na estrutura cognitiva do 

aprendiz. Ou seja, o indivíduo deve ser estimulado pelos seus sentidos para 

absorver as informações e realizar determinadas tarefas, como no caso dos 

materiais pedagógicos utilizados numa aula virtual, deve-se manter um 

equilíbrio nas implicações cognitivas para que não haja uma sobrecarga de 

informações que não façam nenhum sentido para o aluno. 

O mesmo autor salienta que para evitar a sobrecarga cognitiva, alguns 

pontos devem ser observados: a efetividade, a eficiência e a atratividade. A 

efetividade traz consigo a ideia de que o sujeito aprende da melhor forma, 

podendo relembrar com facilidade conceitos, ideias e habilidades que foram 

explorados cognitivamente. A eficiência corresponde à quantidade de 

aprendizado do sujeito por um curto período de tempo e a atratividade se 

encaixa com o fato do sujeito devotar tempo à aprendizagem, revisando 

conceitos que o atraiam novamente para mesma tarefa, sem fazê-lo se sentir 

repetitivo. 

No caso dos AVAs, a informação cognitiva sempre é utilizada no 

processo de ensino e aprendizagem, tanto como apoio para classificação de 

elementos didáticos, quanto como acessório virtual aos espaços de 

aprendizagem, decorrendo assim na elaboração do conhecimento. 



 
 

 

 
 

3.2 CARACTERÍSTICAS DOS AMBIENTES VIRTUAIS ESCOLHIDOS 
 

Nesta seção, contendo a descrição das ferramentas, foram postos 

exatamente os 06 ambientes virtuais de aprendizagem já citados, seguindo a 

filosofia de software livre e disponibilidade online, entre eles alguns têm 

predisposição para criação de um curso próprio do usuário e outros propiciam a 

participação totalmente gratuita para cursos de qualquer grau de escolaridade. 

Disponibiliza-se também o link de acesso a cada página que se encontra 

as plataformas, assim como fundamentações reconhecidas de autores que 

trabalharam em pesquisas concretas referentes a tais AVA’s. 

 Independentemente da tecnologia de uso que foi aplicada no 

desenvolvimento, todos os ambientes selecionados para esse trabalho foram 

criados por departamentos de Informática de grandes Universidades, 

colocados assim por questões de igualdade, foco acadêmico da pesquisa e 

comparação entre suas principais funcionalidades. 

 
3.2.1 AMADEUS 

O Amadeus é considerado um Sistema de Gestão da Aprendizagem 

(SGA)13, distribuído sob uma licença de software livre, permitindo que possa 

ser facilmente compartilhado, trabalhado, produzido e desenvolvido. Este 

ambiente tem como objetivo primordial apoiar o processo de aprendizado quer 

seja à distância, quer seja semipresencial, o chamado Blending Learning ou B-

Learning14 (MACDONALD, 2006). 

Sua fundamental característica são as relações multimídias, tais como: 

jogos e simulações (que adicionam soluções de realidade virtual); além de 

vídeos, arquivos textuais, áudio e imagens. Devido ao seu conjunto de 

                                                
13 Um Sistema de Gestão da Aprendizagem (do inglês: Learning Management System, LMS, 
também chamado de plataforma e-learning ou ainda sistema de gerenciamento de cursos, 
SGC) disponibiliza uma série de recursos, síncronos e assíncronos, que dão suporte ao 
processo de aprendizagem, permitindo seu planejamento, implementação e avaliação. 
14 O B-learning, é um derivado do e-learning, e refere-se a um sistema de formação onde a 
maior parte dos conteúdos é transmitido em curso à distância, normalmente pela internet, 
entretanto inclui necessariamente situações presenciais, daí a origem da designação blended, 
algo misto, combinado. 
 
AMADEUS: http://amadeus.cin.ufpe.br/index.html/ 



 
 

 

propriedades e artifícios, a partir de março de 2009, começou a fazer parte do 

PSPB – Portal do Software Público Brasileiro15, firmando-se assim, como um 

recurso tecnológico nacional. 

Com base nas técnicas de análise de competidores, análise de tarefas, 

entrevistas, observação, prototipagem rápida e design participativo, foram 

identificados os requisitos necessários para o desenvolvimento dos módulos 

Web do sistema (RAMOS, 2006; CHRIST, 2005). Estes módulos também 

podem ser vistos em outros sistemas, como ferramentas do próprio ambiente, 

mesmo assim, muitas características modernas de interação, o Amadeus tem 

em acréscimo, como: usabilidade, integração, navegabilidade, conexão com o 

sistema de contas do Google, recursos cognitivos de percepção e uso de 

diversas mídias unificadas.  

A seguir são apresentados os módulos web do Amadeus segundo a 

classificação dada pelos mesmos autores citados acima (RAMOS, 2006; 

CHRIST, 2005): 

· Módulo Cadastro – este módulo coordena os serviços de cadastro de 

usuários (novo usuário, atualização de dados, mudança de senha, 

solicitação de docência, currículo, lista de usuários, visualização de 

perfil, entre outros), e também os serviços de cadastro de cursos (novo 

curso, buscar curso, validação de cursos, visualizar perfil do curso, entre 

outros). 

· Módulo Gestão de Conteúdo – este módulo é responsável por manter os 

materiais que serão associados à cada curso. Assim, visa permitir a 

gestão de conteúdos em diversos formatos e componentes de 

aprendizagem, tais como: vídeos, jogos, fóruns, questionários, além da 

tradicional funcionalidade de anexar arquivos. Este módulo também está 

integrado com as funcionalidades de avaliação, o que permite o 

acompanhamento dos alunos, dentro de uma perspectiva formativa e 

construtivista. 

                                                
15 O conceito de software público surgiu como uma estratégia para compartilhar softwares 
desenvolvidos pelos órgãos públicos. Os principais objetivos deste compartilhamento foi de 
reduzir custos, aumentar a produtividade, reaproveitar as soluções existentes, evitar duplicação 
de esforços, usufruir dos benefícios de ações cooperadas entre outros. 
 
PSPB: http://www.softwarepublico.gov.br/ 



 
 

 

· Módulo Avaliação – um dos maiores desafios do ensino a distância 

concentra-se na avaliação dos alunos. Este módulo dá suporte à 

possibilidade dos professores avaliarem os alunos com base nas 

atividades realizadas e na interação com o ambiente. Este módulo 

também está relacionado ao módulo de gestão de conteúdo, o que 

permite capturar informações sobre a participação dos alunos nas 

atividades disponibilizadas. 

Abaixo, a Figura 4 representa a tela de cadastro do ambiente Amadeus 

na web: 

 
Figura 4: Tela de cadastro do Amadeus 

 
 

3.2.2 COURSERA 
Fundada em abril de 2012, o Coursera16 é um site que disponibiliza 

cursos à distância (atualmente são mais de 117), nas mais diversas áreas, 

oferecidos por algumas faculdades dos Estados Unidos e da Europa. Segundo 

Oliveira (2012), dentre essas faculdades, estão: University of Pennsylvania, 

Duke University, Stanford University e Princeton University. Toda a plataforma 

é livre, gratuita e 100% online.  

Nas palavras de Cordeiro (2013), o Coursera é criação de Andrew Ng e 

Daphne Koller, da Universidade de Stanford, seu sistema vem atraindo a 

atenção de diversas instituições associadas à educação, o que fica explícito no 

número destas – 83. São proporcionados cursos em praticamente todas as 

   
16 https://www.coursera.org 



 
 

 

áreas: Biologia, Medicina, Ciências Humanas e Sociais, Matemática, Negócios, 

Ciências da Computação, Física, entre outros. 

O Coursera também tem os recursos tradicionais que são 

disponibilizados por outras plataformas – fórum, mural de cursos oferecidos e 

chat, por exemplo. Porém, o desenvolvimento do curso em si é totalmente 

diferente das formas convencionais. Existem muitas possibilidades de 

conclusão do curso, o que vai garantir o fim são os passos que aluno seguiu 

individualmente.  

Cordeiro (2013) enfatiza: 

 
Ao invés de aulas completas, os cursos do Coursera permitem ao 
aluno selecionar entre percursos básicos, intermediários e 
avançados. Cada um se propõe a aprofundar mais no conhecimento 
de cada aula. Desse modo o aluno pode ser orientado por sua 
curiosidade, definindo o curso conforme suas escolhas; sendo assim 
dependendo da proporção de escolha de aprofundamento, o aluno 
recebe um certificado diferente e mais específico. 

 

Para exibir melhor as características desse ambiente, colheram-se os 

principais recursos, são eles: 

· Apresenta um quadro de avisos aos alunos. 

· Processo de correção: Os próprios alunos recebem as provas de outros 

colegas e as corrigem de acordo com parâmetros predeterminados pelo 

professor. 

· Plataforma em Inglês. Porém, os desenvolvedores já estão trabalhando 

em cima dos idiomas. 

· Possui o maior número de cursos e Universidades. 

· Vídeo-aulas de 10 a 15 minutos. 

· Possui calendário com as datas de lançamento das aulas. 

· Tem parcerias com mais de 33 Universidades pelo mundo. 

· Emissão de certificados de participação nos cursos. 

 

A Figura 5 mostra a tela inicial do Coursera. 

 



 
 

 

 
Figura 5: Tela inicial do Coursera. 

 
3.2.3 edX - MIT 
Foi fundada em 2012 pelas Universidades de Harvard e Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT), é uma plataforma que utiliza o conceito 

de cursos abertos online em massa, um desenvolvimento mais atual na área de 

educação a distância que alia os ideais da educação aberta e divulgação livre 

de recursos educacionais. 

A plataforma de ensino à distância edX17, atualmente oferece apenas 

cursos em inglês. Ela tem o fundamental objetivo em particular, de poder 

permitir que as instituições entendam qual o melhor método para fazer com que 

os alunos aprendam virtualmente com satisfação, sobre informações e 

conhecimentos extras na área em que atuam. 

Segundo Cordeiro (2013), a edX: 

 
Foi criada como um projeto educacional da Universidade de Harvard 
e do Michigan Institute of Technology (MIT) como uma forma de 
ampliar a acessibilidade do conhecimento produzido em suas 
instituições. Por meio das extensões das mesmas, denominadas 
HarvardX e MITx, essas universidades disponibilizam todo um aporte 
de conteúdos imagéticos e textuais, vídeo-aulas e uma tecnologia de 
fóruns, auto avaliações, testes e enquete que permitem uma 
experiência diferenciada de ensino a distância para qualquer 
estudante. A edX hoje é presidida por Anant Adarwal e oferece 
cursos das mais diversas áreas de conhecimento. 

 

O mesmo autor, diz que uma das principais forças desta plataforma, 

além do investimento (inicial) de 30 milhões de dólares de cada uma das 
   
17 https://www.edx.org/ 



 
 

 

instituições fundadoras, é a interatividade proporcionada pela tecnologia 

empregada ao ensino. Interatividade que gera um imenso número de adeptos 

no mundo inteiro, principalmente entre os acadêmicos que desejam maiores 

especialidades nos seus estudos. 

A tecnologia do edX abrange os seguintes recursos: Apresenta quadro 

de avisos; Plataforma em Inglês; Vídeos e slides disponíveis para download; 

Vídeo com legendas; Fórum de discussão a cada apresentação; Exercícios, 

desafios e exames; Possui calendário com as datas de lançamento das aulas; 

Possui certificação para o aluno quando aprovado, após conclusão; Parcerias 

com grandes Universidades no mundo.  

A Figura 6 exibe a página inicial da plataforma. 

 

 
Figura 6: Página inicial da edX. 

 
 

3.2.4 MOODLE 
Para Teodoro e Rocha (2007), o Moodle18 é um sistema construído para 

criar ambientes virtuais voltados à aprendizagem. Ou ainda, um “sistema para 

gerenciamento de cursos, destinado a auxiliar o educador na implantação de 

cursos em um ambiente virtual.” Pode-se dizer que o Moodle é também um 

Sistema de Gerenciamento da Aprendizagem que propicia o trabalho 

colaborativo. 

Simplificando, é um programa criado para promover a implantação de 

cursos online, geralmente utilizado por professores ou tutores que criam e 
   
18 MOODLE é o acrônimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment". 
https://moodle.org/ 



 
 

 

administram seus próprios cursos. É o mais utilizado entre as Universidades 

brasileiras que mantém formações à distância, seja de graduação, pós-

graduação ou até mestrado. Um exemplo é a própria UPE – Campus 

Garanhuns que gerencia diversos cursos de graduação a partir do Moodle. 

Criado em 2001, a proposta do Moodle, segundo Martin Dougiamas, 

desenvolvedor do projeto que lidera até hoje, é bastante diferenciada. Trata-se 

de aprender em colaboração no ambiente online, baseando-se na pedagogia 

sócio construtivista (NAKAMURA, 2009). De forma geral, o Moodle vê o ensino 

à distância como uma atividade social, além de reunir o cuidado num tipo de 

aprendizado virtual que ocorra no momento em que o aluno constrói os seus 

elementos de sala de aula (textos, vídeos e imagens) para que os outros vejam 

automaticamente durante a exposição do conteúdo. 

Foi adotado por inúmeros países, em diversas instituições de ensino e 

tem sido o mais referenciado em estudos e pesquisas no que diz respeito a 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

O próprio Nakamura (2009) define os recursos do Moodle, destacando-

se os seguintes: Chats; Grupos; Definições dos perfis de usuário; Fórum; 

Mural; Calendário; Atividades recentes; Link a arquivos ou sites; Glossário; 

Diversos sistemas de avaliação. 

Sua disponibilidade na internet é dada pela interface a seguir (Figura 7): 

 
Figura 7: Interface do Moodle na internet. 

 
 

3.2.5 REDE SOCIAL EDUCACIONAL (REDU) 



 
 

 

O Redu19, desenvolvido pela UFPE, é um ambiente de ensino com 

tecnologia, compartilhamento, criação e sociabilidade que garante a interação 

entre os estudantes e professores por meios simples de comunicação. A 

interface do Redu reflete as estruturas da prática docente, desde o 

planejamento, passando por processos de mediação da aprendizagem, até as 

atividades de avaliação, monitoramento e avaliação (GOMES et al. 2012). 

Resumindo, é uma plataforma que procura satisfazer um grande número de 

fenômenos interativos que ocorrem nos processos de ensino e aprendizagem à 

distância. 

Ainda segundo Gomes et al. (2012), a adoção do Redu como ambiente 

de trocas e mediação tem consequências positivas para a relação entre 

professores e alunos. Porque o professor tem a chance de se vincular ao novo 

patamar dos jovens, ocasionando uma abertura maior entre os agentes 

educativos para um lado mais divertido e comunicativo. Dessa forma, os alunos 

podem interagir mais uns com os outros e principalmente com os professores, 

para uma colaboração proporcional ao conhecimento e à valorização dos 

recursos tecnológicos utilizados na educação. 

Nessa lógica, o Redu, se firmou claramente com a rede social que tem 

atributos compostos num novo conceito de plataforma de ensino virtual, pois 

aproveita a experiência que o usuário já tem em mídia social, para aproximá-lo 

aos atuais pilares da EaD. 

No Redu, o espaço é separado em quatro níveis de participação do 

usuário: ambientes de ensino, cursos, disciplinas e módulos. O ambiente de 

ensino é a maior área da rede, abrange todos os ambientes que foram criados 

na plataforma de acordo com a área escolhida, são criados pelos próprios 

professores ou tutores e dentro deles estão os cursos, as disciplinas e os 

módulos de cada curso. Além das aulas, que são dispostas de acordo com a 

formatação do módulo que foi criado, podem ser páginas de documento, 

vídeos, apresentações ou recriações de uma aula já existente. 

Entre as suas principais ferramentas, destacam-se: Chat; Rede Social; 

Mural de Discussão; Aulas multimídia; Exercícios de múltipla escolha; 

                                                
19 http://www.redu.com.br/ 



 
 

 

Relatórios de desempenho do aluno; Mensagens particulares; Publicação de 

currículo; Mobilidade. 

A Figura 8 exibe a tela de login do Redu. 

 
Figura 8: Tela de login do Redu. 

 
 

3.2.6 SOLAR 
O SOLAR20 é um ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele é orientado ao professor e ao aluno, 

possibilitando a publicação de cursos, a interação e a participação de outras 

pessoas com os mesmos. O ambiente Solar foi elaborado usando a tecnologia 

de dinamicidade entre as páginas com base em Active Server Page21, trata-se 

de uma linguagem para web criada pela Microsoft. (COUTINHO; COUTINHO; 

SARMENTO, 2013). A finalidade é admitir a concepção de páginas e 

aplicações web dinâmicas, mesmo que simples, mas que estejam embarcadas 

num formato moderno de tecnologia, ou seja, que possam manter um ótimo 

nível de interatividade com os usuários.  

Diferentemente dos outros ambientes, o Solar não só usa o recurso 

tradicional de arquitetura que geralmente é visto nos demais, o cliente-servidor, 

   
20 SOLAR: http://solarpresencial.virtual.ufc.br/ 
21 Active Server Page, também conhecido como o ASP Clássico hoje em dia, é uma estrutura 
de bibliotecas básicas (e não uma linguagem) para processamento de linguagens de script no 
lado servidor para geração de conteúdo dinâmico na Web. Ele roda/corre nativamente em 
Servidores Windows, através do serviço chamado de IIS (Internet Information Service) - o 
servidor web da Microsoft, ou do PWS (Personal Web Server) em ambientes com Windows 98. 



 
 

 

pois ele é um ambiente virtual composto de dinamicidade na sua interface, ou 

seja, proporciona interação. A sua arquitetura trata-se de um sistema 

distribuído, podendo ter seus elementos de front-end22, componentes de 

software e base de dados em diferentes computadores (OLIVEIRA, 2010). 

O ambiente possui quatro perfis diferentes para poder propor uma 

melhor interface e praticidade quanto ao manuseio. Conforme assegura 

Oliveira (2010): 

 
Caso seja um aluno a acessar, ele vai ter diversas opções de 
interação, como participar de cursos, ter acesso ao material 
publicado, ir a fóruns, participar de bate-papos e/ou trocas de 
mensagens, além de ter um espaço pessoal para o que quiser 
armazenar, como por exemplo, seus comentários ou trabalhos feitos. 
Caso seja um professor, além de possuir as mesmas regalias que o 
aluno, tem a opção de fazer o acompanhamento do aluno e, assim, 
postar suas avaliações. Caso seja um editor, realizará atividades 
como definir e publicar cursos, assim como gerenciar matrículas. E, 
por fim, caso seja o administrador, delegará e limitará (ou não) 
funções para o editor e professor, bem como terá acesso a todas as 
informações dos alunos podendo modificar de acordo com sua 
atribuição. 

 

Algumas de suas funcionalidades são: Atende o público presencial e à 

distância; Integrado ao Sistema Acadêmico da Universidade Federal do Ceará; 

Software Livre; Integração com outros ambientes; Web 2.023; Facilidade de 

uso; Ferramentas para autoria colaborativa de conteúdos; Personalização da 

interface; Suporte a diferentes mídias e dispositivos. 

 

Sua interface está representada pela Figura 9. 

 

                                                
22 Front-end e back-end são termos generalizados que se referem às etapas inicial e final de 
um processo. O front-end é responsável por coletar a entrada em várias formas do usuário e 
processá-la para adequá-la a uma especificação útil para o back-end. O front-end é uma 
espécie de interface entre o usuário e o back-end. 
 
23 Web 2.0 é um termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O'Reilly Media 
para designar uma segunda geração de comunidades e serviços, tendo como conceito a "Web 
como plataforma", envolvendo wikis, aplicativos, redes sociais e Tecnologia da Informação. 
Embora o termo tenha uma conotação de uma nova versão para a Web, ele não se refere à 
atualização nas suas especificações técnicas, mas a uma mudança na forma como ela é 
encarada por usuários e desenvolvedores, ou seja, o ambiente de interação e participação que 
hoje engloba inúmeras linguagens e motivações. 



 
 

 

 
Figura 9: Interface do ambiente Solar na web. 

 
 

 
3.3 AVALIAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE CADA PLATAFORMA 
E o que avaliar? Seguindo os conceitos de interação, diversas 

perspectivas podem ser avaliadas num sistema, por exemplo, segundo Hix e 

Hartson; Rubin; Mack e Nielsen; Sharp et al. (1993; 1994; 1994; 2007 apud 

Barbosa; Silva, 2010) podem ser definidos alguns princípios: 

· Apropriação da tecnologia pelos usuários; 

· Ideias e alternativas de design; 

· Conformidade com um padrão; 

· Problemas na interação e na interface. 

 

Para este trabalho, foi feita uma avaliação mais voltada às ferramentas 

que os ambientes apresentados utilizam, então é algo que se adapta 

proporcionalmente ao princípio da Conformidade com um padrão, pensando 

nas funcionalidades que poderiam existir uniformemente em todas estas 

plataformas. 

Para aliar tal princípio, segue a ideia de avaliação somativa, que em IHC 

se faz para um sistema que já esteja em seu estado final, ou seja, quando já 

está concluída a sua versão para utilização, podendo ser até o último protótipo 

que foi desenvolvido. Ela avalia a interação e a interface pronta, de acordo com 



 
 

 

o seu escopo24 definido. Portanto, julga a qualidade de uso de uma solução em 

IHC, buscando evidências que indiquem que as metas de design foram 

alcançadas e, que o produto possui os níveis de qualidade e uso desejados 

(BARBOSA; SILVA, 2010). 

Com base na tabela (em anexo) proposta por Rosenber (2001 apud 

Mello; Silva; Kurtz, 2010) pode-se observar várias funcionalidades que um 

ambiente deve ter para atingir um conjunto de ótimos requisitos interativos. 

Baseado nesta tabela propôs-se outra semelhante, que compara algumas 

funcionalidades existentes nos AVA’s desta pesquisa. 

Para efeito de comparação com a tabela abaixo, selecionaram-se 

algumas ferramentas que tem mesma função no ambiente, por exemplo: na 

tabela em anexo, a funcionalidade Catálogo de Cursos Online pode ser 

representada pela ferramenta mural, no que diz respeito à oferta de cursos, 

como nos casos das plataformas Coursera e edX. A funcionalidade 

Gerenciamento de materiais de ensino pode-se equiparar ao que foi exposto 

como Anexo e troca de arquivos, ambas com a função de oferecer os materiais 

do curso para download ou para propiciar que o aluno poste algum arquivo no 

ambiente.  

Na parte de Criação e manutenção de comunidades o que se vê é uma 

igualdade aos desempenhos dos fóruns, chats e grupos de discussão. Por 

último, o requisito funcional de Integração de Sistemas se encaixa com o que 

foi definido nesta pesquisa como Link a redes sociais, uma vez que a opção 

por esta ferramenta levará o usuário a interagir e ter acesso a outros sistemas, 

como algumas redes sociais que possam atuar uniformemente com aquele 

ambiente que está sendo utilizado. 

  
Tabela 1. Comparando Funcionalidades 

FUNCIONALIDADE

/ 

 

 

AMBIENTE 

Mural Fórum Anexo e 

troca de 

arquivos 

Chat Mobile TV 

digital 

Link a 

redes 

sociais 

Ferramentas 

de 

Acessibilidade

* 

(zoom, 

contraste da 

                                                
24 Escopo é a especificação do limite dentro do qual os recursos de sistema podem ser 
utilizados. 



 
 

 

tela e/ou 

áudio). 

Amadeus  ü  ü   
 

ü  ü  ü   

Coursera ü  ü   ü    ü   

edX – MIT ü  ü   ü    ü   

Moodle ü  ü  ü  ü  ü   ü   

Redu ü   ü  ü  ü   ü   

Solar  ü  ü  ü  
 

ü   ü   

 

 

Ficou claro nesta observação que todos os AVA’s apresentam pelos 

menos 04 (quatro) dessas funcionalidades, de um total de 08 (oito) 

selecionadas, o que mostra a preocupação desses ambientes em manter o 

usuário interagindo da melhor maneira possível e com o maior número de 

ferramentas tecnológicas que puder. 

Foi visto também que o Amadeus se destaca como a única plataforma 

que dispõe do sistema de TV digital. A extensão é chamada Amadeus-TV e 

tem como objetivo conceber um conjunto de soluções técnicas e conceituais, 

que explorem da melhor forma as potencialidades da TVD no contexto 

educacional, baseada nos padrões do Sistema Brasileiro de TV Digital (ABNT, 

2008). O resultado desse recurso é promover o desenvolvimento de um 

ambiente dinâmico, que integre as tecnologias da TV digital aos sistemas de 

emissoras brasileiras ou até internacionais como apoio pedagógico, visando o 

aumento da capacidade interativa do software Amadeus para os seus usuários. 

No caso das duas plataformas internacionais, o Coursera e o edX, várias 

ferramentas não mencionadas apontam estes ambientes como diferenciais em 

relação aos modelos brasileiros, como: as vídeo-aulas gravadas em momentos 

reais; os recursos de avaliação online; sistemas de videoconferência a nível 



 
 

 

mundial, o chamado Global classroom25; além do mais sofisticado modelo de 

identificação de usuários, o Signature Track26, formado por um conjunto de 

webcams (ligadas e apontadas para o usuário) e por padrões de digitação que 

fazem com que o aluno seja reconhecido durante a realização dos cursos e das 

provas. 

Em geral, todos os ambientes estudados seguem um mesmo padrão de 

disponibilidade de ferramentas, pois apresentam várias em comum: Fórum, 

Chat, Link a Redes Sociais, Anexo e troca de arquivos e o Mobile Learning. Um 

ou outro se diferencia em relação a essa uniformidade, como o Redu que não 

conta com a ferramenta Fórum e, o Solar que não dispõe de Mural nas páginas 

dos seus cursos. Mesmo com uma interface não muito atrativa, o Moodle se 

destaca como o que aponta o maior número de ferramentas, pode-se 

considerar, portanto, o mais completo pelos critérios desta tabela. Porém, 

nenhuma das plataformas demonstrou adaptação de suas interfaces para 

dispor de ferramentas de acessibilidade27, como alguns sistemas têm feito 

ultimamente: controle do zoom nas páginas do próprio curso, ajuste do 

contraste da tela ou alguma disponibilidade de áudio que ajude a navegação do 

usuário pelas funcionalidades do ambiente. 

Diversas são as funções que estes ambientes podem desempenhar, 

mas aqui ficaram destacadas estas como as principais e mais utilizadas pelos 

usuários que participam de cursos à distância por essas plataformas. São 

também as mais simples, que acompanham ou que pelo menos deveria 

acompanhar todo e qualquer ambiente de aprendizagem. Por isso, a 

comparação serviu de base para esclarecer como cada AVA interage com o 

usuário e com as necessidades de cada um. 

 
 
                                                
25 O Global Classrooms é um programa educativo inovador que envolve estudantes dos níveis 
Fundamental e Médio de instituições públicas em diversas cidades do mundo (no Brasil é 
destinado apenas ao Ensino Médio) na pesquisa de temas mundiais atuais mediante 
simulações interativas da Organização das Nações Unidas. O projeto estimula o conhecimento 
e a liderança, colocando os estudantes em contato com diversos temas que ocupam o centro 
da agenda internacional, como as operações de paz, direitos humanos, desenvolvimento 
sustentável, educação e cidadania. 
26 O Signature Track é uma opção de segurança especial disponível em alguns cursos do 
Coursera. Ela permite vincular firmemente o seu curso para a sua identidade, ou seja, provar 
que você é só você e que fez todo o trabalho. 
27 Característica de um sistema ou construção pela facilidade com que possa ser usado por 
uma pessoa com necessidades especiais. 



 
 

 

4 DADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO 
 

Para coletar dados relevantes à pesquisa, o foco foi abordar pessoas 

que trabalhem com EaD, tenham experiência na área e façam parte do polo de 

ensino à distância da UPE – Campus Garanhuns, o polo UAB (Universidade 

Aberta do Brasil). 

Foram selecionadas questões pessoais, do tipo sexo e idade da pessoa 

e a função que ela exerce no polo, por questões de acompanhamento do perfil 

dos entrevistados. Assim como questões direcionadas ao trabalho, o ambiente 

que utilizam, as suas principais funcionalidades, a frequência com que 

acessam a internet e a plataforma. Também o meio eletrônico de ingresso ao 

ambiente; se consegue e já acessou fora do local de trabalho; dificuldades de 

uso da plataforma e as possíveis soluções de dúvidas que ela oferece, entre 

outros aspectos. Tudo para identificar as formas de interatividade que são 

utilizadas pelo ambiente adotado na Universidade, bem como para se presumir 

uma noção no nível de comunicação entre os agentes pedagógicos e os alunos 

enquanto usuários desse sistema.  

Os gráficos abaixo mostram os perfis gerais das pessoas entrevistadas: 

 

 
 

Figura 10: Gráficos dos perfis dos entrevistados 

 



 
 

 

O objetivo do questionário foi alcançar o maior número de pessoas que 

trabalhassem especificamente com o AVA. De um total de 08 (oito) 

colaboradores, como foi visto no gráfico acima, 07 (sete) são do sexo feminino 

e apenas 01 (um) é do sexo masculino; 03 (três) tem idade acima de 35 anos, 

03 (três) estão entre 30 e 34 anos e, 02 (dois) têm entre 20 e 24 anos. As 

funções que exercem estão entre professores e tutores, sendo 07 (sete) deles 

tutores e 01 (um) professor. 

 
 

4.1 DISCUSSÃO 
 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, a meta foi analisar os dados 

de uma maneira mais subjetiva, tirando uma conclusão após o levantamento 

dos mesmos.  
A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos 
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos 
dados, envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, 
lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 
com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos 
segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 
situação em estudo (GODOY, 1995, p.58). 

 
 

Dessa forma, foi constatado que o ambiente utilizado no polo é apenas o 

Moodle, como já visto que é padrão em várias Universidades Brasileiras. 

Quando questionados sobre a principal funcionalidade dessa plataforma, em 

unanimidade todos definiram o Fórum, seguido pelo Mural, o Chat e por último 

os Anexos e trocas de arquivos. 

Em termos de uso da internet, a metade dos entrevistados usa de 8 a 12 

horas, o que deixa claro que essa boa parte passa um período extenso de 

tempo trabalhando. Entre uma dessas pessoas, o que tem a função de 

professor, afirmou que usa a internet por 24 horas. Quanto ao tempo de acesso 

à plataforma, a maioria disse que usa moderadamente (1 ou 2 vezes por dia), 

outras três usam com frequência (mais de 3 vezes por dia), o que é o caso do 

professor já citado. 

O meio eletrônico de acesso ao ambiente mais utilizado é o notebook, 

seguido pelo desktop, já os menos utilizados são os tablets e os celulares. Em 

relação ao acesso da plataforma fora do local de trabalho, todos disseram que 



 
 

 

já tiveram essa experiência, porém quando perguntados se o ambiente 

apresentaria algum problema com a navegação longe do local de trabalho, 

usando o aplicativo de celular, por exemplo, uma justificativa se mostrou como 

a mais relevante para esta pesquisa, a da pessoa com a função de professor: 

“A barra de ferramentas (opções de edição) não está disponível no aplicativo 

do ambiente”. Fato que de algum modo comprometeria o trabalho e o 

desempenho desta pessoa. 

Quanto às funcionalidades que mais facilitam o trabalho deles, 

responderam mais uma vez unanimemente que são os Fóruns, seguidos pelo 

Mural e o Recebimento de Notícias. A pessoa com o perfil de professor foi a 

única que destacou nessa questão que a ferramenta Mobile do ambiente 

também é uma das que facilitam o seu trabalho, assim como as demais, o que 

complementa a sua justificativa na pergunta anterior. 

As dificuldades de acessar a plataforma segundo os entrevistados estão 

em sua maioria, na lentidão da internet, o que pode comprometer o uso do 

ambiente por completo, já que o Moodle funciona bem apenas se houver uma 

boa rede. Alguns enfatizaram as dificuldades de localizar e acessar o curso e 

outros, como o professor, destacou a falta de um Guia Básico que apresente 

todas as funções da plataforma. 

Já com relação às dificuldades que os alunos mais têm num primeiro 

acesso, apenas um respondeu que eles não costumam apresentar nenhuma 

dificuldade, todos os outros afirmaram que os alunos sempre têm problemas 

para acessar inicialmente. Porém para sanar essas dificuldades, o que chamou 

a atenção foi que os entrevistados focaram na justificativa unanime: “Os alunos 

não costumam tirar as dúvidas ou resolver os problemas de acesso pelas 

próprias funções da plataforma, mas recorrem aos tutores presenciais que 

ficam a disposição no polo”. 

No quesito interface do ambiente, a maioria respondeu que para eles é 

satisfatória, mas os que negaram essa satisfação destacaram alguns pontos 

que ainda faltam no Moodle: 1 – Falta de agilidade nas funções de 

comunicação; 2 – Poder formar grupos para enviar mensagens instantâneas a 

todos os alunos de uma só vez; 3 – Não deixa clara a funcionalidade dos links; 

4 – Faltam vídeo-aulas na plataforma. 



 
 

 

Também pensando em alternativas que poderiam conter na plataforma, 

a maioria dos entrevistados respondeu que a opção de tutoriais contidos em 

vídeos, poderia facilitar a navegação dos usuários iniciantes na plataforma e 

dessa forma, o Moodle iria provocar uma maior interação com alunos e 

professores.  

Para definir uma nota que avaliasse o nível de interatividade que o 

ambiente apresenta: 04 (quatro) responderam que davam nota 8,0 (MUITO 

BOM); 03 (três) deram nota entre 6,0 e 7,0 (BOM); apenas um deu nota de 

classificação superior, nota 9,0 e colocou o ambiente como excelente. O que 

mostra certo equilíbrio, pois no geral, a avaliação que categorizou o Moodle 

nesta pesquisa, apesar de alguns problemas ou falta de ferramentas mais 

interativas, ele ainda foi classificado como um AVA que preserva um bom 

índice de aceitação entre os profissionais de ensino à distância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante dessa pesquisa e o colhimento de dados relativos ao uso de um 

determinado ambiente, ficou claro que as Universidades brasileiras ainda tem 

muito que investir para compactar a utilização de suas plataformas, 

diagnosticar um padrão de ferramentas que facilitarão determinados níveis de 

educação e implantar um modelo mais interativo de EaD que atraia o aluno a 

participar desse novo mundo educacional. 

No caso do questionário aplicado, observou-se ainda um endurecimento 

no que diz respeito à manutenção do Moodle praticamente como o ambiente 

padrão de todas as instituições de ensino superior que gerem seus cursos 

online. Mesmo sabendo que ele atende a várias necessidades e claro, às 

principais necessidades que uma plataforma pode alcançar, mas em termos de 

interatividade se comparado a outros ambientes analisados neste trabalho, o 

Moodle ainda deixa a desejar, pois os entrevistados questionaram mais 

recursos que poderiam facilitar o trabalho e a comunicação entre os agentes 

envolvidos na interação.  

Como não ocorre no caso do Coursera e do edX, o Brasil ainda carece 

de tecnologias que implantem nos AVA’s características que possam condizer 

com o real nível de interatividade que o aluno espera ter, pois se o curso 

muitas vezes de nível superior, deve apresentar um ambiente que proporcione 

justamente os requisitos mais contestados na abordagem aos profissionais, as 

vídeo-aulas. E até quem sabe um sistema de avaliação online que promovesse 

a interação no sentido mais amplo que a educação à distância possa alcançar, 

pois facilitaria o trabalho de que avalia a capacidade do aluno absorver os 

conteúdos e, de maneira prática proporcionaria um avanço no contexto de 

tecnologias educacionais.   

Inúmeras são as alternativas de mudança, esse trabalho foi apenas um 

breve espaço para abrir a discussão dos modelos de ambientes virtuais 

utilizados no ensino superior brasileiro. Dessa forma, pode-se destacar que se 

igualarem-se os recursos tecnológicos internacionais aos daqui, novas 

perspectivas virão a contribuir no patamar de aceitação da sociedade ao ensino 

apoiado pelos AVA’s. 
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APÊNDICE 
 

Universidade de Pernambuco – Licenciatura em Computação 

 
QUESTIONÁRIO 

Pessoas que trabalham em EAD 

 

Nome: ___________________________________________ (Opcional) 

Idade: (  ) Entre 20 e 24 (  ) Entre 25 e 29 (  ) Entre 30 e 34 (  ) Acima de 35 

Sexo: (  ) Masculino (   ) Feminino  

Função: (  ) Tutor (  ) Professor (  ) Funcionário (  ) Outra: ________________ 

 

Avaliando perspectivas de interação em funcionalidades de Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem 

 
1 - Qual ambiente você está habituado a usar no trabalho?  
(  ) Amadeus  

(   ) Moodle 

(   ) Redu 

(   ) Outros, quais? 

_________________________ 

_________________________ 

(   ) Solar 

 

2- Quais são as principais funcionalidades da plataforma que você utiliza?  
(  ) Chat  

(  ) Fórum  

(  ) Mural 

(  ) Anexo e troca de arquivos 

( ) Mobile Learning (Aplicativo para 

celular) 

(  ) Tv digital 

(  ) Link a redes sociais 

( ) Acessibilidade (pessoas com 

alguma deficiência acessariam a 

plataforma sem problema ou com 

algum auxílio específico) 

 

3 – Com que frequência você utiliza a internet por dia? 

Este questionário constitui-se de um instrumento de coleta de dados sobre as 
funcionalidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem que o polo UAB - Garanhuns 
(Universidade Aberta do Brasil) utiliza junto aos seus tutores e professores, para 
subsidiar o trabalho de monografia que estou realizando, na integralização da 
graduação de Licenciatura em Computação. 
 
Solicitamos o seu apoio no sentido de respondê-lo. 
Antecipadamente agradecido,  Adeildo Fellipe F. Santos. 



 
 

 

(  ) Uso 24 horas 

(  ) Uso de 8 a 12 horas 

(  ) Uso sempre que posso  

(  ) Somente quando estou no trabalho (todo expediente) 

(  ) Uso apenas para fazer algo relacionado ao trabalho 

 

4 - Com que frequência você utiliza ou acessa a plataforma? 
(  ) Todo tempo 

(  ) Uso com frequência (mais de 3 vezes por dia) 

(  ) Uso moderadamente (1 ou 2 vezes por dia) 

(  ) Uso raramente (2 ou 3 por semana) 

(  ) Uso pouco 

 

5 – Qual o seu meio eletrônico de acesso ao ambiente? 

(  ) Desktop 

(  ) Notebook 

(  ) Tablets 

(  ) Celular 

(  ) TV 

 

6 – Já acessou a plataforma fora do local de trabalho? Comente se ela 
dispõe de funções ou ferramentas de comunicação como um aplicativo 
de celular que não comprometeria o seu trabalho caso você tenha que 
acessar em outro lugar. 
(  ) SIM  (  ) NÃO, por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 
7 – Marque as funcionalidades que mais facilitam o seu trabalho no 
ambiente de aprendizagem. 



 
 

 

(  ) Fóruns  (  ) Link a redes sociais 

(  ) Mural  (  ) Chat 

(  ) Gerenciamento de materiais para download         (  ) Mobile Learning 

(  ) Anexo e troca de arquivos   (  ) Acessibilidade 

(  ) Recebimento de notícias   (  ) Mídias eletrônicas 

 

8 - Que tipo de dificuldade você teve ou um aluno iniciante em EaD teria pra 
acessar a plataforma? 
(  ) Lentidão da internet 

(  ) Lentidão da ferramenta 

(  ) Dificuldade de localizar e acessar o curso 

(  ) Ícones que não representam bem as ações 

( ) Falta de um guia básico que apresente todos os links e funcionalidades do 

ambiente 

 

9 – Num primeiro acesso, os alunos costumam ter muitas dificuldades com a 
ferramenta? A que solução na própria ferramenta, eles recorrem para tirar as 
possíveis dúvidas? 
(  ) SIM 

(  ) NÃO 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10 - A interface da ferramenta mantém você ou o aluno (usuário) satisfeito para 
executar todas as ações com facilidade? 
(  ) SIM 

(  ) NÃO, por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
11 – De que maneira o sistema (ambiente) poderia interagir mais com o 
usuário? 
(  ) Áudio – explicando a navegação na plataforma 

(  ) Vídeo – com um tutorial de navegação 



 
 

 

( ) Um botão ajuda, no qual o usuário passando o mouse pelo link teria uma 

descrição das atividades 

(   ) Um manual impresso (Guia) 

(  ) A plataforma apresentaria um “Tour” passando por todas as suas funcionalidades 

(  ) Outros, quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12 – Como você avalia o nível de interatividade do ambiente que utiliza? 
(Escala de 1 a 10) 
 

 Ruim Regular Bom Muito Bom Excelente 

1  2 3 4 5 6 7  8 9 10 

(   ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO 
 

Tabela proposta por Rosenber (2001 apud Mello; Silva; Kurtz, 2010): 
 
 

Requisitos Funcionais do 
AVA 

Descrição 

 
Catálogo de Cursos Online 

Apresenta de maneira organizada 
todos os cursos, disciplinas, currículos, 
público-alvo, modalidades (presencial, 
online), conteúdos, recursos, 
comunidades, etc. A vantagem do 
catálogo online global é a facilidade 
para o acesso de todas as informações 
em um único local. Dessa forma, evita 
redundância e promove a melhor 
utilização, monitoramento e 
gerenciamento das informações. 

 
 
Sistema de Registro Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível tanto para o ensino 
presencial quanto para a aprendizagem 
online. Este sistema inclui registro de 
informações, como horários, locais das 
aulas, pagamentos, listagem de alunos, 
manipulação de matriculas, 
documentação para certificação, etc. 

 
Ferramenta de Avaliação de 
Competências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pode incluir ferramentas de 
diagnósticos, como pré-testes que 
permitem aos aprendizes potenciais 
avaliarem o grau de prontidão para 
uma determinada atividade. Também 
pode permitir que professores e 
colegas realizem avaliações 
semelhantes para obterem informações 
sobre as necessidades de 
aprendizagem. 

 
Rastreamento da 
Aprendizagem e 
Agendamento de Tarefas 
 
 
 

Pode incluir serviços que ‘rastreiam’ o 
progresso do aprendiz ao longo das 
atividades, bem como ‘disparar’ 
tarefas/atividades previamente 
agendadas. 



 
 

 

Avaliação do Processo de 
Ensino-aprendizagem 

Pode oferecer componentes de 
avaliação que podem avaliar o nível de 
conhecimento/aprendizagem do aluno 
com base na participação no processo 
de aprendizagem. 
Pode oferecer um feedback do 
andamento do processo permitindo 
alterações no plano de ensino. 

 
Gerenciamento de materiais 
de ensino 
 
 
 
 
 

Substitui a impressão de materiais 
através da manutenção de bibliotecas 
de onde os usuários podem realizar 
downloads. Com monitoramento 
adequado, garante que os materiais 
sejam atualizados e acessíveis a atuais 
e futuros alunos. 

 
Recurso para gerenciamento 
de conhecimento 

Oferece recursos de gerenciamento de 
conhecimento com base em 
necessidades específicas, como, por 
exemplo, os usuários podem solicitar 
materiais complementares através do 
próprio ambiente. 
 

 
Criação e manutenção de 
comunidades 

Auxilia no processo de criação e 
gerenciamento de comunidades, com 
objetivo de propiciar maior interação e 
colaboração entre os participantes, 
como por exemplo, recursos de fórum 
de discussão, listas e chats. 
 

 
Integração de Sistemas 

Disponibiliza recursos que viabilizam a 
integração do ambiente de 
aprendizagem com os sistemas de 
informações responsáveis pela gestão 
administrativa da organização de 
ensino. 
 

 


