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RESUMO

O foco de interesse desta pesquisa foi a análise das interações ocorridas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem “Como Ler um Texto em Inglês”, curso
desenhado com o objetivo de servir de apoio às atividades presenciais ao ensino de
língua inglesa no Ensino Médio. O AVA foi construído sob a plataforma e-Proinfo,
disponibilizada pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação a
Distância, para a instituição federal de ensino onde a pesquisa foi conduzida.
Buscou-se investigar como os alunos aplicam seu letramento digital em um contexto
de aprendizagem. Foram objetos de estudo as interações da professora com a
plataforma durante a elaboração e implementação do curso e as interações da
professora e dos alunos no momento em que o AVA foi colocado em prática, ou
seja, suas interações no AVA em uso. A metodologia escolhida foi a Pesquisa-ação
(Thiollent, 2005), não somente por possibilitar intervenções no decorrer do processo
investigativo, mas também por ter como meta a melhoria do processo ensinoaprendizagem mediado pelas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação.
Para responder as questões de pesquisa, os dados foram analisados à luz da
Análise do Discurso Crítica (Fairclough, 1995,1999, 2001) do conceito
sóciointeracionista de mediação (Vygotsky, 1998) e de mediação pedagógica
(Moran, 2000, Masetto, 2000, Silva, 2002, 2003) e dos conceitos de usabilidade
(Nielsen 1993, 2000) e ergonomia da interface (Bastien e Sapin, 1993). Os
resultados encontrados responderam às questões de estudo e apontaram para a
potencialidade de um AVA promover uma aprendizagem mais significativa, desde
que possibilite um ambiente favorável à mediação pedagógica.

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem, e-Proinfo, mediação
pedagógica, Análise do Discurso Crítica, usabilidade, ergonomia da interface,
interação, Pesquisa-ação.

MARTINS, Patrícia de Souza. A aplicação de um ambiente virtual de
aprendizagem no contexto do nível médio de ensino: a plataforma e-Proinfo
em uso. Rio de Janeiro, 2007. Dissertação (Mestrado no Programa Interdisciplinar
de Lingüística Aplicada) _ Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro,2007.

ABSTRACT

This research has focused on the interactions occurred in the Virtual Learning
Environment “Como Ler um Texto em Inglês”, whose design has aimed at providing
supportive strategies to classroom English teaching at Secondary level. The VLE was
developed on the learning platform e-Proinfo, which has been idealized and
distributed by the Ministry of Education, through the Secretary of Distance Learning.
The platform was conceived to be used by public educational institutions like the
federal school where the research was conducted. Since the students in this
educational context present high digital literacy, the interest of the study relied upon
how they apply such knowledge in a learning environment. The objects studied were
the interactions between the teacher and the platform while planning and
implementing the course “Como Ler um Texto em Inglês” and the interactions
between the VLE, while in use, and the teacher and her students. The methodology
chosen was the Action Research (Thiollent, 2005) not only for enabling on-process
interventions, but also for viewing the improvement of pedagogical practices
mediated by the New Technologies of Information and Communication. In order to
answer the research questions, data was analyzed in light of the Critical Discourse
Analysis (Fairclough, 1995,1999, 2001), of the sociointerationist perspective of
Mediation (Vygotsky, 1998) and Pedagogic Mediation (Moran, 2000, Masetto, 2000,
Silva, 2002, 2003) and the criteria of Interface Ergonomy (Bastien e Sapin, 1993) and
Usability (Nielsen 1993, 2000). The results shown fufilled the research questions and
pointed at the potentiality of a VLE to promote meaningful learning once a favorable
environment to pedagogic mediation is provided.

Key Words: Virtual Learning Environment, e-Proinfo, Pedagogic Mediation, Critical
Discourse Analysis, Usability, Interface Ergonomy, interaction, Action Research.
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APRESENTAÇÃO

Tomo como ponto de partida a metáfora da Web1 para situar a minha
pesquisa: comecei tecendo esta teia há muitos anos, ao buscar sempre introduzir
mídia, especialmente vídeo e Cd’s em minha prática pedagógica. Mais
recentemente, com o advento da mídia digital, os computadores atraíram minha
atenção e, portanto, por iniciativa própria, atingi um letramento digital que me
proporcionou certa versatilidade para aplicar essas mídias em sala de aula.
Na era digital, a Web torna-se infinita e a WWW apresenta uma multiplicidade
de interconexões, resultando no que Castells (2006) denomina Sociedade em Rede.
Meus alunos que têm celulares, navegam na Internet, fazem parte de comunidades
virtuais e relacionam-se a distância encontravam poucas oportunidades de
interatividade com o computador e padrões interacionais. Em outras palavras, meus
alunos estavam no século XXI em seu mundo real e ainda em meados do século XX
na sua realidade escolar.
Comecei a refletir sobre essa dicotomia letramento escolar / letramento digital
e percebi que precisava encontrar soluções para questões que surgiram em minha
própria sala de aula. Ao me constituir como uma professora reflexiva, tendo em
mente que o “conceito de reflexividade sugere a necessidade de uma abordagem
em que o pesquisador tenha um papel ativo no processo de criar uma comunidade
dialógica” (Boru; Gitlin; Siegel, 1988:13), assumi o papel de professora-pesquisadora
com o compromisso de ser uma agenciadora para mudanças qualitativas na
educação, partindo de seu contexto micro: a minha sala de aula.
Para dar conta desse compromisso, no início de 2005, decidi por uma
pesquisa-ação para mapear o nível de letramento digital dos meus alunos, bem
como apontar caminhos para operacionalizá-lo no contexto escolar. No decorrer
dessa pesquisa, em meados de 2005, um fato provocou uma reviravolta não
somente na fundamentação teórica da pesquisa, mas principalmente nos
instrumentos de coleta de dados e na análise dos resultados. Esse fato foi a
assinatura de uma parceria entre o Colégio Pedro II e a Secretaria de Educação a
1

Optei por não traduzir o termo porque, além de seu uso estar amplamente divulgado em língua portuguesa no Brasil, eu perderia a riqueza
da polissemia que “web” tem em língua inglesa: teia de aranha e rede mundial de computadores _ WWW.
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Distância, vinculada ao Ministério da Educação, para a utilização de uma plataforma
educacional gratuita: o e-Proinfo.
A mudança de percurso foi endossada pela minha então professoraorientadora e a pesquisa retomou sua fase de planejamento, uma vez que era
necessária uma ambientação à plataforma e-Proinfo para que eu implementasse os
módulos do curso “Como ler um texto em inglês”. O curso fora concebido com base
no conceito de prática social de leitura e fora oferecido como atividades de apoio às
atividades presenciais do currículo da segunda série do ensino médio da disciplina
de inglês.
Em setembro de 2005, quando os alunos já estavam familiarizados com a
plataforma e-Proinfo, os profissionais da educação entraram em greve. Embora o
curso fosse ministrado em ambiente virtual, decidi interromper a atividade, uma vez
que eticamente, por ser a favor da greve, eu não poderia exercer atividades que
configurassem aula e, além disso, as atividades virtuais exigiriam vários encontros
presenciais, o que seria impossível, mesmo que eu decidisse “furar” a greve.
O movimento foi encerrado em dezembro de 2005; porém não havia clima
propício nem tempo exeqüível durante a reposição de aulas para que eu pudesse
dar prosseguimento à minha pesquisa e dar conta do conteúdo programático. As
circunstâncias causaram o adiamento da pesquisa. No ano letivo seguinte, em abril
de 2006, tive que captar novos sujeitos de pesquisa, pois a falta de vínculo
presencial com a professora-pesquisadora fez com que os alunos perdessem o
interesse pela pesquisa. Para recuperar um pouco do tempo perdido, decidi criar um
módulo introdutório em que os alunos iriam se familiarizar com a plataforma
seguindo o conceito do “aprender-fazendo”. Esse módulo teve como característica
principal ser essencialmente virtual devido a outro movimento de greve que durou
quase dois meses. Os outros módulos foram implementados entre os meses de
junho e agosto.
Os dados gerados nesse processo revelaram-se ricos e complexos e exigiram
uma revisão teórica para fundamentar a análise. Devo comparar essa etapa de
análise, à técnica do pentimento em artes: quanto mais eu analisava a pintura
superficial da tela de dados, mais eu vislumbrava o que estava por trás dessa
pintura, conseguindo enxergar a da pintura original que estivera ofuscada até então.
O resultado foi uma análise profunda que me conduziu às respostas das questões
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de pesquisa e ainda me apontou caminhos possíveis e desafiadores para novas
pesquisas, dando continuidade à Web do conhecimento.
O caminho, por várias razões, foi mais árduo e longo do que eu planejara;
porém, o resultado de todo esse trabalho está detalhadamente descrito a seguir e é
fruto de persistência, comprometimento com a contemporaneidade e a ética,
necessidade de mudança e, principalmente, amor pela arte de ensinar e aprender.

INTRODUÇÃO

"Technology catalyzes changes not only in what we do
but in how we think”.
(Turkle, 2005)

Os avanços tecnológicos evidenciados no fim do século XX marcaram a
transição da era moderna para o que os estudiosos denominam era Pós-moderna,
ou

Alta

Modernidade,

ou

Modernidade

Tardia

ou

Contemporaneidade.

Independentemente de que termo se adote, essa transição advém da conseqüente
dilatação espaço-temporal dos meios de comunicação de massa que, ao conectar o
mundo 24 horas por dia por meio da rede mundial de computadores, ocasionou um
processo de grandes mudanças. O resultado é que não somente os conceitos de
tempo e espaço, mas também as relações sociais, econômicas e sociais dos atores
sociais com o mundo foram afetadas. Nesse sentido, Belloni (1999:68) argumenta
que
“a generalização da informática no mundo econômico e do trabalho já é uma
realidade incontornável, e sua penetração nas outras esferas da vida social — lazer,
cultura, educação — é uma tendência quase inexorável”.

Essas mudanças precisam, portanto, ser compreendidas à luz da nova ordem
social que se instaurou nesse período e, por isso, Fridman (2000:15) afirma que
“esse conjunto de fenômenos provoca alterações de tal magnitude que solicitam
considerações e teorias compatíveis com esse transtorno das formas de vida social”.
Castells (2006) conceitua essa nova forma de vida social como a “Sociedade em
rede”; Beck, Giddens & Lash (1997) consideram que as transformações advindas do
constante fluxo das novas informações e comunicações

caracterizam o período

compreendido como “Modernidade Reflexiva” e Lévy define como ciberespaço essa
nova esfera contextual em que os indivíduos interagem. Para Lévy (1999:17), esse
termo
“especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas também
o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos
que navegam e alimentam esse universo”.
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Conseqüentemente, ao agirem nessa nova esfera, os indivíduos estão
construindo uma nova realidade sócio-histórica, em que as práticas, os bens
materiais e simbólicos, os agenciamentos, as tradições, os valores, bem como as
tecnologias se desenvolvem à medida que o ciberespaço cresce. Essa nova
realidade foi conceituada por Lévy como cibercultura e, dessa forma,
“qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação na
cibercultura deve ser fundada em uma análise prévia da mutação contemporânea da
relação com o saber” (Lévy,1999:157).

Por conseguinte, pensar em educação no século XXI significa compreendê-la
como uma dessas práticas ciberculturais, uma vez que o principal questionamento
dos estudiosos envolvidos com a educação na cibercultura é
“por que a aprendizagem tem que ser estruturada basicamente por meio das
linguagens oral e escrita, quando convivemos cada vez mais com imagens, músicas
ou linguagens multimediáticas ou hipermediáticas?” (Alves; Nova, 2003:9).

Logo, a principal justificativa desta pesquisa é a necessidade de se repensar
as práticas escolares na atualidade a fim de se buscar alternativas para a inserção
da educação na Cibercultura. Não se pode, entretanto, partir de uma visão simplista
de que essa inserção ocorre tão somente com a iniciativa pública ou privada de se
equipar as escolas com computadores e providenciar acesso à Internet. Em outras
palavras, se não há mudanças de princípios educacionais, não se pode chamar essa
educação com tecnologias de inovadora, pois, segundo Nunan (1999:71)2,
“embora a instrução mediada pela rede facilite a aprendizagem independente e
colaborativa e esteja em harmonia com a visão construtiva do conhecimento (...), não
há nada inerente ao meio virtual que conduza a isso”.

O processo de inserção é complexo e, de fato, envolve equipamentos; porém,
a sofisticação tecnológica na educação sem uma profunda reflexão sobre as
mudanças sócio-históricas que advêm das mudanças econômicas do mundo
globalizado agrava ainda mais o distanciamento que já existe entre as práticas
sociais dentro e fora da escola. Para minimizar essas diferenças, devemos estar
conscientes que

2

Essa e todas as outras traduções neste trabalho são de minha inteira responsabilidade.
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“ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os
paradigmas convencionais do ensino que mantêm distantes professores e alunos.
Caso contrário,conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no
essencial”. (Moran, 2000:63).

A educação na cibercultura deve, portanto, apontar para aprendizagens
contínuas em que a ênfase do ensino recaia sobre os processos de construção de
conhecimento. O espaço escolar, o perfil docente e discente, o currículo e o
desenho instrucional devem ser repensados, tendo em vista que o conhecimento
não é mais construído de forma linear: esse conhecimento é tecido com fios
entrelaçados que, ao formarem nós, vão se entrelaçando com outros fios,
produzindo uma teia ou rede que não pertence mais ao indivíduo que teceu um fio,
mas a toda coletividade que faz uso dessa mesma teia ou rede de conhecimento.
Em outras palavras,
3

“o megadesign hipertextual produzido pela inteligência coletiva —nova forma de
leitura, de escrita e de comunicação na cibercultura — parece-me uma espécie de
metáfora que pode valer para outras dimensões da realidade e instaurar novas
formas de diálogo e de construção da intersubjetividade”. (Ramal, 2002:18).

No Brasil, a reflexão e a busca por uma educação coadunada com a realidade
da Cibercultura vêm se intensificando: várias pesquisas têm sido conduzidas acerca
desse tópico e há um número considerável de pesquisadores que buscam estudar
os processos de inserção das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação
(NTIC’s) no contexto educacional. Belloni (2005), por exemplo, vem estudando as
duas vertentes teórico-práticas desses processos: de um lado, como os públicos
jovens apropriam-se das NTIC’s e, de outro lado, como (ou se) as instituições
escolares apropriam-se e integram essas NTIC’s ao seu cotidiano. A autora defende
essa integração como eixo pedagógico central desde que as técnicas não sejam
reduzidas a um tecnicismo, ou seja, a tecnologia não deve ser usada como um fim
em si mesma. Há de se considerar essas técnicas em suas dimensões
indissociáveis:

3

Pierre Lévy, em seu livro A Inteligência coletiva. Por uma antropologia do ciberespaço (1998: 28),
afirma que a inteligência coletiva é “uma inteligência distribuída por toda a parte, incessantemente valorizada,
coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”.
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•
•

Ferramentas pedagógicas extremamente ricas e proveitosas para melhoria e
expansão do ensino.
Objeto de estudo complexo e multifacetado, exigindo abordagens criativas, críticas e
interdisciplinares; sem esquecer que se trata de um “tema transversal” de grande
potencial aglutinador e mobilizador. (Belloni, 2005:9)

Além disso, a esfera governamental também acena com perspectivas de uma
educação comprometida com as questões tecnológicas. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s) que regularizam a lei de diretrizes e bases 9394/96 apontam para
essa direção ao conferirem às tecnologias status curricular. No âmbito das
linguagens, a área de estudo é “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”.
Um outro incentivo governamental a ser ressaltado é o fato de o Ministério da
Educação ter criado em 09 de abril de 1997, Portaria nº 522, o Programa Nacional
de Informática na Educação — Proinfo. Esse programa educacional tem o objetivo
de disseminar o uso pedagógico da informática na rede pública de Ensino
Fundamental e Médio e é desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância —
SEED, por meio do Departamento de Infra-estrutura Tecnológica— DITEC, em
parceria com as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais. A estrutura do
Proinfo4 é organizada da seguinte forma:

Figura 01: Estrutura do Proinfo

4

Fonte: http://www.proinfo.mec.gov.br/
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Portanto, em vista da necessidade de se repensar as práticas escolares
atuais a fim de se buscar alternativas para a sua inserção na Cibercultura, tornando
os jovens alunos cidadãos usuários críticos e criativos das NTIC’s e não
consumidores de infotenimento, bem como em vista da necessidade de a escola
pública assegurar a inclusão digital desses jovens alunos de modo que não
tenhamos “ciberanalfabetos” no futuro, a presente pesquisa assume um papel
relevante no contexto acadêmico. Essa relevância manifesta-se no sentido de
contribuir para os estudos acadêmicos que visem não somente à compreensão de
fatos relacionados à educação e as NTIC’s, mas, principalmente, para os estudos
que consideram a integração dessas como o instrumento necessário para o
empoderamento de alunos e professores de escolas públicas na luta contra as
desigualdades sociais.
Vários fatores comprovam a relevância desta pesquisa. Em primeiro lugar, foi
conduzida no nível médio de ensino que, por concentrar jovens entre 15 e 18 anos,
representa uma geração que Prensky (2001) denomina “nativos digitais”, uma vez
que o computador, as mídias digitais e os jogos eletrônicos fazem parte de suas
práticas sociais cotidianas desde a infância. Em segundo lugar, o fato de ter sido
realizada em uma unidade da rede federal de ensino, que dispõe de um laboratório
de informática de boa qualidade, possibilita a inclusão digital daqueles que, por
diversos fatores, são “imigrantes digitais” (ibidem), ou seja, foram ou estão sendo
inseridos à realidade digital depois de certa idade. Além disso, o fato de se ter
optado pela utilização da plataforma e-Proinfo, a ser descrita no Capítulo 2 desse
trabalho, evidencia o caráter sócio-político da pesquisa, visto que é um software
desenvolvido e disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Educação, através
da Secretaria de Ensino a Distância, em parceria firmada pelo Colégio Pedro II.
Outrossim, a pesquisa foi conduzida em um contexto institucional com
tradição nas Humanidades que vem incorporando as NTIC’s com o objetivo de
promover uma educação voltada para a contemporaneidade. Seus projetos
pedagógicos envolvendo tecnologia são planejados e realizados partindo da
premissa de que não são as NTIC’s que garantem o sucesso da educação na
cibercultura, uma vez que o pensamento tecnicista não deve subjugar o humanismo.
A incorporação das NTIC’s às práticas escolares convencionais deve levar em conta
a possibilidade de se ampliar o espaço escolar no sentido de torná-lo mais
significativo e integrá-lo à realidade social do aluno a fim de que ele deixe o seu
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mundo local e torne-se um cidadão crítico, ético e capaz de exercer sua cidadania
em um mundo globalizado.
O papel de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, nesse cenário, é, portanto,
incrementar as práticas pedagógicas aproximando-as das práticas sociais do século
XXI. Transitar ora em um espaço físico concreto, ora em um ambiente virtual é
característica do mundo contemporâneo e aprovietar o que há de melhor nesses
dois ambientes, a fim de promover reais condições de aprendizado, é o novo papel
de um ciberprofessor que se delineia no século XXI. Esse ciberprofessor enfrenta,
portanto, um grande desafio: vencer resistências sem utopias; ser otimista sem
deslumbramentos; ser ousado sem ser insensato, porquanto
“os processos de interação e comunicação do ensino sempre dependeram muito mais
das pessoas envolvidas no processo do que das tecnologias utilizadas, seja o livro, o
giz, ou o computador e as redes” (Kenski, 2003:121).

Observar e analisar as ocorrências nesse novo contexto foi a principal
motivação para um estudo mais detido. Portanto, identificar as interações
professora-alunos-plataforma em um Ambiente Virtual de Aprendizagem e
compreender como elas interferem no processo ensino-aprendizagem foi definido
como o objetivo de pesquisa.
Diante do que foi exposto, esta pesquisa foi inserida na linha Discurso e
Práticas Sociais do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar de Lingüística
Aplicada, cuja área de concentração é Interação e Discurso, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Como área de interesse, esta pesquisa situa-se, portanto,
na análise das práticas discursivas e interacionais em contextos educacionais
mediados pelas NTIC’S.
Para analisar as interações ocorridas nesse contexto multimidiático, de modo
a se obter uma visão panorâmica do processo ensino-aprendizagem posto em
prática, a questão macro que norteou o trabalho foi a seguinte:
1. Que ações e intervenções da professora, ocorridas no Ambiente
Virtual de Aprendizagem “Como Ler um Texto em Inglês” em
atividades de apoio ao ensino presencial (AVA em uso),
contribuem para a melhoria do processo ensino-aprendizagem no
contexto de alunos da segunda série do Ensino Médio?
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A segunda questão que conduziu a pesquisa foi desmembrada em outras
duas sub-questões:
2. Como as ferramentas da plataforma e-Proinfo interferem no
processo ensino-aprendizagem conduzido no AVA em uso?
2.1.

Como a professora e os alunos da segunda série do
Ensino Médio percebem a plataforma e-Proinfo?

2.2.

Como a professora e os alunos da segunda série do
Ensino Médio percebem o AVA em uso?

Para investigar essas questões, buscou-se na Pesquisa-ação o referencial
teórico-metodológico para a condução da pesquisa, tomando como premissa a
asserção de que cada pessoa reflete de modo espontâneo sobre sua prática, mas
se esse questionamento não for metódico nem regular, não vai conduzir
necessariamente a tomadas de consciência nem a mudanças (Perrenoud, 2002). O
autor (op. cit.) assevera que essa reflexão constrói novos conhecimentos, os quais,
com certeza, são reinvestidos na ação e, portanto, no contexto desta pesquisa, a
opção pela Pesquisa-ação deveu-se ao fato de as intervenções nas ações visarem à
promoção de melhorias nas práticas pedagógicas mediadas pelas NTIC’s.
O caminho percorrido para se buscarem as respostas às questões de estudo
apresentadas foi estruturado da seguinte forma:
O capítulo 1 apresenta o arcabouço teórico para fundamentar a pesquisa e
conduzir a análise de dados. O primeiro referencial necessário para essa
fundamentação foi a discussão sobre Ambientes Virtuais de Aprendizagem, uma vez
que esse conceito é de vital importância para a compreensão do contexto de coleta
de dados e para a situcionalização de conceitos “Ergonomia da Interface” e
“Usabilidade” que dão o aporte para a análise das Interações Homem-Máquina
(IHM). O segundo referencial apresentado no capítulo 1 é a Mediação Pedagógica,
essencialmente embasada na teoria sócio-cultural de L. S. Vygotsky e relacionada
com autores que seguem a linha vygotskiana aplicada à educação presencial e
virtual. Buscou-se na Mediação Pedagógica, portanto, o balizamento da análise dos
e-mails trocados no decorrer do curso “como Ler um Texto em Inglês”, haja vista que
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essa relação dialógica ocorreu na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) dos
alunos. O terceiro referencial fundamental neste capítulo é a Análise de Discurso
Crítica (ADC), proposta por Fairclough (1995, 1999 e 2001) que
“estuda textos e eventos em diversas práticas sociais, propondo uma teoria e um
método para descrever, interpretar e explicar a linguagem no contexto sociohistórico”
(Magalhães, 2005).

Dessa forma, a ADC desenvolveu o estudo da linguagem enquanto prática
social, estabelecendo três dimensões ou facetas do discurso: a “Prática Discursiva”
e o “Texto”, sob a perspectiva dos eventos comunicativos, e a “Prática Sóciocultural”, compreendida sob a perspectiva da ordem do discurso. A ADC triangula-se
com a intercursividade, uma vez que o homem é um ser sócio-histórico e tem,
portanto, sua historicidade revelada pela linguagem que medeia sua relação com o
mundo social; triangula-se também com o conceito bakhtiniano de intertextualidade,
uma vez que em seus textos, há sempre a reverberação de outros textos e, por fim,
triangula-se com o conceito de ordem do discurso de Foucault, uma vez que é
possível inferir as ideologias e as relações de poder presentes (especialmente
quando representadas pelo “não-dito”) nos discursos dos atores sociais.
Analisar o discurso dos alunos e da professora sob a perspectiva da ADC
representou levar em consideração que o lingüístico é social, uma vez que agimos
discursivamente e também representamos a realidade social por meio de discurso.
O

capítulo

2

descreve

a

plataforma

e-Proinfo,

explicando

o

seu

gerenciamento e a sua administração. O e-Proinfo mereceu um capítulo à parte por
dois motivos. Em primeiro lugar, a interface apresentada ao aluno é diferente da
interface apresentada ao “administrador do curso”5 e, em segundo lugar, a
plataforma foi um elemento “dado” na pesquisa, uma vez que os resultados
apresentados e discutidos na pesquisa objetivaram a análise das interações
ocorridas na plataforma e não a mudança da sua interface.
O capítulo 3 apresenta o referencial teórico-metodológico da Pesquisa-ação,
determinado pelo objetivo de pesquisa que sugeriu uma abordagem investigativa
revestida pela ação, com vistas à melhoria de uma determinada situação. Nesta
pesquisa, a ação deu-se inicialmente na fase de familiarização da professora com a
plataforma para colocar em prática o desenho instrucional do seu Ambiente Virtual
5

Termo utilizado para definir o profissional que faz uso da plataforma para criar seu próprio curso.
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de Aprendizagem “Como Ler um Texto em Inglês”, que foi composto por três
módulos. Em seguida, as interações que ocorreram nos dois primeiros módulos do
AVA mencionado foram objeto de estudo para uma nova intervenção, já com
melhorias providenciadas, em um novo ciclo da Pesquisa-ação.
O capítulo 4 descreve o procedimento para coleta de dados, definindo o
contexto de pesquisa e os instrumentos de pesquisa assim como o capítulo 5
apresenta os resultados dos dados coletados, organizados, essencialmente, por
meio de quadros temáticos, haja vista o grande número de enunciações transcritas.
O capitulo 6 apresenta a triangulação dos dados apresentados no capítulo
anterior. Para fins de análise, as interações foram organizadas de forma seqüencial,
seguindo as etapas de elaboração, implementação e avaliação do Ambiente Virtual
de Aprendizagem “Como Ler um Texto em Inglês”. Em um primeiro momento, para
investigar como a plataforma foi percebida, o discurso da professora foi estudado a
partir do quadro teórico da ADC. Em um segundo momento, para investigar como a
plataforma foi percebida pelos alunos e como as ferramentas interferiram no
processo ensino-aprendizagem, as dificuldades interacionais encontradas durante o
curso “Como Ler um Texto em Inglês” foram confrontadas com os conceitos de
usabilidade e ergonomia da interface. Em um terceiro momento, para investigar
como as intervenções da professora contribuíram para uma aprendizagem
significativa, as interações foram analisadas à luz do conceito socio-interacionista de
mediação pedagógica. O capítulo, após a análise e discussão dos dados, expões as
conclusões alcançadas no âmbito dessa pesquisa.

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Sejamos francos: o Espaço do saber não existe.
É, no sentido etimológico, uma u-topia, um não-lugar.
Não se realiza em parte alguma.
Mas se não se realiza já é virtual, na expectativa de nascer.
(Pierre Lévy, 1996)

No contexto contemporâneo, os conceitos de espaço e tempo foram
desconstruídos, à medida que a sociedade interconectada por meio da rede mundial
de computadores se relaciona em ambientes em que a presença física e a
sincronismo de ações já não são essenciais.
Na atualidade, ambientes virtuais são uma realidade inexorável e várias
práticas institucionais são realizadas pela Internet. Uma dessas práticas diz respeito
à prática pedagógica e, conseqüentemente, Ambientes Virtuais de Aprendizagem
vêm ocupando um espaço cada vez maior no contexto educacional.
Em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, a interface de uma plataforma
educativa assume um papel preponderante na condução e cursos online, uma vez
que a interação homem-máquina é essencialmente determinada pela concepção
gráfica das ferramentas disponíveis. Dessa forma, para propiciar oportunidades
efetivas de interação, um Ambiente Virtual de Aprendizagem deve ser concebido a
partir de um projeto eficiente que leve em conta a Ergonomia e a Usabilidade da
Interface. Por isso, esses conceitos foram utilizados para analisar algumas das
dificuldades com as ferramentas durante o planejamento e a implementação do
curso “Como Ler um Texto em Inglês”.
Ademais, para que o processo ensino-aprendizagem não seja meramente
instrucionista, o computador não pode ser o único artefato mediador. A Mediação
Pedagógica fundamentada na Teoria Sócio-cultural de Lev Vygostky (1998), cujos
conceitos de Mediação e Zona de Desenvolvimento Proximal orientam as ações e
atitudes do professor que atua no cenário das Novas Tecnologias da Informação e
Comunicação, se constitui não somente em uma opção metodológica, mas
principalmente em uma concepção de aprendizagem como construção de
conhecimento. As ações e intervenções da professora no decorrer do curso “Como
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Ler um Texto em Inglês” foram, portanto, analisadas relacionando-as com o conceito
de Mediador Pedagógico.
Levando em consideração que, para Vygotsky (1998), o homem se relaciona
com o mundo mediado pela linguagem, a Análise de Discurso Crítica proposta por
Faiclough (1995, 2001) e Chouliaraki & Fairclough (1999) apresentou-se como o
arcabouço teórico mais apropriado para analisar os discursos, especialmente as
ordens do discurso presentes nas falas dos participantes da pesquisa.

1.1

Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Para a conceituação de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, há,

primeiramente, de se examinar o que é o “virtual”. A falsa premissa de que virtual se
opõe ao real gera definições errôneas e, muitas vezes, preconceituosas no que
tange ao virtual, reduzindo-o àquilo que é ilusório. Do latim escolástico virtuale, o
termo nos remete ao que existe “como faculdade, porém sem exercício ou efeito
atual”6. Ratificando essa definição, Lévy (1996) argumenta que o virtual é atualizado,
ou seja, as potencialidades de uma situação, de um acontecimento, de um objeto ou
de uma entidade qualquer podem vir a ser possíveis. Essa acepção do termo
sustenta o fato de que há uma realidade virtual imperando no ciberespaço, pois a
presença física foi substituída pelas práticas virtuais reinantes na Cibercultura.
Virtualizar é, portanto, desterritorializar as pessoas, as entidades, os atos, as
informações; em outras palavras, é tornar a “não-presença” física e temporal em
presença-real, fazendo emergir “um meio de interações sociais onde as relações se
reconfiguram com um mínimo de inércia”. (ibidem: 21)
Essas relações se caracterizam por infinitas possibilidades de ligações em
que as pessoas estão conectadas no mesmo “local” na mesma “hora”, mesmo que
estejam a quilômetros de distância física e em fusos horários diferentes. Castells
(2006) considera esse novo sistema, diversificado, multimodal e versátil, capaz de
gerar “virtualidade real”, conceito que assume um papel crucial na Cibercultura, uma
vez que essa sociedade está cada vez mais organizada em torno de redes, ou seja,

6

Diconário Aurélio sec XXI.
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“a distância (física, social, econômica, política, cultural) varia entre zero (para
qualquer nó da mesma rede) e infinito (para qualquer ponto externo à rede). A
inclusão/exclusão em redes e a arquitetura das relações entre redes, possibilitadas
por tecnologias da informação que operam à velocidade da luz, configuram os
processos e funções predominantes em nossas sociedades” (Ibidem:566) .

Se esse sistema de redes engloba novas relações econômicas, novas
relações sociais e culturais, ele é capaz de propiciar novas relações com o saber e,
conseqüentemente, com o processo ensino-aprendizagem. Para se compreender
um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), urge-se perceber um AVA como uma
“virtualidade real”, ou seja, é um sistema operacional ou programa disponibilizado e
acessado através da rede mundial de computadores, concebido com o propósito de
possibilitar uma aprendizagem sistematizada e passível de avaliação e projetado
para a “Sociedade em Rede” que habita o Ciberespaço. Um AVA é, pois, um novo
espaço de aprendizagem em que professor e alunos interagem promovendo e
fazendo uso da Cibercultura; em outras palavras, é um ambiente em que o professor
“propõe a aprendizagem aos estudantes modelando domínios de conhecimento como
espaços abertos à navegação, manipulação, colaboração e criação. Ele propõe o
conhecimento em teias (hipertexto) de ligações e de interações permitindo que os
alunos construam seus próprios mapas e conduzam suas explorações” (Silva, 2003:
52).

Em um AVA, os domínios de conhecimento são modelados de acordo com a
situação, os objetivos, o público alvo, as ferramentas disponíveis, a configuração da
máquina, o tipo de conexão à Internet. De acordo com a concepção de
aprendizagem, seja instrucionista, construtivista ou sócio-construcionista, Mason
(1998) propõe três modelos de cursos online:
1) Ambiente instrucionista (conteúdo + suporte): o foco é o conteúdo, que vem
como pacote pronto e fechado e tem como suporte tutorial basicamente o email e a conferência virtual.
2) Ambiente interativo (baseado em modelos de softwares e jogos interativos): o
foco é a interatividade com os programas criados para facilitar a
aprendizagem e, por isso, requer maior interação com o tutor ou professor
porque esse modelo é menos pré-determinado e apresenta possibilidades de
criação por parte dos alunos.
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3) Ambiente integrado (baseado em atividades colaborativas e tarefas em
conjunto): o foco são as discussões, acesso e processamento de
informações, e realização de tarefas online. O conteúdo do curso é fluido e
dinâmico, uma vez que é predominantemente determinados pela atividade
individual ou do grupo, o que requer a criação de uma comunidade de
aprendizagem.
Em qualquer modelo de aprendizagem online, um AVA é a infra-estrutura
técnica-pedagógica voltada para facilitar a interação dos intelectuais coletivos que
têm como objetivo comum a aprendizagem de uma língua, de uma técnica
profissional, de uma disciplina acadêmica, entre outros. Em outras palavras, é um
ambiente em que a distância física implica em uma necessidade maior de
agenciamentos conjuntos de competências — as árvores de competências (Lévy,
1998) — para a construção de uma inteligência coletiva.
Em seu processo de criação, um AVA é visto como um sistema sobre o qual
profissionais da educação, Web designeres, Web roteiristas, entre outros, em geral,
formam uma equipe que vai determinar a qualidade do material (conteúdo,
ferramentas, apoio, etc) disponibilizado na Internet. Raabe & Vavassori, (2003)
definem um AVA como um
“sistema que reúne uma série de recursos e ferramentas, permitindo e
potencializando sua utilização em atividades de aprendizagem através da Internet em
um curso a distância”.

Desse modo, deve-se levar em consideração que um AVA por si só não
promove a aprendizagem: é mais um recurso dos profissionais da educação para
ampliar as condições de aprendizagem onde os recursos tradicionais presenciais
não estão disponíveis, são insuficientes ou não atendem às necessidades de um
determinado grupo social que busca acesso a conhecimentos específicos.
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1.1.1.Ergonomia da interface
Para permitir e potencializar sua utilização em atividades de aprendizagem, é
imprescindível que o AVA possua um design cuja infra-estrutura técnica esteja
vinculada a uma “opção teórico-metodológica que tem subjacente uma abordagem
de desenvolvimento e de aprendizagem humana, uma visão de homem, de ciência,
de trabalho, de mundo” (Maciel, 2002). Por conseguinte, a interface de um AVA é um
dos fatores determinantes para sua eficácia, uma vez que é ela que medeia a
interação, ou seja, é a interface ou “aparatos materiais que permitem a interação
entre o universo da informação digital e o mundo ordinário”(Lévy, 1999: 37). As
interfaces são os registros e transmissão de informações que, no campo da
informática, designam “um dispositivo que garante a comunicação entre dois
sistemas informáticos distintos ou um sistema informático e uma rede de
comunicação” (Lévy, 1993:176). No caso da Interface Homem-Máquina (IHM), “tratase de fazer a conexão entre a imagem externa do sistema e o sistema sensóriomotor e cognitivo do homem” (Coutaz,1990, apud Silva, 1998)
Na prática especializada da ciência da computação, esse conceito pode ser
subdividido em, pelo menos, três categorias: a interface com o usuário (interface de
linha de comando, interface de menus, interface gráfica), interface paralela e
interface serial. Contudo, o conceito de interface com o usuário, denominado por
Lévy (1993:176) interface homem/máquina, merece atenção especial no que
concerne a um AVA, pois é essa interface que vai “definir o modo de captura da
informação oferecido aos atores da comunicação” (Ibidem: 180).
Portanto, levando-se em consideração que a interface é a apresentação
gráfica de um programa ou sistema, conforme pode ser exemplificado com os novos
comandos operacionais em forma de botões, abas, janelas, ícones, etc do sistema
Windows (em contraste com a interface da tela escura e texto do DOS), é importante
que ela seja mediadora, um instrumento que facilite a ação. É desse aspecto que se
ocupa a Ergonomia da Interface.
O conceito de ergonomia não é novo: nas indústrias já eram aplicados os
“estudos científicos relativos ao homem para conceber as máquinas, as ferramentas
e dispositivos com o intuito de garantir segurança, conforto e eficácia dos
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trabalhadores” (Wisner,1972)7. Considerada por alguns autores uma ciência (por
gerar conhecimentos) e por outros apenas como uma tecnologia (pela sua ampla
aplicabilidade), a ergonomia tem se firmado como uma importante área de estudos
nas ciências da computação, uma vez que tem por objetivo aprimorar as IHM’s. As
avaliações de programas e softwares feitas com enfoque na Ergonomia tendem a
diminuir a carga de trabalho do usuário, de forma que a navegação se torne mais
confortável (informações encontradas facilmente), segura (o usuário não corre o
risco de se perder na teia emaranhada de links) e eficaz (o usuário fica feliz por ter
conseguido alcançar o objetivo que o levou àquele site).
Bastien; Scapin (1993) apresentam uma lista de oito critérios ergonômicos
para a avaliação de IHM que são usados em forma de chek-lists. Esses critérios
possuem as seguintes características:
CRITÉRIOS
ERGONÔMICOS
1-Condução
2-Carga
de Trabalho
3-Controle Explícito
4-Adaptabilidade
5-Gestão de Erros

6-Consistência

7-Significado dos
Códigos

7

CARACTERÍSTICAS
refere-se aos meios disponíveis para aconselhar, orientar,
informar e conduzir o usuário na interação com o computador
(mensagens, alarmes, rótulos, etc.).
diz respeito a todos os elementos da interface que têm um
papel importante na redução da carga cognitiva e perceptiva
do usuário e no aumento da eficiência do diálogo
diz respeito tanto ao processamento explícito pelo sistema das
ações do usuário, quanto ao controle que os usuários têm
sobre o processamento de suas ações pelo sistema.
diz respeito a sua capacidade de reagir conforme o contexto e
conforme as necessidades e preferências do usuário
diz respeito a todos os mecanismos que permitem evitar ou
reduzir a ocorrência de erros e que, quando ocorrem, que
tenham sua correção favorecida. Os erros são aqui
considerados como entrada de dados incorretos, entradas
com formatos inadequados, entradas de comandos com
sintaxes incorretas, etc.
refere-se à forma na qual as escolhas na concepção da
interface (códigos, denominações, formatos, procedimentos,
etc.) são conservadas idênticas, em contextos idênticos, e
diferentes, em contextos diferentes.
diz respeito à adequação entre o objeto ou a informação
apresentada ou pedida e sua referência. Códigos e
denominações significativas possuem uma forte relação
semântica com seu referente. Termos pouco expressivos para
o usuário podem ocasionar problemas de condução, podendo
levá-lo a selecionar uma opção errada.

http://www.ergonomia.com.br/
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8-Compatibilidade

refere-se ao acordo que possa existir entre as características
do usuário (memória, percepção, hábitos, competências,
idade, expectativas, etc.) e as tarefas, de uma parte, e a
organização das saídas, das entradas e do diálogo de uma
dada aplicação, de outra. Ela diz respeito também ao grau de
similaridade entre diferentes ambientes e aplicações.

Quadro 01: Características dos Critérios Ergonômicos sugeridos por Bastien & Scapin (1993)

Os critérios ergonômicos Condução, Carga de Trabalho, Controle Explícito,
Adaptabilidade e Gestão de Erros podem ser subdivididos em outros critérios que
visam à particularização das características acima apresentadas.

CRITÉRIOS
ERGONÔMICOS
1-Condução

2-Carga de Trabalho

3-Controle Explícito
4-Adaptabilidade
5-Gestão de Erros

SUB-CRITÉRIOS ERGONÔMICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presteza
Agrupamento/distinção
Agrupamento /distinção por Localização
Agrupamento /distinção por Formato
Feedback imediato
Legibilidade
Brevidade
Concisão
Ações Mínimas
Densidade Informacional
Ações Explícitas do Usuário
Controle do Usuário
Flexibilidade
Experiência do Usuário
Proteção contra Erros
Qualidade das mensagens de Erro
Correção de Erros

Quadro 02: Os Sub-critérios Ergonômicos sugeridos por Bastien & Scapin (1993)
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1.1.2. Usabilidade
Ao avaliar as IHM’s, um outro aspecto a considerar em relação à interface é o
fato de que ela deve ser simples e fácil de usar de modo a facilitar a interação do
usuário com o programa ou sistema. Em outras palavras, a interface deve ser
“amigável”8. De acordo com Nielsen (2000:12),
“a maneira de se ter idéias apropriadas [grifo do autor] para a criação de um design
(não apenas idéias para a criação de designs frios que ninguém consegue usar) é
observar os usuários e perceber do que eles gostam, o que eles acham fácil e onde
eles tropeçam”.

Baseado nessa acepção, Nielsen (2003) propõe o conceito de usability
(usabilidade, ou seja, facilidade de uso) para adequar os softwares aos objetivos do
usuário. Esse conceito tornou-se um dos princípios básicos para o Web design, uma
vez que,
“como resultado de uma multiplicidade de escolhas e a facilidade de se ir a qualquer
lugar, usuários da rede mundial de computadores demonstram uma notável
impaciência e insistência em gratificação imediata. Se eles não conseguem descobrir
como usar uma página da Internet em aproximadamente um minuto, eles concluem
que não vale a pena perder o seu tempo com ela”. (Nielsen, 2000:10)

Nielsen (ibidem) define, portanto, usabilidade como um “atributo qualitativo”
que avalia a facilidade de uso das interfaces do usuário e propõe que ela seja
balizada por cinco componentes de qualidade:
Componentes
Definição
de
Qualidade
Capacidade de A facilidade de os usuários conseguirem cumprir as tarefas logo no
aprendizagem primeiro contato com o design.
Eficiência
A rapidez com que os usuários podem conduzir as tarefas, logo
que tenham se familiarizado ao design.
Capacidade de A facilidade que os usuários têm de voltar a navegar sem
memorização
problemas depois de um período afastado de um determinado
design.
Erros
Quantos erros os usuários cometem, qual a gravidade desses erros
e o quão facilmente os usuários conseguem consertar esses erros.
Satisfação
O prazer que dá em usar um determinado design.
Quadro 03: Usabilidade: cinco componentes de qualidade

8

O termo foi traduzido do inglês “user friendly” e é usado com freqüência na área de informática.
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Para o autor (op cit.), outros dois atributos importantes para a qualidade de
um design estão inter-relacionados com a usabilidade: a utilidade (adequação à
tarefa) e a utilizabilidade (usabilidade +utilidade). A utilidade refere-se à
funcionalidade do design, ou seja, ao fato de o design atender às necessidades do
usuário e a utilizabilidade diz respeito à fusão dos dois primeiros conceitos visando à
adequação de um software, particularmente das interfaces, às tarefas e objetivos de
interação do usuário.
Esses atributos estão metaforicamente relacionados à arquitetura de uma
casa, pois, segundo Preece (2000), esta deve levar em conta como seus habitantes
vivem, porquanto a funcionalidade e as facilidades arquitetônicas, bem como as
oferecidas por um programa de computador, causam grandes impactos nas
atividades dos habitantes/usuários.
Diante do que foi exposto, a interface de um AVA deve refletir, além da
concepção de aprendizagem adotada, a preocupação com a ergonomia e a
usabilidade a fim de se evitar desistência durante o percurso.

1.2.

A Teoria Sócio-Cultural
O ponto principal para se compreender a teoria de Lev Vygotsky é a premissa

de que uma teoria que dê conta da aprendizagem humana não pode desassociar o
biológico do social. O fator biológico tem sua importância cognitiva; porém o
conceito-chave da teoria vygotskiana é que o conhecimento surge com o outro por
meio de colaboração, reflexão e dialogismo. Na concepção de Vygotsky, a criança já
nasce social, pois, diferentemente da teoria de Piaget,
“ o homem não é apenas um produto de seu meio ambiente; é também um agente
ativo no processo de criação deste meio”. (Luria, 1988:25).

Essa perspectiva altera o conceito de aprendizagem baseada na instrução ou
transmissão ao considerar a aprendizagem como produto da interação indivíduomundo social; interação essa que se dá de uma forma mediada. Vygotsky
investigava como as pessoas auxiliadas por instrumentos e símbolos — linguagem
escrita,

esquemas,

diagramas,

sistemas

de

símbolos

algébricos,

técnicas

mnemônicas, diagramas, mapas, dentre outros —organizavam seu pensamento e
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regulavam sua conduta. Do mesmo modo, para Blanck (1996:44), “a essência do
comportamento humano reside em sua mediação por instrumentos e símbolos”. Em
oposição à aquisição do conhecimento de modo passivo, Vygotsky (1998:115)
assevera que “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e
um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daquelas que
a cercam” [grifo do autor].
Devido a essa característica sócio-interacional, o desenvolvimento das formas
superiores do comportamento humano não podia ser explicado somente pelas
ciências “naturais”: Vygotsky saiu, portanto, dos laboratórios e utilizou estudos
antropológicos e sociológicos como coadjuvantes nas suas pesquisas experimentais,
denominando, assim, seu método de genético-experimental. Cole e Scribner, na
introdução de edição inglesa da obra “Formação Social da Mente9” argumentam que
“para que um experimento sirva como um meio efetivo para estudar “o curso do
desenvolvimento de um processo”, ele deve oferecer o máximo de oportunidades
para que o sujeito experimental se engaje nas mais variadas atividades que possam
ser observadas, e não apenas rigidamente controladas. Uma técnica efetivamente
usada por Vygotsky, com esse propósito, foi a de introduzir obstáculos ou dificuldades
na tarefa de forma a quebrar os métodos rotineiros de solução de problemas”.

Essa técnica de produzir obstáculos para que os indivíduos saíssem do
estágio de desenvolvimento em que se encontravam para alcançar um estágio
superior produziu o conceito que atualmente conhecemos por Zona de
Desenvolvimento Proximal.

1.2.1. A Zona de Desenvolvimento Proximal — ZDP
Para se entender o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, é
necessário determinar dois níveis de desenvolvimento:
a) nível de desenvolvimento real: “nível de desenvolvimento das funções
mentais da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de
desenvolvimentos já completados” (Vygotsky, 1998:111).

9

Edição brasileira de 1998, p. 16.
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b) nível de desenvolvimento potencial: nível de desenvolvimento das funções
mentais que se pretende alcançar.
Vygotsky (op.cit.) ilustra esses níveis com um exemplo muito interessante: se
duas crianças com a mesma idade cronológica e mental (medida através de testes
que checam seu desenvolvimento real) forem colocadas para aprender sob a
orientação de um professor, verificar-se-á que a capacidade de aprender variará
enormemente. Essa diferença diz respeito à zona proximal de desenvolvimento, ou
seja, à
“distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através
da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial,
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em
colaboração com companheiros mais capazes” (Vygotsky, 1998:112).

A Zona de Desenvolvimento Proximal define, portanto, as funções que não
estão maduras ainda; contudo, estão em processo de maturação. A metáfora
utilizada pelo autor (op.cit.) ilustra que essas funções em maturação são os “brotos”
ou “flores” do desenvolvimento e não “frutos” do desenvolvimento. Em outras
palavras, o que uma criança pode fazer hoje com assistência (ZDP), poderá fazer
sozinha amanhã (nível de desenvolvimento real). Ao invés de testes de QI, a
identificação da ZDP e do nível de desenvolvimento real passa a ser um método que
melhor determina o nível de desenvolvimento mental de uma criança.
Lévy dialoga com Vygostky ao constatar que a aprendizagem que se dá por
meio de colaboração10 é a mais adequada à Sociedade da Informação, uma vez que
o outro
“é alguém que sabe. E que sabe as coisas que eu não sei. O outro não é mais um ser
assustador, ameaçador: como eu, ele ignora bastante e domina alguns
conhecimentos. Mas como as nossas zonas de inexperiência não se justapõem, ele
representa uma fonte possível de enriquecimento de meus próprios saberes. Ele
pode aumentar meu potencial de ser, e tanto mais quanto mais diferir de mim.
Poderei associar minhas competências às suas, de tal modo que atuemos melhor
juntos do que separados” (Lévy, 1999:171).

É nesse sentido que o conceito da ZDP assume uma importância fundamental
para a análise das interações em contextos institucionais mediados pelas NTIC’s,
10

O autor não usa o termo mediação e sim colaboração.
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pois a inserção da tecnologia na educação requer outros tipos de letramentos, além
do Escolar. Conseqüentemente, é comum os alunos que estão em Zonas de
Desenvolvimento Proximal diferentes ajudarem uns aos outros, revezando seu papel
de par mais competente. Essa colaboração também se evidencia quando a
competência tecnológica do aluno é superior à do professor e, por isso, ele assume
o papel de mediador em interações em que o seu conhecimento adquirido sobre
informática (Nível de Desenvolvimento Real) ajudará o professor a sair de sua ZDP.
Contudo, ainda cabe ao professor o papel de mediação pediagógica.

1.2.2. A mediação pedagógica
Ao se conceber a atividade humana sempre mediada por alguma
ferramenta ou instrumento e, conseqüentemente, a relação do homem social com o
mundo mediada pela linguagem, há de se considerar que nas práticas pedagógicas
não há como desassociar o aprendizado escolar do desenvolvimento. Ao se
considerar que esse aprendizado (construção de conhecimento e não memorização
de conceitos) produz algo essencialmente novo no desenvolvimento da criança, as
antigas pesquisas psicológicas que versavam sobre questões educacionais
começaram a ser questionadas pelo fato de elas incorporarem
“postulados, premissas e soluções exóticas teoricamente vagos, não avaliados
criticamente e, algumas vezes, internamente contraditórios”. (Vygotsky, 1998:111)

Na busca de uma metodologia que investigasse a relação entre o
aprendizado e o desenvolvimento em crianças em idade escolar, Vygotsky
(1998:111) contribuiu para o desenvolvimento de uma nova teoria de aprendizagem
que levasse em conta o fato de que em
“um problema que envolve conceitos científicos, ela [a criança] deve ser capaz de
fazer em colaboração com o professor algo que nunca fez espontaneamente.(...)
Sabemos que em colaboração a criança pode fazer mais do que independentemente”
(Vygotsky, 1987:168-216, apud Daniels, 2003: 76).

Sua proposta sustenta que não são os fatores biológicos, mas os sociais que
determinam o desenvolvimento da criança, ou seja, amanhã a criança será capaz de
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fazer sozinha aquilo que faz com a ajuda de um adulto hoje. Para tanto, esse adulto
deve sempre buscar inserir um conhecimento diferente daquele que a criança já
domina, provocando assim uma oportunidade para essa criança desenvolver-se; em
outras palavras, o professor deve se apresentar com a
“disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem, não uma ponte
estática,mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz
chegue aos seus objetivos” (Masetto, 2000:144).

Vygotsky preconiza, dessa forma, uma abordagem de aprendizagem em que
o conhecimento não é transmitido, mas construído por meio da prática instrucional
colaborativa, considerada por ele a força motriz do desenvolvimento. Dessa prática
instrucional ou “empurrões” (Fosnot, 1988:45) que ocorrem nas ZDP’s dos
processos de ensino-aprendizagem emerge a teoria construtivista de aprendizagem,
haja vista que o professor atua na ZDP, ou seja,
“o professor torna-se dinâmico, articulador, mediador, crítico, criativo, provocando
uma prática pedagógica que instiga o posicionamento, a autonomia, a tomada de
decisão e a construção do conhecimento, atuando como parceiro experiente no
processo educativo” (Behrens, 2000:91).

Para se tornar esse parceiro mais experiente, o professor tem que aliar a
visão de linguagem, enquanto mediadora das relações sociais, à teoria de
aprendizagem construtivista, em que o conhecimento é construído por meio dessas
mesmas relações sociais. O professor na Cibercultura
“não pode mais ser uma difusão de conhecimentos, que agora é feita por outros
meios. Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e
o pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva [grifo do
autor] dos grupos que estão a seu encargo” (Lévy, 1999:171).

A Cibercultura exige desse professor que atua com as NTIC'
s “muita atenção,
sensibilidade, intuição (radar ligado) e domínio tecnológico” (Moran, 2000:50). Seu
novo papel de “orientador/gestor setorial do processo de aprendizagem” (ibidem:30)
requer

desse

profissional

não

somente

um

domínio

de

conteúdo,

mas,

principalmente, um conhecimento da realidade e das potencialidades de seus
alunos. Isso porque, em qualquer situação de mediação pedagógica, há a
necessidade de constante observação e uma coordenação flexível das atividades a
serem propostas porque não somente seus alunos se encontram em ZDP'
s
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heterogêneas, bem como a construção de conhecimento representa um continuum.
Quando um ciclo se fecha, ou seja, quando o aluno abandona uma ZDP, uma vez
que ela torna-se uma Zona de Desenvolvimento Real, esse aluno, automaticamente,
insere-se em uma nova ZDP. A educação na Cibercultura depende, portanto, da
transformação do educador tradicional (transmissor de conhecimentos) em um
mediador pedagógico, particularmente porque “se o professor não mudar primeiro,
dificilmente os alunos irão fazê-lo” (Masetto, 2000:165).
Nessa nova arena, em que o presencial e o virtual estão cada vez mais
integrados, “o momento é, portanto, decisivo para que se redescubra o valor do
espaço escolar e para que o perfil docente seja reinventado” (Ramal, 2002:15). Esse
novo perfil exigido pela Cibercultura requer do professor atitudes e comportamentos
que estimulem a capacidade de o aluno participar ativamente de seu processo de
aprendizagem, visto que atua como um mentor e tem suas incumbências intelectuais
e comunicacionais ampliadas. Além disso, novas responsabilidades lhe são
atribuídas: o mediador pedagógico deve desenvolver competência emocional para
estimular os alunos e deve assumir compromisso ético para contribuir para o
exercício consciente da cidadania. Moran (2000:30-31) organizou o perfil do
mediador pedagógico, de acordo com suas atitudes e comportamentos, adaptado no
quadro a seguir forma:
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PERFIL

ATITUDES e COMPORTAMENTOS

ORIENTADOR

Informa, ajuda a escolher as informações mais
importantes, trabalha para que elas se tornem
significativas para os alunos, permitindo a
compreensão, a avaliação conceitual e ética, a reelaboração e adaptação dessas informações aos
seus textos pessoais. Ajuda a ampliar o grau de
compreensão de tudo, a integrá-lo em novas
sínteses provisórias.
Motiva, incentiva, estimula, organiza os limites, com
equilíbrio, credibilidade, autenticidade, empatia.

MEDIADOR INTELECTUAL

ORIENTADOR
MEDIADOR EMOCIONAL
ORIENTADOR
MEDIADOR GERENCIAL
E
COMUNICACIONAL

ORIENTADOR
MEDIADOR ÉTICO

Organiza grupos, atividades de pesquisa, ritmos,
interações. Organiza processo de avaliação. É a
ponte principal entre a instituição, os alunos e os
demais grupos envolvidos (a comunidade). Organiza
o equilíbrio entre o planejamento e a criatividade. O
professor atua como orientador comunicacional e
tecnológico; ajuda a desenvolver todas as formas de
expressão, de interação, de sinergia, de troca de
linguagens, conteúdo e tecnologias.
Ensina a assumir e vivenciar valores construtivos,
individual e socialmente. Cada um dos professores
colabora com um pequeno espaço, uma pedra na
construção dinâmica do “mosaico” sensorialintelectual-emocional-ético de cada aluno. Este vai
organizando continuamente seu quadro referencial
de valores, idéias, atitudes, tendo por base alguns
eixos fundamentais comuns como a liberdade, a
cooperação, a integração pessoal.

Quadro 04: Atitudes e comportamentos do mediador pedagógico, segundo Moran (2000).

A realidade tem revelado que a transição do educador tradicional para o
mediador pedagógico ainda é lenta, embora já se verifiquem mudanças em alguns
cursos de formação de professores no sentido de garantir ao futuro profissional
essas novas competências. Para que tal mudança seja realmente efetiva, é
necessário que
“ao lado do saber científico e do saber pedagógico, sejam oferecidas ao professor as
condições para ser agente, produtor, operador e crítico dessas novas educações
mediadas pelas tecnologias eletrônicas de comunicação e informação”. (Kenski,
2003: 49).

46

1.3. A Análise de Discurso Crítica

A Análise de Discurso Crítica é uma abordagem teórico-metodológica de
cunho transdisciplinar e multidisciplinar que tem se mostrado de grande valia no que
concerne aos estudos da linguagem na sociedade contemporânea. Essa
abordagem, doravante ADC, alinha-se à Lingüística Aplicada ao congregar conceitos
provenientes da Lingüística e das Ciências Sociais, fenômeno que sustenta a
hipótese postulada por Resende e Ramalho (2006) de que
“a centralidade do discurso como foco dominante de análises deu lugar à centralidade
em práticas sociais, de forma que o discurso passou a ser visto como um momento
das práticas sociais, interconectado a outros momentos igualmente importantes para
pesquisas em ADC”. (ibidem: 9)

Parte dos dados dessa pesquisa são frutos de práticas sociais que não
podem ser dissociadas do contexto político-educacional em que ocorrem; portanto, a
ADC, mais especificamente a Teoria Social do Discurso desenvolvida por Norman
Fairclough, é a abordagem que dá conta de analisar os textos produzidos nas
interações professora-alunos e professora-equipe, de forma a contemplar não
somente a lingüística textual, mas também as relações de poder imbricadas nos
discursos analisados. A ADC proposta por Fairclough é transdisciplinar porque vai
além de discursos meramente lingüísticos: estuda a prática dos agentes sociais
interagindo por meio da linguagem. É, por outro lado, multidisciplinar porque utiliza
simultaneamente conceitos de estudiosos de várias disciplinas como Bakhtin,
Foucault, Halliday, para citar alguns.
Chouliaraki e Fairclough (1999:16)11 vêem a ADC tanto como um método
quanto como uma teoria que traz
“uma variedade de teorias ao diálogo, especialmente teorias sociais, por um lado, e
teorias lingüísticas, por outro, de modo que a teoria da ADC é uma síntese mutante
de outras teorias, embora o que ela própria teoriza em particular é a mediação entre o
social e o lingüístico — a “ordem do discurso”, a estruturação social do hibridismo
semiótico (intercursividade).

11

Todas as traduções das obras dos autores são de minha responsabilidade.
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Dessa forma, a Teoria Social do Discurso de Fairclough é uma abordagem de
ADC que “se baseia em uma percepção de linguagem como parte irredutível da vida
social dialeticamente interconectada a outros elementos sociais” (Fairclough, 2003 a,
apud Resende; Ramalho, 2006).
1.3.1. Teoria Social do discurso
Para Bakhtin (2003:265), “a língua passa a integrar a vida através de
enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através de enunciados
concretos que a vida entra na língua”. Essa afirmação define a concepção de
discurso enquanto prática social que norteia este trabalho na medida em que
estabelece o ponto de partida para a teoria dialética de Fairclough. O autor (1995)
percebe o discurso, tanto a linguagem como qualquer outra forma de semiose, como
um elemento das práticas sociais que constitui outros elementos dessas práticas e é
também constituído por essas mesmas práticas. Em outras palavras, o discurso
representa a realidade e é por ela moldado (Chouliaraki; Fairclough, 1999).
Para Foucault (2004:49), o discurso “nada mais é do que a reverberação de
uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos”. As questões de discurso e
poder são bem marcadas na forma como o conceito de discurso é concebido por
Foucault, pois para o autor (ibidem: 08),
“em toda a sociedade a produção de discurso é ao mesmo tempo controlada,
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm
por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório,
esquivar sua pesada e temível materialidade”.

Esse pensamento dá sustentação ao conceito que Foucault denomina ordens
do discurso: áreas de conhecimento e práticas sociais e domínio geral de todos os
enunciados, ou seja, “domínios da potencial hegemonia cultural das classes
dominantes que lutam para manter as estruturas de conhecimento estabelecidas
nelas e entre elas”. (Fairclough, 1995: 56)
É perceptível a relação entre o pensamento de Foucault e o de Fairclough,
embora exista um contraste entre a ADC desse e a abordagem mais abstrata de
Foucault. Enquanto a ADC preocupa-se com qualquer tipo de discurso, a análise de
discurso de Foucault observa os discursos específicos (discurso da medicina, da
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psiquiatria, entre outros). Além disso, o foco central da ADC é a análise de textos
orais ou escritos enquanto a ênfase de Foucault recai inicialmente sobre as regras
que constituem as ordens do discurso e, nos últimos estudos, sobre as relações
entre conhecimento e poder, bem como a ética.
Dessa forma, a abordagem de Fairclough dá conta do uso da linguagem
vinculada a processos sociais e culturais macros, em conformidade com a teoria de
Foucault, porém se torna inovadora ao propor uma análise profunda sobre o papel
da linguagem na transformação social e cultural. Fairclough argumenta que o papel
da linguagem na área das ciências sociais, outrora negligenciado, assumiu uma
posição mais central na Modernidade Tardia12, fenômeno conhecido por “Virada
Discursiva”. O objetivo da ADC proposta for Fairclough (2001:89) é, portanto,
“reunir a análise de discurso lingüisticamente orientada e o pensamento sócio-político
relevante para o discurso e a linguagem, na forma de um quadro teórico que será
adequado para uso na pesquisa científica social e, especificamente, no estudo da
mudança social”.

1.3.2. Quadro Teórico para a Análise de Discurso Crítica (ADC)
Para se compreender o quadro teórico para a ADC proposta por Fairclough
(2001), é necessário que a análise de cada tipo de discurso leve em consideração
os eventos comunicativos e a ordem do discurso. Para orientar essa análise, o autor
identifica três dimensões ou facetas do discurso e, embora não determine uma
ordem fixa, sugere que a análise comece sob a perspectiva dos eventos
comunicativos, primeiramente pela “Prática Discursiva” e, em seguida, pelo “Texto”.
Em um terceiro momento, a análise se volta para a ordem do discurso e a dimensão
analisada é a “Prática Sócio-cultural”. O objeto de estudo da ADC é, portanto, a
relação entre esses eventos, em suas três dimensões. No diagrama a seguir, as
dimensões texto e prática discursiva estão representadas pela mesma cor porque
fazem parte dos eventos comunicativos que são estudados por meio de análise
textual. A dimensão prática sócio-cultural é representada por uma cor diferente,
porque, além de englobar as outras dimensões, as práticas sociais devem ser
estudadas à luz da ordem do discurso.
12

Tradução do termo original Late Modernity utilizado por Fairclough para se referir à Sociedade
Contemporânea.
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TEXTO
Multifuncionalidade
do texto

PRÁTICA DISCURSIVA
Produção do texto
Distribuição do texto
Consumo do texto

PRÁTICA SOCIO-CULTURAL
Ideologia
Hegemonia

Quadro 05: Quadro teórico para a ADC

1.3.2.1. TEXTO
Para fins de análise textual, é preciso levar em consideração a visão
multifuncional do texto, no modelo da Gramática Sistêmica Funcional de Halliday. As
três categorias ou funções principais (Fairclough, 2001:104) são a função ideacional,
sistema de conhecimentos, crenças e ideologias, a função interpessoal, relações e
identidades sociais e a função textual, tópico ou tema.
A análise textual compreendida por Fairclough também apresenta outras
categorias suscetíveis de estudo: o “controle interacional”, a “coesão”, a “polidez”, o
“ethos”, a “transitividade”, o “tema”, a “modalidade”, o “significado das palavras”, a
“lexicalização” e a “metáfora”. É uma análise também sensível às ausências, uma
vez que o “não-dito” pode assumir um significado essencial, não apenas no aspecto
semântico, mas, especialmente, em toda a construção enunciativa na qual o texto
está inserido.
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1.3.2.2. PRÁTICA DISCURSIVA
Na dimensão da prática discursiva, três orientações devem ser levadas em
consideração no momento da ADC: a produção do texto, a distribuição do texto e o
consumo do texto.
A categoria de maior destaque acerca da “produção do texto” é o conceito de
“Intertextualidade Manifesta”. Embora o termo não tenha sido criado por Bakhtin, o
autor ressalta a propriedade que tem um texto de ecoar as vozes de outros textos
ao afirmar que
“cada enunciado é pleno de ecos e ressonância de outros enunciados com os quais
está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada enunciado
deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um
determinado campo (...). É impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la
com outras posições” (...). (Bakhtin, 2003:297)

Portanto, o enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, uma vez que
“(...) a nossa própria idéia — seja filosófica, científica, artística — nasce e se forma no
processo de interação e luta com os pensamentos dos outros, e isso não pode deixar
de encontrar o seu reflexo também nas formas de expressão verbalizada em nosso
pensamento”. (Bakhtin, 2003:298)

Reverberando o pensamento de Bakhtin, Fairclough (2001) define a
Intertextualidade Manifesta como:
“a propriedade que têm os textos de ser cheios de fragmentos de outros textos, que
podem ser delimitados explicitamente ou mesclados e que o texto pode assimilar,
contradizer, ecoar ironicamente, e assim por diante”. (ibidem: 114)

Ao analisar a produção do texto de maneira mais minuciosa, a categoria
“Intertextualidade Manifesta” pode ser estendida em direção à “Ordem do Discurso”,
originando o conceito de “Intertextualidade Constitutiva” ou “Intercursividade”. A
distinção desses dois tipos de intertextualidade dá-se em termos da constituição dos
textos: se os textos heterogêneos são constituídos por meio de outros textos
específicos, o processo de produção é a intertextualidade manifesta; se, por outro
lado, a constituição heterogênea de textos ocorre por meio da escolha de elementos
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(tipos de convenção) das ordens de discurso, a intercursividade é o processo de
produção textual.
Fairclough (2001) faz várias ressalvas ao definir o conceito de intercursividade
argumentando ser esse um conceito complexo, uma vez que
“os elementos das ordens do discurso são extremamente diversos, e não é de modo
algum sempre fácil decidir se estamos tratando de gêneros, estilos, discursos, ou o
que for. (...) Portanto, devemos usar esses termos cautelosamente, reconhecendo
que (...) podemos ter que recorrer a termos mais vagos como “tipos de discursos””.
(ibidem: 160)

Por conseguinte, para fins de esclarecimento e aplicabilidade analítica do
conceito de intercursividade, o autor (ibidem) explica que usa os termos gênero, tipo
de atividade, estilo e discurso à luz da visão bakhtiniana de gênero do discurso, uma
vez que
“cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua
elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos
gêneros do discurso” (Bakhtin, 2003:262).

É por meio, pois, da Intertextualidade (Manifesta ou Constitutiva) que a
historicidade das sociedades se evidencia nos textos, porquanto a análise
intertextual localiza o texto em relação aos repertórios sociais daqueles que
produzem os textos, “transformando o passado — convenções existentes e textos
prévios — no presente” (ibidem:115).
A segunda orientação da prática discursiva, a distribuição dos textos, deve ser
estudada por meio de “Cadeias Intertextuais” que podem ser compreendidas como
“séries de tipos de textos que são transformacionalmente relacionadas umas às
outras, no sentido de que cada membro das séries é transformado em um outro
[texto] ou mais, de forma regular e previsível” (Fairclough, 2001: 166).

O conceito de “Cadeias Intertextuais” serve, portanto, de aporte para a análise
de diferentes gêneros textuais interligados entre si, na medida em que elucida a
prática de se transformar um determinado texto em outros, dependendo do tipo de
redes de distribuição disponíveis. Isso porque
“a obra, como réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro (dos outros),
para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir diferentes formas:
influência educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, respostas críticas,
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influência sobre seguidores e continuadores; ela determina as posições responsivas
dos outros nas complexas condições de comunicação discursiva de um dado campo
da cultura”. (Bakhtin, 2003:279)

Para finalizar a discussão sobre as orientações da prática discursiva nos
eventos comunicativos, uma breve definição da terceira faz-se necessária: o
consumo dos textos. Essa orientação refere-se à maneira como os textos são
interpretados e tem a ver com a coerência enquanto propriedade das interpretações
e não como algo inerente ao texto. A leitura que é gerada pelo texto é que deve
apresentar coerência e, para tal, o sujeito autor e o sujeito leitor devem compartilhar
práticas sociais de modo que o texto faça sentido para os dois. É uma relação
dialógica em que
“princípios interpretativos particulares associam-se de maneira naturalizada a tipos de
discursos particulares, e vale a pena investigar tais ligações devido à luz que jogam
sobre as importantes funções ideológicas da coerência na interpelação dos sujeitos”.
(Fairclough, 2001: 113).

1.3.2.3. PRÁTICA SÓCIO-CULTURAL13
É na análise da prática sócio-cultural que se pode verificar a existência de
ideologia e hegemonia inseridas subliminarmente no texto. O objetivo dessa análise
é definir a matriz social do discurso, ou seja,
“especificar as relações e as estrutura sociais e hegemônicas que constituem a matriz
dessa instância particular da prática social e discursiva; como essa instância aparece
em relação a essas estruturas e relações (...); e que efeitos ela traz, em Eros de sua
reprodução ou transformação” (Fairclough, 2001: 113).

Definir a matriz social do discurso significa, portanto, relacionar as dimensões
dos eventos comunicativos (prática discursiva e prática social) com as ordens de
discurso e indicar como as ordens de discurso são reproduzidas e cristalizadas ou
transformadas. Ademais, é nessa etapa que se deve focalizar os efeitos ideológicos
e políticos do discurso, tais como os sistemas de conhecimento e crenças, as
relações sociais e as identidades sociais.

13

Embora em seu trabalho de 1992, traduzido em 2001, Fairclough utilize o termo Prática Social, em seus
trabalhos mais recentes (1995 e Chouliaraki & _______, 1999), o autor adota a dimensão Prática Sócio-cultural.

CAPÍTULO 2: A PLATAFORMA e-Proinfo

O programa educacional Proinfo visa à introdução das Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação na escola pública para serem utilizadas como
ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem. Além de promover
recursos para a implementação de núcleos tecnológicos nas escolas e capacitação
de professores, o programa viabilizou a criação de uma plataforma educacional
baseada em tecnologia Web, ou seja, que utiliza ferramentas da Internet — o eProinfo. O e-Proinfo é um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem a Distância que,
por ser um software público e licenciado por meio da GPL-GNU, Licença Pública
Geral, é distribuído gratuitamente entre as entidades parceiras. O e-Proinfo permite
a concepção, administração e desenvolvimento de ações de apoio ao processo
ensino-aprendizagem, tais como: cursos a distância, complementos a distância para
cursos presenciais, projetos colaborativos e reuniões de trabalho.
2.1. Gerenciamento do e-Proinfo
Depois de firmada parceria com uma determinada instituição, que terá a
licença para usar a plataforma, é escolhido um responsável pelo gerenciamento do
e-Proinfo que será cadastrado sob o perfil de Administrador da Entidade. Somente o
Administrador da Entidade está habilitado a autorizar e cadastrar usuários que terão
acesso à plataforma sob o Perfil de acesso Administrador de Curso.
Outros perfis de acesso seguem uma ordem hierárquica no que concerne à
autorização e cadastro de novos usuários, o que lhes dará direitos diferenciados
para a utilização dos recursos da plataforma. Esses perfis são: Administrador de
Módulo,

Administrador

de

Turma,

Colaboradores

orientadores, pesquisadores, etc.), Alunos e Visitantes.

(professores,

monitores,

54

2.2. Arquitetura do e-Proinfo
A arquitetura do e-ProInfo foi projetada em dois níveis: o Site do Participante
e o Site do Administrador.
O Site do Participante apresenta links que podem ser acessados por qualquer
visitante que esteja navegando pelo site, especialmente aquele que estiver
buscando informações sobre a plataforma. É também através desse site que o
usuário cadastrado em algum curso hospedado no e-Proinfo deve fazer o seu login.
O Site do Administrador apresenta-se como um conjunto de páginas em que o
Administrador do curso constrói o seu AVA na plataforma e-Proinfo, na medida em
que escolhe as opções de sua preferência e fornece as informações necessárias
(por meio de formulários pré-existentes) para que sejam disponibilizadas na Internet.
2.2.1. Arquitetura do Site do Participante
O acesso ao sistema é feito pela página inicial, www.eproinfo.mec.gov.br,
onde um quadro com os formulários usuário e senha aparece destacado. Neste
local, conforme ilustração a seguir, o usuário deve digitar o nome e senha que foram
validados na ocasião de seu cadastro, de acordo com o perfil solicitado (aluno
cursista, administrador de curso, administrador de turma, dentre outros).

Figura 02: Arquitetura do Site do Participante: Acesso ao sistema.
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A tela da figura 3 mostra a página que se abre assim que o usuário faz o login
ao sistema. Essa página apresenta o curso ou cursos em que lhe é permitido
interagir e exibe o perfil de acesso sob o qual foi cadastrado.

Figura 03: Arquitetura do Site do Participante: Escolha do perfil

2.2.1.1 O Ambiente do Curso
Assim que o usuário acessa o curso desejado, a página principal do Ambiente
do Curso é disponibilizada, conforme ilustrado na figura 4. Nesta página, onde a
palavra curso é a identificação do ambiente, encontram-se a saudação inicial, os
módulos/turma em que o usuário pode interagir, bem como a lista de todos os alunos
cursistas. Outros elementos que se destacam nessa página inicial são as emensagens, as notícias e as novidades; contudo, uma vez acessados, deixam de
ser exibidos.

Figura 04: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente do curso.
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O curso deve ser obrigatoriamente organizado em módulos dentro dos
quais uma turma (ou turmas) é incluída. De igual modo, é obrigatório abrir uma
turma, ou turmas, conforme ilustra a figura 5, para que as atividades sejam
disponibilizadas para todas as turmas do módulo ou para turmas específicas.

Turmas

Figura 05: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente do curso — Módulos e Turmas.

Ainda no ambiente do curso, o menu de opções, conforme mostra a figura
6, é apresentado sob um fundo de cor azul. Esse menu permite acesso às
ferramentas de comunicação da plataforma.

Figura 06: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente do curso — Menu de Opções.

Cada opção desse menu possibilita acesso a ferramentas específicas da
plataforma e tem o tom de azul alterado para azul claro, como pode ser
observado na figura 7.
1.

Apoio:

A figura 7 mostra que a opção Apoio permite aos usuários acessarem
informações sobre datas e prazos em “agenda’, sobre as novidades do curso em
“notícias” e sobre dicas de leitura disponibilizadas em forma de links em
“referência”. Anotações em seus “diários” e consultas à “estatística” do curso para
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ver o número de acessos às ferramentas do curso também são possíveis por
meio dessa opção. Em “tira-dúvidas”, os usuários encontram uma lista de
perguntas e respostas fornecidas pelo Administrador do Curso que visam ao
esclarecimento de pontos concernentes ao curso. Em relação às dúvidas quanto
à plataforma em si, há a opção “ajuda” previamente estabelecida pelos
responsáveis pela criação da plataforma.

Figura 07: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente do curso — Menu de Opções —
Apoio

2.

Interação

A figura 8 mostra que a opção Interação permite aos usuários interagirem de
maneira síncrona, por meio de bate-papo e mensagens instantâneas ou assíncrona,
por meio de e-mails, de participação em enquetes e fóruns. Para que a interação via
fórum aconteça, é necessário que um tema e um subtema tenham sido fornecidos e
os

posts

devem

ser

classificados

em

função

do

gênero:

contribuição,

questionamento, esclarecimento, opinião. Além disso, há duas opções no fórum:
uma em que todos os usuários têm permissão de inserir um tema e subtema e o
post de abertura — Fórum — e outra em que os alunos só interagem em resposta
aos posts inseridos pelo Administrador do Curso ou, no ambiente turma, pelo
Administrador da turma — Fórum Orientação.

Figura 08: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente do curso — Menu de Opções —
Interação

3.

Biblioteca

A figura 9 mostra que a opção Biblioteca disponibiliza, somente para consulta,
o material enviado pelos alunos e professores para todos os usuários do curso, de
todas as turmas.
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Figura 09: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente do curso — Menu de Opções —
Biblioteca.

4.

Projeto

A opção Projeto, conforme mostra a figura 10, é complexa porque permite a
consulta a projetos de todas as entidades vinculadas ao e-Proinfo sem, entretanto,
permitir que se cadastre um projeto por meio dessa opção.

Figura 10: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente do curso — Menu de Opções —
Projeto

5.

Trocar Perfil

Essa opção permite que usuários cadastrados sob mais de um perfil possam
interagir com a plataforma, alternando o perfil, sem necessidade de novo login.
6.

Principal

Essa opção permite que os usuários voltem à tela principal do curso quando
estão em outro ambiente.
As ferramentas da plataforma descritas acima servem para a comunicação
entre os alunos matriculados em um mesmo curso. Todavia, para se ter acesso às
atividades do curso, o aluno deve acessar o Ambiente da turma.

2.2.1.2 O Ambiente da Turma
Para acessar o Ambiente da Turma, o usuário deve clicar no título que foi
atribuído à sua turma. A figura 11 mostra que uma das denominações escolhidas
para este AVA foi Alpha e que a palavra turma exibida antes do título é a
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identificação do ambiente. No Ambiente da Turma, encontram-se informações sobre
o conteúdo do módulo e novidades específicas para a turma em questão.

Figura 11: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente de Turma

No Ambiente de Turma, o menu de opções é muito semelhante ao menu
do Ambiente do Curso; no entanto, atua independentemente do menu de opções
do curso, além de ser apresentado sob um fundo de cor amarela. Esse menu
permite acesso às ferramentas de comunicação da plataforma.

1. Apoio
Como mostra a figura 12, a diferença do menu de opções do Ambiente da
Turma é que, na opção “Apoio”, há a ferramenta “avisos”, que funciona como um
mural onde avisos são afixados no contexto presencial; “alocação”, para que o
Administrador de Curso ou o Administrador de Turma possa alocar aqueles usuários
que poderão interagir nessa turma; “grupos”, que está ligado a Projetos; e “temas”,
que são definidos pelo Administrador de Curso ou o Administrador de Turma para
balizar as atividades possibilitadas pela plataforma. A ferramenta “referência”
mostrou-se complexa e não foi utilizada.

Figura 12: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente de Turma — Menu de Opções — Apoio
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2. Interação
Como mostra a figura 13, a diferença do menu de opções do Ambiente da
Turma é que, na opção “Interação”, não há a opção “fórum orientação”: há apenas
a ferramenta “fórum”.

Figura 13: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente de Turma — Menu de Opções —
Interação.

Além disso, como mostra a figura 14, na opção “fórum”, qualquer aluno
pode incluir os tópicos, desde que ele também inclua um tema e um sub-tema
para ser discutido no fórum.

Figura 14: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente de Turma
Menu de Opções — Interação/Fórum

Uma outra diferença é que o “diário” se torna individual e passa a se chamar
“Diário de Bordo”. Esse “diário de bordo” funciona como um caderno de anotações,
em que os alunos podem se expressar livremente e ter suas anotações comentadas
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pelo professor. Os comentários ainda podem ser listados de modo que possibilite
uma busca por assuntos. Essas características estão ilustradas na figura 15.

Figura 15: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente de Turma — Menu de Opções —
Interação/Diário de Bordo

3. Biblioteca
Como mostra a figura 16, nessa opção, o material, ou seja, os arquivos
enviados pelo professor e pelos alunos são disponibilizados para toda a turma.

Figura 16: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente de Turma — Menu de Opções —
Biblioteca.

O envio desse material dá-se de modo semelhante ao anexo de arquivos no
e-mail, embora também haja necessidade de selecionar o tema e o sub-tema ao
qual o arquivo será inserido, conforme ilustrado na figura 17.
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Figura 17: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente de Turma — Menu de Opções —
Biblioteca/Material do Professor.

4. Projeto
Na opção “Projeto”, conforme ilustrada na figura 18, não fica muito clara a
diferença entre consulta grupo/pesquisa geral e consulta individual/pesquisa por
aluno.

Figura 18: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente de Turma — Menu de Opções —
Projeto.

5. Módulo
Como mostra a figura 19, a opção “Módulo”14 é exclusiva do menu do
Ambiente da Turma e a sub-opção “conteúdo módulo” lista o conteúdo programático
planejado para esse referido módulo.

14

Não há Ambiente de Módulo.
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Figura 19: Arquitetura do Site do Participante: Ambiente de Turma — Menu de
Opções — Módulo
Através da sub-opção “atividade módulo”, as atividades programadas são
disponibilizadas para todas as turmas inseridas em um determinado módulo.
Contudo, se houver mais de uma turma e se o Administrador de Curso ou o
Administrador de Turma assim o desejarem, atividades diferenciadas podem ser
propostas para o grupo de alunos alocados em cada turma, bastando, para isso,
incluir essas atividades na sub-opção “Atividade Turma”. Dessa forma, as atividades
propostas para a turma A não poderão ser acessadas pela turma B.

6. Trocar Perfil
Essa opção apresenta as mesmas características da opção Trocar Perfil do
Ambiente do curso.

7. Principal
Independentemente de que turma o aluno esteja interagindo, ao clicar nessa
opção, será imediatamente direcionado à página principal do Ambiente do Curso.
O Site do Participante possibilita ao Administrador de Curso fazer alterações,
inserir atividades, alocar alunos, etc. tanto no Ambiente do Curso quanto no
Ambiente da Turma. Entretanto, se o AVA construído na plataforma e-Proinfo não
estiver disponibilizado na Internet ainda, as ferramentas para sua elaboração e
implementação só podem ser acessadas pelo Administrador de Curso no Site do
Administrador.
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2.2.2. Arquitetura do Site do Administrador
O acesso ao sistema do Site do Administrador é feito pelo endereço
www.eproinfo.mec.gov.br/adm. Na tela da figura 20, o usuário deve digitar o nome e
senha que foram validados na ocasião de seu cadastro como Administrador de
Curso ou de Entidade15 para efetuar seu login. A palavra administração exibida no
canto superior direito da tela é a identificação do ambiente.

Figura 20: Arquitetura do Site do Administrador — Login

O usuário deve, então, selecionar o perfil sob o qual foi inscrito como titular no
eProinfo, conforme ilustra a figura 21..

Figura 21: Arquitetura do Site do Administrador— Seleção do Perfil

Em seguida, as opções de gerenciamento são disponibilizadas e o curso, sob
a sua administração, aparecerá na tela da figura 22.

15

Algumas funções do Administrador podem ser feitas através do site do participante, uma vez que ele é faz
login como administrador.
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Figura 22: Arquitetura do Site do Administrador — Gerência do Curso

Após a escolha do curso a ser gerenciado, a interface apresentada na tela da
figura 23 é aquela em que as atividades administrativas de uma secretaria escolar,
as atividades de professor conteudista e outras atividades de orientação e
supervisão estão disponíveis.

Figura 23: Arquitetura do Site do Administrador — Gerência do Curso— Opções

Para a implementação das tarefas a serem realizadas pelos alunos, o
Administrador do Curso deve gerenciar o módulo, organizando os temas, o
conteúdo, as atividades e abrindo as turmas necessárias à proposta e ao número de
alunos do curso, conforme ilustrado na figura 24.

Figura 24: Arquitetura do Site do Administrador — Gerência do Curso —
Gerenciamento do curso/módulo/turma
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A figura 25 mostra que cada módulo também apresenta uma lista de opções a
serem selecionadas pelo Administrador do Curso de acordo com os objetivos
específicos do módulo em questão.

Figura 25: Arquitetura do Site do Administrador — Gerência do Módulo

As opções de gerenciamento do Módulo “descrição do conteúdo”,
“referência”, “tira-dúvidas”, “atividades” e “gerenciador”, como mostra a figura 26, são
elementos fixos da plataforma: não há como se inserir outras opções.

Figura 26: Arquitetura do Site do Administrador — Gerência do Módulo — Opções

Cada turma também apresenta uma lista de opções a serem selecionadas
pelo Administrador do Curso ou Administrador de Turma, de acordo com os objetivos
específicos do módulo a ser desenvolvido, como pode ser observado na figura 27.
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Figura 27: Arquitetura do Site do Administrador — Gerência da Turma

As opções de gerenciamento de cada turma, mostradas na figura 28, embora
pareçam simples, apresentam alta complexidade, especialmente no que se refere à
opção “atividade”. Para se inserir as tarefas programadas na opção “atividade”, o
Administrador de Curso é conduzido para a opção “módulo”. As outras opções dizem
respeito às informações que serão divulgadas no menu de opções do Ambiente da
Turma (v. figuras 12, 13, 16 e 19).

Figura 28: Arquitetura do Site do Administrador _ Gerência da Turma _ Opções

CAPÍTULO 3: METODOLOGIA DE PESQUISA

“Um mundo virtual é qualquer cenário que representa um mundo real —
um mundo da prática — e que nos permite fazer experiências, cometer erros,
tomar consciência dos nossos erros, e tentar de novo, de outra maneira.
(Schön, 1992:89).

A opção metodológica nesse estudo foi determinada por três fatos. Em
primeiro lugar, as práticas sociais mediadas seriam o foco da análise; em segundo
lugar, o objetivo de pesquisa apontara para a necessidade de melhoria do processo
ensino-aprendizagem; e, por fim, o processo investigativo e a aplicação de uma
ambiente virtual de aprendizagem no contexto do Ensino Médio aconteceriam
concomitantemente. Verificou-se, portanto, que o arcabouço teórico que incorpora
os pressupostos metodológicos de uma pesquisa social à necessidade de
intervenção nas práticas sociais a fim de se obter uma melhoria da situação
pesquisada é a Pesquisa-ação.

3.1. Uma Pesquisa-ação
A

presente

pesquisa

caracterizou-se

por

um

paradigma

qualitativo-

interpretativista, de base etnográfica e caráter reflexivo e, por investigar alunos e
professora interagindo no mundo social da cibercultura, insere-se no âmbito das
Ciências Sociais.
No final do século XIX, autores como Weber e Dilthey defendiam uma
metodologia de pesquisa voltada para a compreensão dos problemas sociais por
meio da interpretação das ações dos sujeitos sociais. Contrária à visão positivista
que mensurava os dados, a concepção qualitativa surgia como opção metodológica
para pesquisas na área de ciências humanas e sociais, uma vez que, como van
Manen (1991:29) define,
“um pesquisador de ciências humanas é um estudioso: um sensível observador das
sutilezas da vida cotidiana, e um ávido leitor de textos relevantes na tradição de
ciências humanas das humanidades, da história, da filosofia, da antropologia, e das
ciências sociais enquanto elas são relevantes ao seu domínio de interesse”.
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Todavia, o que diferencia a metodologia utilizada nessa pesquisa é que as
ações dos sujeitos são estudadas por meio da linguagem usada em suas práticas
sociais. Isso significa que
“conceber, portanto, a pesquisa nas ciências humanas a partir da perspectiva sóciohistórica implica compreendê-la como uma relação entre sujeitos possibilitada pela
linguagem” (Freitas, 2003:29).

Moita Lopes (1994) compartilha e amplia essa visão de Freitas quando
argumenta que a utilização da linguagem pelo homem torna inadequado o uso dos
mesmos procedimentos das Ciências naturais nas Ciências Sociais, pois o objeto de
investigação das Ciências Sociais faz uso da linguagem. “Se a linguagem possibilita
a construção do mundo social e é a condição para que ele exista” (ibidem: 331), não
há como situar os estudos da linguagem apenas no âmbito das ciências Humanas.
Em pesquisas em Lingüística Aplicada (LA), “é o fator qualitativo, ie. o particular, que
interessa” (ibidem: 332).
Atualmente, a dicotomia “qualitativa X quantitativa” não suscita os debates
fundamentalistas de outrora, haja vista que há uma aceitação pacífica de uso de
dados quantitativos em pesquisas qualitativas: o foco, porém, recai na hermenêutica
desses dados, uma vez que
“[os procedimentos quantitativos] são necesários para o ‘balizamento’ dos problemas
ou das soluções. O que é descartado é a pretensão ‘quantitativista’ que alguns
pesquisadores têm de ‘resolver’ todas as questões metodológicas da pesquisa
exclusivamente por meio de medições e números” (Thiollent, 2005:40).

McDonough & McDonough (1997: 50) afirmam que
“as abordagens interpretativistas merecem atenção especial para pesquisas em
ensino-aprendizagem de línguas, pesquisa colaborativa e pesquisa feita pelo
professor porque elas sugerem soluções alternativas para os problemas de contexto,
generabilidade e confiança nas conclusões, e oferecem cânones de rigor
metodológico à investigação de problemas específicos de comunidades de
aprendizagem”.

Em outras palavras, a pesquisa interpretativista é amplamente aceita em LA
não somente em contextos de aprendizagem, mas em qualquer contexto social em
que o objeto de estudo esteja vinculado à linguagem.
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Por essa razão, um dos referenciais metodológicos utilizados por essa
disciplina é a Etnografia, amplamente utilizada em Antropologia, por ter como
objetivo a descrição de uma determinada cultura que, segundo Spradley (1980: 85),
“refere-se aos padrões de comportamento, artefatos e conhecimento que as pessoas
aprenderam ou criaram”. Para o autor (ibidem),
“o etnógrafo observa e participa da situação social, bem como faz perguntas ao grupo
social observado para descobrir os significados culturais desse grupo a serem
descritos em um processo que envolve essencialmente o uso da linguagem”.

Boru et al. (1988:18) afirmam que para a maioria dos etnógrafos, estas
‘verdades’ [grifo dos autores], ou seja, os resultados das pesquisas são descrições
sobre a maneira pela qual os indivíduos constroem socialmente a realidade.
Portanto, na concepção de Erickson (1988: 1081),
“os objetivos centrais de uma descrição etnográfica em uma pesquisa
sociolingüística são documentar e analisar aspectos específicos das práticas
conversacionais situadas na sociedade em que elas ocorrem. (...) A etnografia pode
ser definida como uma narrativa escrita sobre os outros, o que justifica o caráter nãomensurável dessa metodologia,
porquanto os dados provêm de observação
participante do etnógrafo e são interpretados à luz de uma determinada teoria”.

Justifica-se, portanto, o fato de a LA, por ser uma disciplina interdisciplinar,
recorrer com certa freqüência à Sociologia e à Sociolingüística com o propósito de
dar um cunho etnográfico às suas pesquisas, especialmente àquelas que envolvem
micro-cosmos sociais como a sala de aula. Na verdade, o que se vê é uma
adaptação da etnografia aplicada à educação, o que leva André (2005: 28) a concluir
que “fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido estrito”.
Para a autora (ibidem), fazemos “uso das técnicas que tradicionalmente são
associadas à etnografia, ou seja, a observação participante, a entrevista intensiva e
a análise de documentos”. Dessa forma, a pesquisa do tipo etnográfico serviu de
base para algumas abordagens de pesquisas, uma vez que viabilizou o uso de
técnicas etnográficas para coleta de dados.
Uma dessas abordagens é a Pesquisa-ação, que se diferencia da etnografia
pelo fato de seu objetivo estar voltado para a ação transformadora e pelo fato de ser
uma “ação sistemática e controlada, desenvolvida pelo próprio pesquisador” (André,
2005: 31), isto é, há um constante re-planejamento e intervenção. De fato, a
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Pesquisa-ação envolve intervenção; porém, exerce quase nenhum controle sobre as
variáveis. Para Allright &Bailey (1991: 42), a “pesquisa-ação na sala de aula envolve
basicamente agenciamento e observação sistemática do que acontece em seguida”,
uma vez que pode ser definida como
“uma investigação auto-reflexiva conduzida pelos participantes da situação social de
modo a promover melhorias acerca da razoabilidade e da justiça de suas próprias
práticas sociais ou educacionais, bem como sua compreensão sobre essas práticas e
as situações nas quais elas ocorrem” (Kemmis e Henry, 189:2, apud Allright &Bailey
(1991: 44).

Dessa forma, a condução de uma Pesquisa-ação visa a obter uma
compreensão do contexto local e, conseqüentemente, o desenvolvimento de
soluções viáveis para os problemas encontrados por meio de uma prática reflexiva.
Devido a essa característica, Nunan (1992) classifica a pesquisa em sala de aula
como uma metodologia de “dentro para fora”, pois começa com as indagações e
interesses das pessoas envolvidas, colocando-as no centro do processo
investigativo. Esse começo ou a fase exploratória da Pesquisa-ação
“(...) consiste em descobrir o campo da pesquisa, os interessados e suas expectativas
e estabelecer um primeiro levantamento (“ou diagnóstico”) da situação, dos
problemas prioritários e de eventuais ações” (Thiollent, 2005:52).

Conseqüentemente, a Pesquisa-ação é uma metodologia recorrente na área
educacional, visto que é uma pesquisa que possibilita o engajamento de todos os
envolvidos no processo ensino-aprendizagem. À medida que um problema é
diagnosticado pelos participantes, instrumentos etnográficos são utilizados para se
compreender esse problema e um plano de ação é delineado visando à solução ou,
pelo menos, à melhoria dessa situação-problema. A Pesquisa-ação oferece,
portanto, um retorno efetivo, porquanto deixa de ser vista como uma teoria
desenvolvida por um pesquisador externo ao grupo. Segundo Ramal (2002: 198),
“a postura de pesquisa em relação à sala de aula rompe com uma prática que se
reduz à mera aplicação de teorias e procedimentos transmitidos na época da
formação e significa tornar a experiência do dia-a-dia um dado para a reflexão e
avaliação constantes, confrontando teoria e prática e inter-relacionando-as
continuamente”.

Esse caminho metodológico vai ao encontro das idéias de van Manen acerca
de uma abordagem aplicada à pedagogia que tenha como característica distintiva o
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fato de que as noções de teoria e pesquisa podem ser relacionadas às práticas
cotidianas. O autor (1991:15) argumenta que,
“(...) em oposição às ciências mais positivistas e experimentais, as Ciências Humanas
não vêem a teoria como algo que se coloca antes da prática para guiá-la. Ao
contrário, a teoria ilumina a prática. A prática [da vida] sempre vem antes e a teoria
vem depois como resultado de reflexão”.

Se esse novo conhecimento — teoria — é gerado por uma pesquisa-ação
conduzida por um professor-pesquisador, o conceito de professor como “prático
reflexivo” proposto por Zeichner (1993: 17) é reforçado porque, para o autor, é a
riqueza da experiência que reside na prática dos bons professores. Esse é o mesmo
ponto que Schön (1992) levanta ao comparar a prática dos bons professores às
tradições “desviantes” [grifo do autor] da formação artística, treino físico e de
aprendizagem que
“contêm, no seu melhor, as características de um praticum reflexivo. Implicam um tipo
de aprender fazendo [...]” (ibidem:89).

Esse “aprender fazendo” ao se conduzir uma Pesquisa-ação aponta para o
fato de essa pesquisa, como destaca Nunan (1992), não se caracterizar apenas
como uma pesquisa colaborativa, mas também como uma pesquisa preocupada
com mudança. Na condução de uma pesquisa-ação,
“o pesquisador é este sensível observador que narra suas observações, reflexões e
ações sem estar compromissado com o resumo do poema: não é o produto final o
objeto de seu interesse, mas a poesia em si, ou seja, todo o processo que conduz
este sensível e reflexivo pesquisador ao aprimoramento de sua prática. De fato, são
os relatórios que tornam as ações dos professores uma pesquisa. (Crookes, 1993:
136).

Outra característica da Pesquisa-ação que vai, portanto, ao encontro das
expectativas dos profissionais envolvidos na educação é a divulgação desses
relatórios, ou seja, dos resultados da pesquisa entre os seus participantes de modo
que haja uma tomada de consciência e, eventualmente, uma motivação para a
mudança. Para que isso aconteça, os objetivos da pesquisa devem estar
relacionados com os objetivos da ação. Além disso, a Pesquisa-ação não deve ter
como objetivo a produção de um conhecimento que seja útil apenas aos
participantes da investigação local: os resultados obtidos refletem uma micro-
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realidade específica que pode, de maneira reflexivo-crítica, ser comparada a
contextos bem próximos ao descrito, contribuindo, portanto, para o avanço das
discussões sobre as questões abordadas na pesquisa. Em outras palavras, a teoria
proveniente de uma Pesquisa-ação é, segundo Thiollent (2005:21),
“um conhecimento a ser cotejado com outros estudos e suscetível de parciais
generalizações no estudo de problemas sociológicos, educacionais ou outros de
maior alcance”.

A definição de Pesquisa-ação proposta Thiollent (2005:16-18) fundamenta a
opção metodológica empreendida nessa pesquisa por ser
“um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (...) Não se trata de simples
levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação,
os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos
fatos observados”.

Devido à sua dinâmica, a Pesquisa-ação apresenta um planejamento flexível
e não segue um roteiro rigorosamente definido; entretanto, vários autores (Allright &
Bailey, 1991; Nunan, 1992; Thiollent, 2005) admitem que a condução de uma
Pesquisa-ação deve seguir uma seqüência ou rotina que faz parte de um ciclo. Para
esses autores, esse ciclo pode ser resumido em identificação da situação problema,
investigação preliminar, hipóteses, plano de intervenção, resultados e relatórios.
Thiollent (2005) propõe um roteiro com doze passos a serem seguidos: 1)fase
exploratória, 2)definição do tema da pesquisa, 3)colocação dos problemas,
4)definição do lugar da teoria, 5)levantamento das hipóteses, 6)definição do
seminário, 7)delimitação do contexto da pesquisa, 8)coleta de dados, 9)capacidade
de aprendizagem, 10)o estudo da relação entre o saber formal e o saber informal,
11)concretização do plano de ação e 12)divulgação externa da pesquisa.
O primeiro passo consiste em uma fase exploratória, que é o momento em
que se faz um diagnóstico da situação problema para se definir o campo da
pesquisa, os participantes, as eventuais ações, bem como planejar o lançamento da
pesquisa e articular um financiamento, se possível.
O segundo passo é a definição do tema da pesquisa, ou seja, “a designação
do problema prático e da área de conhecimento a serem abordadas” (Thiollent,
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2005:55). Esse é o momento em que o pesquisador recorre à pesquisa bibliográfica
para escolher um quadro teórico para nortear a pesquisa. Em outros momentos,
outros referenciais teóricos podem ser necessários à pesquisa, uma vez que “a
mediação teórico-conceitual permanece operando em

todas

as fases

do

desenvolvimento do projeto”(ibidem:57).
O terceiro passo é a colocação dos problemas a partir dos quais a pesquisa
se desenvolverá. É nesse momento que se discute a relevância científica e prática
da pesquisa, definindo a sua problemática, ou seja, colocando os “problemas que se
pretende resolver dentro de um campo teórico e prático” (Thiollent, 2005: 57).
O quarto passo é a definição do lugar da teoria no projeto da Pesquisa-ação.
É nesse momento que se articulam a problemática e o quadro referencial teórico de
modo a “gerar idéias, hipóteses ou diretrizes para orientar a pesquisa e as
interpretações” (ibidem:60).
O quinto passo é o levantamento das hipóteses ou diretrizes, que em
pesquisa social, são suavizadas e podem ser definidas como suposições formuladas
“pelo pesquisador a respeito de possíveis soluções a um problema colocado na
pesquisa, principalmente ao nível observacional” (ibidem:61) que vão dar o foco para
a pesquisa a ser conduzida.
O sexto passo é a definição do seminário que trata da constituição dos grupos
que vão conduzir a pesquisa com o objetivo de examinar, discutir e tomar as
decisões acerca das intervenções durante o processo investigativo.
O sétimo passo é a delimitação do campo de observação, amostragem e
representatividade qualitativa, ou seja é a delimitação do contexto da pesquisa.
O oitavo passo diz respeito à coleta de dados. É nesse momento que se
escolhe os instrumentos de pesquisa mais adequados à situação a ser investigada.
As principais técnicas utilizadas são a “entrevista coletiva”, a “entrevista individual”,
os “questionários convencionais”, as diversas “técnicas documentais” e “técnicas
antropológicas” (observação participante, diários, notas de campo, histórias de
vida,etc.).
O nono passo considera que “uma capacidade de aprendizagem está
associada à investigação” (ibidem:71) a fim de promover a mudança.
O décimo passo estuda a relação entre o saber formal e o saber informal dos
participantes visando a “estabelecer (ou melhorar) a estrutura de comunicação entre
os dois universos culturais: os especialistas e os interessados” (ibidem:72).
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O décimo-primeiro passo é a concretização do plano de ação, exigência
fundamental em uma Pesquisa-ação. A ação corresponde à atitude a ser tomada
para a solução de um dado problema.
O décimo-segundo passo implica na divulgação externa da pesquisa, que em
pesquisas em Ciências Sociais, é feita nos canais apropriados: congressos,
simpósios, anais, conferências, artigos, etc. Dessa forma, nesse último estágio,
“trata-se de fazer conhecer os resultados de uma pesquisa que,por sua vez, poderá
gerar reações e contribuir para a dinâmica da tomada de consciência e,
eventualmente, sugerir o início de mais um ciclo de ação e investigação” (Thiollent,
2005:77)

O roteiro exposto acima tem apenas uma ordem obrigatória: o ponto de
partida — a fase exploratória — e o ponto de chegada — a divulgação dos
resultados. Para Thiollent (2005:51), os temas do roteiro não seguem uma
organização fixa e temporal, pois essa ordem é freqüentemente alterada em função
dos imprevistos que ocorrem no decorrer da pesquisa. Partindo dessa premissa, a
ordem dos passos apresentada acima não pode ser vista como a única possível,
mas como um caminho que pode ser alterado em função das circunstâncias
surgidas.
A utilização da Pesquisa-ação como orientação metodológica para pesquisas
em educação já se consolidou em diversos países e pode ter no binômio professorpesquisador a fusão dos atores especialistas e dos atores interessados na mudança.
Moita Lopes (1996) não somente chancela esse binômio, como o considera de
extrema importância para o desenvolvimento profissional do professor ao afirmar
que
(...) a grande tendência de pesquisa em sala de aula de línguas hoje esteja
relacionada ao chamado movimento do professor-pesquisador em que o professor
deixa seu papel de cliente/consumidor de pesquisa, realizada por pesquisadores
externos, para assumir o papel de pesquisador envolvido com a investigação crítica
de sua própria prática. (Moita Lopes 1996:89).

A escolha da Pesquisa-ação como metodologia de pesquisa foi, portanto,
pautada pelo interesse de observar, refletir e intervir nas interações ocorridas no
AVA “Como Ler um Texto em Inglês”. Desse modo, buscou-se não somente
compreender o que (e como) acontece nesse novo ambiente de aprendizagem, mas
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também propor soluções para reduzir o distanciamento entre as práticas escolares e
as práticas virtuais no contexto social de alunos do Ensino Médio.

3.2. Procedimentos de coleta de dados
3.2.1.O Contexto da pesquisa

3.2.1.1. A escola
O Colégio Pedro II (CPII) é uma instituição federal voltada para o Ensino
Fundamental e Médio com ênfase nas Humanidades, localizada no município do Rio
de Janeiro. Outra característica dessa instituição é o seu comprometimento com a
informática educativa, fato comprovado pelo crescente investimento em recursos
humanos e tecnológicos, como as Midiatecas do Departamento de Línguas
Neolatinas e do Departamento de Línguas Anglo-Germânicas
A presente pesquisa deu-se em uma das sete unidades da instituição. Essa
unidade escolar localiza-se na Zona Sul do município do Rio de Janeiro e apresenta
um perfil peculiar, uma vez que alunos de contextos sócio-culturais diferentes
convivem no mesmo espaço em relativa igualdade de condições: há muitos alunos
da classe média, alguns com muito boas condições econômicas, e há, também,
alunos oriundos de comunidades carentes.
O laboratório dessa unidade escolar conta com 35 computadores em boas
condições de uso, ligados à rede do CPII e à Internet, podendo, inclusive, promover
vídeo-conferências. Esse laboratório representa, em uma escola pública, uma
grande oportunidade de inclusão digital. O ponto negativo é que, por haver apenas
duas professoras responsáveis por esse laboratório, o horário de utilização foi
bastante reduzido.
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3.2.1.2. Os participantes

3.2.1.2.1. A professora-pesquisadora
A professora pesquisadora, 38 anos, é graduada em Letras (português-inglês)
pela Universidade Federal Fluminense (RJ), mestranda em Lingüística Aplicada pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro e leciona no Colégio Pedro II (RJ) há dez
anos. Uma de suas preocupações diz respeito à inclusão digital dos grupos menos
favorecidos e, portanto, vê como um dos papéis dos educadores que atuam na rede
pública de ensino o de possibilitar o acesso e desenvolver o senso crítico acerca das
novas mídias digitais utilizadas em prol de um processo ensino-aprendizagem de
qualidade.
Para tal, já participou, como aluna, de curso online na plataforma Webtc e de
um mini-curso promovido pelo CBLA (Congresso Brasileiro de Lingüística Aplicada),
em que professores discutiram sobre o uso pedagógico das NTIC’s, especialmente e
fóruns. Além disso, anteriormente, em parceria com a Escol@ 24 Horas, elaborara
um curso online de inglês instrumental para alunos de uma escola de idiomas.
Também contribuiu para sua capacitação a presença em simpósios e congressos
que versavam sobre o uso da tecnologia — em especial, da Internet— em atividades
pedagógicas.

3.2.1.2..2. Os alunos
Com o intuito de possibilitar acesso irrestrito e democrático a um Ambiente
Virtual de Aprendizagem, todos os cinqüenta e seis alunos da segunda série do
Ensino Médio da professora-pesquisadora foram envolvidos na primeira fase da
pesquisa. Por meio de uma carta-convite (anexo 1), todos esses alunos foram
informados sobre a pesquisa e foram, automaticamente, convidados a participar.
A seleção dos participantes da pesquisa deu-se de maneira voluntária.
Aqueles que apenas se inscreveram, visitando o AVA por mera curiosidade, não
tiveram papel relevante na pesquisa e não foram, portanto, considerados como
amostragem. Aqueles que interagiram apenas em algum determinado módulo
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caracterizaram-se como participantes secundários. Os sete alunos que interagiram
em todos, ou quase todos, os módulos caracterizaram-se como participantes
principais e, com exceção do Johnny16, todos já haviam sido alunos da professorapesquisadora na sexta série do Ensino Fundamental. O perfil dos participantes
principais pode ser assim descrito:
Bruna, quinze anos, é uma aluna questionadora, comprometida, interessada
em boas notas e altamente sociável. Moradora da Zona Sul, estuda no CPII desde a
terceira série do Ensino Fundamental e nutre um grande carinho pela escola. Além
das atividades obrigatórias, cursa, através de um convênio do CPII com o Centro
Federal Tecnológico (CEFET-RJ), programação de computadores e faz um estágio
no Museu Nacional , também através de um convênio CPII-Museu Nacional. Além
disso, estuda inglês em um instituto de idiomas tradicional na cidade e está sempre
envolvida com atividades e projetos na escola. A aluna, no início da pesquisa,
afirmou esperar melhorar seu inglês e aprender coisas novas com as atividades a
distância.
Bruna tem computador em casa e acessa a Internet todos os dias, com tempo
estimado de 15 horas semanais. Usa a Internet para envio de e-mails, para
comunicar-se através do MSN17, para navegar em sites de músicas, revistas e faz
parte da rede de relacionamentos Orkut, utilizando a língua inglesa sempre que
possível.
Já participou de um curso a distância de contabilidade para o curso de
informática e gostou muito da experiência. O curso foi conduzido no próprio site do
e-Proinfo que, em sua opinião, “era mais fácil de manusear [sic] do que nesse curso
de inglês”.
Cacá, desessete anos, é um aluno muito tímido, mas altamente interessado e
comprometido. Morador da Zona Sul, estuda no CPII desde a Classe de
Alfabetização e cursa inglês em uma instituição tradicional. Possui, também,
letramento digital. Seus hobbies são colecionar cd’s e natação. Tem uma visão da
importância do inglês como instrumento de comunicação no mundo globalizado e

16
17

Os alunos tiveram seus nomes, por questões éticas, trocados. Eles próprios escolheram seus pseudônimos.
Programa de troca síncrona de mensagens (Microsoft Messenger).
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tem como meta estudar em uma universidade no exterior para conseguir sucesso
profissional.
Cacá tem computador em casa e acessa a Internet todos os dias, com tempo
estimado de 14 horas semanais. Usa a Internet para envio de e-mails, para
comunicar-se através do MSN, para navegar em sites tais como “Google” e “Terra” e
faz parte da rede de relacionamentos Orkut, utilizando a língua inglesa sempre que
possível; porém, nunca participou de um curso a distância.
Vânia, dezesseis anos, aluna interessada e sempre preocupada em cumprir
seus deveres. Moradora da Zona Sul, estuda no CPII desde a Classe de
Alfabetização e cursa inglês em uma instituição tradicional há seis anos. Além disso,
interessa-se por artes, tendo cursado o Curso de Desenho do Daniel Azulay por três
anos e o curso de “Mangá” (desenho de personagens de cartoons japoneses) por
também três anos.
Vânia tem computador em casa e acessa a Internet duas vezes por semana,
com tempo estimado de 48 horas. Usa a Internet para comunicar-se através do
MSN, para participar de fóruns de discussão, para visitar sites de imagens e
downloads e faz parte da rede de relacionamentos Orkut, utilizando a língua inglesa
sempre que possível; porém, nunca participou de um curso a distância.
Nina, dezesseis anos, muito tímida, mas comprometida e esforçada, estuda
no CPII desde a Classe de Alfabetização e não cursa inglês em instituto de idioma.
Mora distante do colégio, na Zona Norte, em um bairro de classe média baixa, e,
além das atividades curriculares, faz estágio na Caixa Econômica Federal, onde
cumpre uma carga horária de cinco horas: começa às 13h e termina às 18h. Dessa
forma, seu dia-a-dia é corrido, pois acorda às 5h, estuda até meio dia e tem apenas
1h para almoçar e deslocar-se da Zona sul para o Centro da cidade, onde trabalha.
Como no CPII há aulas aos sábados, sobra muito pouco tempo para Nina cumprir
suas tarefas escolares e ter momentos de lazer.
Nina tem computador em casa e acessa a Internet duas vezes por semana,
nos fins de semana. Usa a Internet para envio de e-mails, para comunicar-se através
do MSN e faz parte da rede de relacionamentos Orkut, utilizando a língua inglesa
sempre que possível; porém nunca participou de um curso a distância.
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Júlia, dezessete anos, muito madura e interessada. É muito perfeccionista e
se cobra muito, mostrando-se sempre ansiosa com seus resultados e performance.
Já estuda para o vestibular e faz estágio no Laboratório de Antropologia Biológica no
Museu Nacional da UFRJ. Tem interesse pelo mundo acadêmico, especialmente
porque seu pai cursa Mestrado em engenharia na UFRJ, e participou de um projeto
de pesquisa conduzido pelo seu pai. Moradora da Zona sul, em 2005, concluiu o
curso de inglês em um instituto tradicional no estado do Rio de Janeiro e estuda no
CPII desde a Classe de Alfabetização.
Bebeto, dezesseis anos, muito tímido e, embora bastante interessado, não
participou de todos os módulos por não ter computador em casa. Entretanto, possui
alto letramento digital. Morador da Zona sul, estuda no CPII desde a Classe de
Alfabetização e nunca cursou inglês em escola de idioma, tendo, por isso, optado
por inglês como língua estrangeira no Ensino Médio.
Yago, dezoito anos, sociável e interessado. Não participou de todos os
módulos devido a problemas técnicos no computador da família. Como já cursou
inglês, convidou Bebeto para acessar o AVA em sua casa para poder ajudá-lo com a
questão da língua e ser ajudado por ele em relação à tecnologia. Trabalhou com
Bebeto também no laboratório da escola. Morador da Zona Sul, estuda no CPII há
onze anos e também faz estágio no Museu Nacional através de um convênio firmado
pelo CPII.
Johnny, dezessete anos, sociável e interessado. Morador da Zona sul,
estuda no CPII desde a Classe de Alfabetização e nunca cursou inglês em escola de
idioma. Faz estágio de Introdução à Engenharia na PUC-Rio.
Johnny tem computador em casa e acessa a Internet duas vezes por semana,
nos fins de semana. Usa a Internet para comunicar-se através do MSN e participar
de jogos on-line, atividade em que tem que utilizar a língua inglesa; porém, nunca
participou de um curso a distância.
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3.2.1.3. O AVA em uso
O Ambiente Virtual de Aprendizagem “Como ler um texto em inglês” foi criado
sobre a plataforma e-Proinfo, apresentada no capítulo 3, à luz do Projeto Político
Pedagógico (PPP) do CPII que, por sua vez, segue os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s) para a área de estudo Linguagens, códigos e suas tecnologias.
O Departamento de Línguas Anglo-germânicas, em um amplo esforço de,
atendendo às orientações definidas pelos PCN’s, criar condições para a formação de
um cidadão crítico, instituiu como foco do ensino de inglês no Ensino Médio a Prática
Social de Leitura e elaborou material próprio que atendesse a esse objetivo.
O AVA em uso “Como ler um texto em inglês”, como mostra a figura 29, está
alicerçado no conceito de Leitura como Prática Social, presente no PPP do
departamento e no princípio da educação flexível18, no que se refere à inserção da
educação online como contribuição à educação presencial.

Figura 29: O Ambiente “Como ler um texto em inglês”

Dessa forma, a página principal do AVA “Como ler um texto em inglês”, como
mostra a figura 30 a seguir, apresenta a mensagem inicial de boas vindas e
esclarece que o aprendizado online é um árduo processo, mas conclama todos ao
desafio de interagir em um Ambiente Virtual de Aprendizagem.

18

No início da pesquisa, não foi feita a distinção entre EAD e educação flexível; por isso, as informações
fornecidas aos participantes traziam o termo EAD.
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Figura 30: A página principal do AVA “Como ler um texto em inglês”

Caso o aluno se interesse por maiores informações sobre o curso, ele pode
encontrá-las no site do e-proinfo. Essas informações dizem respeito ao objetivo e
período do curso, ao período de inscrição, público-alvo, número de vagas e
conteúdo programático já organizado em módulos. O layout apresentado pela figura
31 a seguir é padrão da plataforma e cabe ao Administrador de Curso preencher o
formulário com as informações necessárias que poderão ser acessadas por qualquer
usuário da plataforma e-Proinfo, independentemente de qual curso estejam
alocados.
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Figura 31: Informações sobre o AVA “Como ler um texto em inglês”

3.2.2. Os instrumentos de pesquisa

Diferentes instrumentos de pesquisa foram utilizados para coletar os dados,
tanto presencial quanto virtualmente, durante o planejamento e a implementação
dos três módulos do AVA em uso.
Quando as interações ocorreram de modo essencialmente virtual, dois tipos
de instrumentos de pesquisa predominaram: os e-mails dialogados e os registros
de atividades. Quando essas ocorreram no modo presencial, os instrumentos de
pesquisa

utilizados

foram:

questionário

aberto,

observação

registrada em notas de campo e entrevista semi-estruturada.

participante
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Em um primeiro momento, os e-mails trocados entre a professora e o
Administrador da Entidade, bem como aqueles entre a professora e as professoras
de informática educativa resultaram em um corpus lingüístico a ser estudado por
meio da Análise de Discurso Crítica. Em um segundo momento, os e-mails
dialogados entre alunos e professora foram preciosos instrumentos de pesquisa para
a análise da mediação pedagógica nos eventos comunicativos em ambiente virtual.
Nos eventos comunicativos acima citados, os e-mails configuram-se como
instrumentos de pesquisa válidos e confiáveis, uma vez que o problema de
autenticidade discutido por Hine (2000) envolve questões de identidade e formação
de comunidades virtuais com interagentes que nunca se viram pessoalmente.
Diferentemente, nessa pesquisa, os participantes ou interagiam presencialmente ou,
caso fossem de turnos opostos, poderiam vir a ser conhecer pessoalmente se assim
o desejassem. É, portanto, o sentido da “etnografia multi-situada emergente,
concebida como exploração da conectividade vivenciada, interativa e engajada”
(ibidem:61) que valida as observações e intervenções que se deram via e-mail.
Dessa forma, as transcrições dos e-mails trocados (v. anexo 6) assumiram o papel
de transcrições de conversas audiogravadas na Etnografia tradicional.
Além dos e-mails, os registros de login, de uso de determinadas ferramentas,
de mensagens postadas no fórum, de material enviado para a “biblioteca”, entre
outros, também são instrumentos de pesquisa válidos, pois assumiram o papel das
notas de campo da Etnografia tradicional. O fato é que a pesquisa de campo em um
AVA não pode contar com a presença física do pesquisador, mas há imersão no
contexto sobre o qual declarações são feitas, atividades executadas e ações são
tomadas. Por isso, ao invés de invalidar os dados coletados, essa característica
reforça a argumentação sobre virtualidade apresentada no capítulo 2 desse trabalho
e confere aos registros valor inestimável enquanto instrumentos de pesquisa. Esses
registros caracterizam, portanto, a etnografia virtual que Hine (idem) propõe ao
argumentar que a crise da pós-modernidade é uma
“oportunidade para fazer uma forma de investigação etnográfica adequada à Internet,
envolvendo um tipo de interação e objeto etnográfico diferentes daqueles com os
19
quais a etnografia tem se ocupado tradicionalmente ”.(Hine, 2000:43)

19

Todas as traduções dessa obra são de minha responsabilidade.
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Embora os encontros presenciais tenham ocorrido com mínima freqüência, os
dados coletados nesses momentos mostraram-se extremamente relevantes.
Primeiramente, o instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário aberto (v.
anexo 7) onde os alunos deveriam expor suas percepções, avaliações e sugestões
sobre a experiência de interagir em um AVA. Em um segundo momento, no
laboratório da escola, as notas de campo da professora-pesquisadora, por meio de
sua observação participante, revelou-se um instrumento adequado, uma vez que as
duas professoras de informática educativa assumiram a tarefa de familiarizar os
alunos com a plataforma e-Proinfo e coube à professora somente o papel de
pesquisadora. Finalmente, após a triangulação dos dados, houve a necessidade de
se aprofundar a análise de algumas questões. Optou-se, portanto, por uma
entrevista semi-estruturada (v. anexo 9), porquanto esse instrumento de pesquisa
objetiva encontrar respostas para perguntas específicas, propiciando, porém,
oportunidade para perguntas ocasionais.

CAPÍTULO 4: RESULTADOS DA PESQUISA

Os resultados aqui apresentados foram organizados de acordo com os tipos
de interação ocorridos desde o planejamento até a avaliação final do AVA em uso.
Em um primeiro momento, os dados foram categorizados levando em
consideração a interação da professora com a plataforma e-Proinfo. Posteriormente,
os dados coletados foram categorizados segundo os diferentes tipos de interação no
AVA em uso.

4.1.

O Desenho do curso na plataforma e-Proinfo

No início do projeto, o planejamento e implementação das atividades de
apoio, que receberam o título “Como ler um texto em inglês”, restringiram-se ao nível
prático do plano de aula. Porém, posteriormente, ao se voltar o foco da pesquisa
para essa etapa, pôde-se perceber que as interações ocorridas nos módulos 1 e 2
do curso estavam intimamente ligadas às percepções iniciais sobre a plataforma
educacional e-Proinfo. Portanto, verificou-se a necessidade de analisar as interações
da professora com a plataforma e-Proinfo.
Como não há muitas referências anteriores de pedagogia que transitem entre
o presencial e o virtual (Moran, 2003:45), foi preciso fazer uma integração da prática
em sala de aula e a pesquisa teórica. Além disso, há de se levar em consideração
que o conhecimento sobre a plataforma foi obtido do referencial contido no tutorial
disponibilizado em Cd-ROM, “Guia do Usuário do Ambiente e-Proinfo”.
É mister ressaltar que a percepção que se teve acerca desse tutorial é que o
seu conteúdo extenso e complexo prejudica a leitura, gerando má compreensão e
falta de praticidade. O “Guia do usuário — Módulo Administração” e o “Guia do
usuário — Módulo Público” foram disponibilizados em arquivo .pdf, como pode ser
verificado na figura 32.
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Figura 32: Guia do usuário do ambiente e-Proinfo

Outro aspecto a ser ressaltado nessa fase de auto-capacitação foi o fato de
não se ter podido contar com a ajuda de um webmaster e, por isso, houve a
necessidade de se ambientar à plataforma, não somente como usuário do Módulo
Público, mas também, e principalmente, do Módulo Administração.
Para ser cadastrada como Administradora do Curso, foi preciso preencher um
requerimento e encaminhá-lo à chefia do Departamento de Línguas Anglogermânicas que, posteriormente, enviou um memorando ao Secretário de Ensino
Médio, que é o Administrador da Entidade do e-Proinfo. Além disso, para fins de
cadastramento, foi disponibilizado o primeiro roteiro do curso que foi desenvolvido no
contexto baseado nas primeiras percepções da professora sobre a plataforma eProinfo. Esse primeiro roteiro do curso, posteriormente revisto, foi disponibilizado online para a inscrição dos alunos. Incluía cinco módulos e tinha como público-alvo os
alunos da 2ªsérie do Ensino Médio, como pode ser visualizado na figura 33.
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Figura 33: Primeiro roteiro do curso “Como ler um texto em inglês”

Com o fim da greve, vários obstáculos atrasaram o início da pesquisa. O
primeiro deles foi um problema nos computadores da Secretaria de Ensino que
impediu que o Administrador da Unidade tivesse acesso à biodata da professora e
às informações sobre o curso. Essa dificuldade foi registrada no e-mail transcrito no
quadro 6.

01

19
Subject: Re:
Dec
2005 e-proinfo –
info profª Patrícia
Martins (inglês)
Humaitá II

Prezada professora Patrícia,
Inicialmente devo informá-la que houve um problema na
configuração do computador da Secretaria de Ensino e
somente agora estou podendo acessar seus dados.Peço
desculpas e ainda hoje estarei liberando a autorização
para você atuar. Acho que vai necessitar reformular
algumas datas. Quanto às inscrições, faça-as por módulo,
escalonando os períodos para cada um deles. Por fim,
solicito que a Direção seja formalmente informada e que
remeta para nós o projeto mais detalhado do curso.
Soube pela V. e pela M. que você já o possui.
Desculpe pelos problemas.

Quadro 06: Problemas no envio de biodata e informações sobre o curso.
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Após o re-envio das informações necessárias, a professora teve seu login e
senha cadastrados como Administrador de Curso de modo que pudesse
disponibilizar o seu curso na plataforma. O Administrador da Entidade, depois de
alguns problemas técnicos, conseguiu liberar o acesso, conforme mostra o quadro 7.

02

21
Subject:
Dec
2005 e-proinfo –

Prezada professora Patrícia,

gerenciamento

Seu curso está implantado com os 4 módulos que você
descreveu.
Credenciei-a com autorização para gerenciar CURSO, o
que deixa gerenciar módulo e turma, dentro da hierarquia
da plataforma.
Espero que seu trabalho seja produtivo para seus
estudos e para o aprimoramento dos alunos.
Qualquer dúvida mande mensagem ou telefone.
Complemente as informações específicas do curso, já
como administradora do mesmo e bom trabalho.
Por fim, desculpe o tempo para liberar seu acesso. Tive
problemas com a configuração do computador do Pedro
II e acabei fazendo o trabalho aqui de casa, para não
demorar mais.

Quadro 07: Cadastramento de login e senha

Porém, mesmo com o recadastramento, a professora não conseguiu acessar
a plataforma com seu login e senha. O quadro 8 demonstra as dificuldades
encontradas tanto pelo Administrador da Entidade quanto pelo Administrador de
curso em compreender o que estava ocorrendo.
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03

04

05

06

07

Subject:
1
e-proinfo –
Jan
2006 gerenciamento _
ajuda
5
Subject: Re:
Jan
e-proinfo –
2006 gerenciamento

16
Subject:
Jan
e-proinfo
2006

19
Subject: Re:
Jan
e-proinfo
2006

19
Subject:
Jan
2006 o problema
continua

Olá professor,
Preciso complementar as informações específicas do curso
como administradora, mas não tenho senha. Como devo
proceder? Agradeço antecipadamente,
Prezada professora,
Estou afastado por uns dias, mas ativei o seu perfil de
administradora de curso. Você já estava cadastrada na
plataforma e deve ter uma senha. Utilize-a e se persistir o
problema, mande mensagem ou ligue ao meu celular, que
tentarei resolver mesmo não estando por aí
Prezado professor,
Consegui minha senha e login no e-Proinfo, mas ainda consta
"curso não cadastrado". Como terminaram as provas, gostaria de
iniciar o projeto o mais rápido possível. Sei que é desagradável
atrapalhar suas férias, mas nem eu nem a M. ou a V.
conseguiremos dar prosseguimento ao projeto sem o curso estar
cadastrado na plataforma. Obrigada antecipadamente,
Professora Patrícia,
O problema estava no simples fato de eu haver cadastrado seu
nome em caixa alta. Quando tentei ativar seu perfil, apareceu um
outro nome de Patrícia que também terminava com Martins e,
sem a atenção necessária e inadvertidamente, cliquei nele.
Fiz um novo cadastramento de perfil de Administrador de Curso
para você e acho que agora tudo está certo.
Se ainda houver problema liga para o XXXX-XXXX, que estou na
Secretaria de Ensino o dia todo. Atenciosamente,
Após várias tentativas, a única justificativa que encontro é que o
curso não foi "uploaded" , ou seja, só consta no seu servidor.
Tentei me inscrever como aluna e o curso não consta na
plataforma: só há inscrições para o curso de francês. Eu só
poderei alterar as datas e colocar o conteúdo se o curso estiver
disponível online. Semana que vem, com certeza,
conseguiremos colocar o curso "no ar". Um abraço,

Quadro 08: Dificuldades de acessar o ambiente do administrador

Após contato com o Administrador da Entidade, descobriu-se o motivo da
impossibilidade de login: o Administrador do Curso, enquanto o seu curso não está
on-line, somente tem acesso ao Ambiente do Administrador através do endereço
www.eproinfo.mec.gov.br/adm, conforme descrito no item 2.2.2. do Capítulo 2.
Devido aos sucessivos adiamentos, aliados ao contexto turbulento de
reposição de aulas e avaliações formais, foi preciso repensar a nova data para o
início do curso. Decidiu-se, por questões pedagógicas, esperar o início do ano letivo
seguinte. O Curso foi, portanto, re-organizado e um segundo roteiro do curso foi
elaborado, como pode ser verificado no quadro 9.
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Módulo 1: Getting started
Individual activity to be e-mailed to the teacher. Task: Reading comprehension.
Módulo 2: Stating “my” opinion.
Group discussion of current issues circulating in the media. Task: Using the “Forum”.
Módulo 3: Pair work
Changing roles: students select an article, an ad or any other text genre;make up five
questions about it and send the document to their peers using the webmail of the eProinfo. Task: Reading comprehension and writing.
Módulo 4: Collaborative learning
Group work: students are supposed to collaborate to one another. Making a Poster
Módulo 5: Learning online. Assessment
Discussion of new technologies & education-related topics. Task: Discussion lists.
Quadro 09: Segundo roteiro do curso “Como ler um texto em inglês”

Outro fator relevante nessa reorganização do curso diz respeito à escolha dos
sujeitos da pesquisa. No ano letivo seguinte, houve mudança do grupo previamente
selecionado e ambientado à plataforma por ter havido troca de professora regente.
Essa troca causou um afastamento desses alunos e, portanto, foi preciso selecionar
um novo grupo para o projeto. Para o segundo grupo, não foi possível trabalhar a
ambientação no formato presencial; portanto, houve a necessidade de uma
adaptação para que os dois primeiros módulos do curso atendessem às
necessidades desse novo grupo.
Para disponibilizar essas mudanças na plataforma, enfrentaram-se novos
problemas de ordem prática e burocrática, uma vez que a primeira versão previa a
conclusão do curso em março de 2006. Como o sistema considerava o curso
concluído, a senha do Administrador do Curso perdera a validade. Para efetuar esse
recadastramento, o Administrador da Entidade teve que intervir mais uma vez para
superar esses novos obstáculos, como pode ser observado no quadro 10.
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08

09

10

Subject:
14
Curso
Apr
2006 e-proinfo
inglês

Preciso de mais uma pequena ajuda sua: alteração do prazo de
inscrição.
Como o cartão de horário foi entregue semana passada, tive apenas
alguns dias para reformular o curso, tendo em vista a mudança do
público alvo, e preciso alterar mais uma vez as datas.
Porém, como o prazo de inscrições na plataforma eproinfo já se
esgotara, não consigo alterá-lo com minha senha.
O novo prazo é o seguinte:
incrições: início 13 / 02/ 2006 término 31/08/2006 (deixarei o prazo
de
inscrições bem amplo, coincidindo com o término do curso, para não
termos problemas com o sistema eproinfo!)
curso : início: 02/05/2006 término 31/08/2006
Desde já agradecida,
Patrícia Martins
PS: Se não houver como alterar as datas, pode-se cadastrá-lo como
um novo curso.
22
Subject:
Prezada Professora,
Apr
Re:
Já efetuei a alteração solicitada nas datas.
2006 Curso
Por favor coloque em teste, valide as matrículas e bom curso.
e-proinfo
Manda notícias do desenvolvimento e, se ainda persistirem
inglês
dificuldades, retorne que vamos tentar facilitar seu trabalho. Sucesso
22
Subject:
Muito obrigada!!
Apr
e-proinfo _ Embora os acontecimentos, leia-se greve, atrapalharam muitíssimo
2006 Obrigada!
meu projeto e atrasaram minha dissertação, devo confessar que o
tempo "perdido" serviu para eu me familiarizar com a plataforma e,
portanto, já fiz várias alterações no design do curso. Com isso, tenho
certeza que essa pesquisa pode, em breve, se tornar institucional.
Gostaria de ressaltar que é muito gratificante contar com o seu apoio
bem como com o apoio do meu departamento, da direção da
unidade e das meninas da informática. Estou muito entusiasmada.
Manterei contato e, obviamente, os resultados e encaminhamentos
dessa minha pesquisa estarão à disposição do Colégio
Um abraço,
Quadro 10: Recadastramento do curso

Nesta etapa, o papel do desenho instrucional se fez igualmente presente.
Com o aprofundamento da pesquisa teórica, pôde-se perceber que a primeira versão
do desenho do curso “Como Ler um Texto em Inglês” estava ligado ao que alguns
autores chamam de Modelo Tradicional Seqüencial (Filatro, 2004:70). Nesse
modelo, as etapas do desenho de um curso ocorrem seqüencialmente, ou seja, uma
etapa começa quando outra termina, culminando na etapa de avaliação, em que
todo o desenho é avaliado e, caso haja necessidade, reformulado. Esse modelo está
representado pela figura 34.
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Análise
Desenho
Desenvolvimento

Implementação
Avaliação
Figura 34: Modelo Tradicional Seqüencial

Uma análise mais detida à luz do referencial teórico revelou que, além da
reorganização dos módulos, a reformulação do desenho do curso se fazia
necessária. O perfil do novo grupo de alunos apontou para outras necessidades e,
por isso, o novo desenho do curso teve como proposta a ambientação à plataforma
e-Proinfo nos dois módulos iniciais e, portanto, a estratégia adotada nesses dois
módulos foi a da meta-cognição, ou seja, “aprender fazendo”. Em seguida,
alinhando-se à visão construtivista de aprendizagem, optou-se por um “curso
aberto”, ou seja, os módulos subseqüentes e os prazos para execução desses
módulos se dariam no decorrer do processo, optando assim por um desenho
contextualizado que se moldaria à realidade e às necessidades que surgissem.
Essa postura veio ao encontro de como Filatro (2004:119) conceitua Design
Instrucional Contextualizado, doravante DIC, uma vez que esse modelo
“não dispensa a identificação de necessidades de aprendizagem, a definição de
objetivos instrucionais, a caracterização de alunos e o levantamento de restrições que fazem
parte do modelo tradicional de design instrucional. No entanto, essas atividades não são
realizadas a priori ou de modo definitivo, mas estabelecem um foco inicial para posterior
aprimoramento”.

A autora (op. cit.) acrescenta que no DIC, “os papéis do professor, do
designer instrucional e dos próprios alunos não são tão claramente definidos quanto
nos modelos tradicionais”. Dessa forma, o desenho do curso foi re-organizado
novamente, dando origem a um terceiro roteiro. A etapa inicial do curso foi
concebida de modo a promover a ambientação dos alunos à plataforma por meio de
tarefas que consistiam, no primeiro módulo, em baixar arquivos em formato *.doc
(biodata e questionário) para, então, enviar as atividades completadas via e-mail e,
no segundo módulo, em ler os artigos de jornais disponibilizados na plataforma
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através de links para opinar sobre esses no Fórum Orientação. A etapa seguinte,
terceiro módulo, seria planejada de acordo com os resultados apresentados nos
primeiros dois módulos. O desenho desse terceiro roteiro, cuja proposta foi
“aprender fazendo”, fundamentou-se no conceito do DIC e ficou, portanto, definido
como mostra a figura 35.

Figura 35: Design do curso fundamentado no conceito do DIC

As ferramentas escolhidas para esse desenho de curso refletem o objetivo de
propiciar possibilidades amplas de os alunos desenvolverem, ao máximo, suas
habilidades interacionais em um ambiente virtual. Com exceção do “bate-papo”,
interação síncrona, todas as outras ferramentas de interação assíncrona foram
disponibilizadas nesses dois módulos. O perfil do curso pode ser verificado na figura
36.
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Figura 36: Perfil do Curso (Gerenciamento do curso)

4.2.

A implementção do curso na plataforma e-Proinfo
A abordagem adotada para a conscientização dos alunos deu-se por meio de

uma carta convite (v. anexo 1) e uma conversa informal para identificar o nível de
letramento tecnológico dos alunos. A amostragem inicial revelou que a maioria
esmagadora possuía acesso à Internet em casa, vários com conexão banda larga e
alguns com conexão discada; porém, quase todos com restrição de horário de uso.
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Essa amostragem ainda revelou que os alunos, embora utilizassem com
desembaraço e-mails, o programa de mensagem instantânea MSN, o site de
relacionamentos Orkut e sites para download de música, nunca haviam interagido
em um Ambiente Virtual de Aprendizagem.
A novidade de interagir em um AVA empolgou os alunos logo de início e eles
imediatamente reivindicaram que o projeto resultasse em uma “nota” e ficou,
portanto, decidido que o critério da avaliação seria a participação no curso e a
entrega das tarefas no prazo estipulado.
Após essa fase de conscientização, os alunos deveriam se inscrever no curso
e completar a primeira tarefa do módulo1; entretanto, não conseguiram sequer fazer
sua inscrição. O fato causou surpresa, pois se partira da premissa que, por serem
letrados digitalmente em outros ambientes virtuais, esses alunos transitariam
naturalmente em um Ambiente Virtual de Aprendizagem e não teriam dificuldades
em preencher cadastros, visto que estavam habituados a isso quando desejavam
criar blogs, perfis em sites de relacionamento, diferentes contas de e-mail, dentre
outros. A professora percebeu, portanto, que esse era um momento propício para
um encontro “presencial”20 no laboratório de informática da escola.
Nesse encontro, com auxílio das professora de informática V. e M., constatouse que a dificuldade encontrada pelos alunos adolescentes para se inscreverem no
curso foi o fato de precisarem possuir CPF para a efetivação da inscrição. O
problema foi resolvido com auxílio do suporte técnico que havia, anteriormente,
orientado a professora de informática M. a cadastrar os alunos que não possuem
CPF como estrangeiros.
Assim que os alunos efetivaram sua inscrição, pôde-se verificar uma grande
facilidade dos alunos para incluírem fotos no perfil da plataforma (eles acessaram
seus perfis no Orkut, copiaram o arquivo de imagem e colaram-no no perfil do eProinfo) e o grande interesse pela ferramenta de mensagens instantâneas que a
plataforma oferece, o “e-mensagens” (semelhante ao MSN que eles utilizam
freqüentemente).
A interação com a plataforma, porém, não foi fácil: eles assumiram um
comportamento passivo, aguardando que lhes fosse explicado o que fazer e foi
necessário que a professora os conscientizasse sobre o fato de um AVA não ser
20

Coloco entre aspas porque, embora nos encontrássemos semanalmente de maneira presencial, o curso tinha
como objetivo ser um complemento em modo virtual e, por isso, ele não fazia parte do currículo obrigatório.
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uma réplica virtual da sala de aula. Nesse contexto experimental, os relatos das
dificuldades encontradas seriam a fonte de informação para as intervenções
necessárias na condução do curso. Ficou acordado, portanto, que as atividades
seriam colocadas no ar semanalmente e os alunos sugeriram, então, que tivessem o
fim de semana para executá-las, pois, em alguns casos, os pais só permitiam
acesso à Internet nos fins de semana. Além disso, sugeriram que, seguindo o critério
proposto, um total de 2.0 (dois pontos) fossem atribuídos à participação e ao
cumprimento das tarefas e que essa avaliação correspondesse a 20% do total da
“primeira certificação”.21
Após esse encontro presencial, os alunos ainda não puderam iniciar o curso
devido a uma incompatibilidade de browsers que impediu que a professora abrisse e
alocasse os alunos já inscritos em turmas e inserisse no módulo 1 as mudanças
sugeridas pelos alunos. Como o preenchimento da data de início e de término do
módulo é “campo obrigatório” para que as atividades do módulo sejam inseridas, o
fato de a professora usar o browser Mozilla Firefox trouxe novos problemas, uma vez
que ao digitar as datas, o último dígito do ano era automaticamente deletado.
O problema adquiriu proporções maiores, conforme pode ser verificado no
quadro a seguir, porque nem as professoras de informática para a educação V. e M.
e nem o Administrador da Entidade conseguiam detectar essa incompatibilidade.
Como o suporte técnico da Secretaria de Educação a Distância —SEED— é
demorado, houve um encontro na Secretaria de Ensino, onde foi constatado que no
browser Internet Explorer,

as datas eram inseridas normalmente. Concluiu-se,

portanto, que, por ter sido concebida para o Explorer, a plataforma apresentava
algumas falhas quando utilizada com outros browsers.
O quadro 11 mostra as interações via e-mail ocorridas durante os sete dias
em que se tentava descobrir qual o problema da plataforma. O quadro 11 mostra
também que, além do Administrador da Entidade e do Administrador do Curso, as
professoras de informática V. e M., o gestor da instituição M. L. R. e até uma lista de
discussão em EAD da qual a professora fazia parte foram envolvidos na tentativa de
se alcançar uma solução imediata para mais essa dificuldade.

21

O ano letivo no CPII está atualmente dividido em três trimestres e a média das notas atribuída a cada
um deles leva o nome de “certificação”. A primeira certificação tem peso 3; a segunda, peso 3; e a terceira, peso
4, no cômputo geral que será dividido por 10 para se chegar à média anual.
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11

13

15

17

20

21

12
May
2006

Assunto:
Problemas
técnicos
URGENTE

Para:
V.
e
M.

OI meninas,
Não consigo postar material das minhas aulas !!!!!
É obrigatório incluir as datas de entrada e saída das notícias, da
agenda, da referência, etc. porém, o programa deleta
automaticamente o último dígito do ano e daí não consigo incluir
nada porque aparece uma mensagem de "data inválida"
Como faremos????? bjs, Patty
Assunto:
Fri
Para: V. Oi Flor,
12
Re: Re:
Já enviei (prioridade máxima), mas o suporte é intermediado pelo
problemas
May
Sidney; por isso, pensei que vc tb pudesse recorrer à pessoa que
2006 técnicos
treinou vcs. Dessa forma, estaríamos em dois "fronts"..
URGENTE
bjs, Patty
Assunto:
Sat
De:
Prezada Patrícia,
13
Re:
Adminis O suporte agora só pode ser solicitado pelo gestor da Instituição e
May
eproinfo
-trador
eles informam protocolo e pedem prazo de 48 horas para
2006 (suporte)
da
responder.
EntidaFiz uma solicitação para a professora M. L. R., já se passaram 5
de
dias e eles ainda não responderam.
Faça um breve relato do que está acontecendo para eu enviar o
pedido ao suporte.
Assunto:
Para: V. Oi meninas,
Sun,
(suporte)
e M.
Essa é a cópia do relatório que enviei p/o S. para ele encaminhar
14
à profª (esqueci o nome...R... alguma coisa), que é a responsável
May
pela instituição, pois o suporte do eproinfo PROTOCOLA a
2006
reclamação e PROMETE resolver o problema em 48 horas.
Entretanto, o próprio S. relatou que há cinco dias foi protocolada
essa reclamação e nada foi feito. Daí ele me pediu um relatório
resumido para encaminhar ao suporte novamente.
Tudo nos mecs, seeds, etc.... é burocrático!!!!! Que saco!!!!
Conversamos amanhã:)
bjs,Patty
Ps: Tô com TODOS os dedos cruzados!
Assunto:
Sun
Para:
Olá a todos e todas,
14
e-proinfo Lista de Alguém que está utilizando a plataforma e-proinfo também está
May
problema discuss
encontrando problemas em relação às datas, ou seja,o último
2006 s técnicos ão
dígito do ano correspondente se "auto deleta" e o programa dá a
sobre
mensagem "data inválida"???
EAD :
Quanto tempo levaram para obterem a resposta do suporte depois
de protocolada a reclamação do problema?
Obrigada desde já. Patrícia Martins
Assunto:
Tue
De:
Prezada professora,
16
Re: Re:
Administ Fiz testes com a orientação que você mandou e não constatei o
May
inclusão
rador da problema apontado.
2006 de
EntidaPode ser que já tenha sido superado. Por favor tente outra vez e,
material
de
persistindo o problema, vamos marcar um momento em que possa
vir à Secretaria de Ensino para testarmos juntos e, se for o caso,
mandarmos o pedido de ajuda para o suporte.
Quadro 11: Incompatibilidade dos browsers “Internet Explorer” e “Mozilla Firefox”.

Após a troca de browsers, cinco turmas foram abertas no Módulo I (v. cap. 2,
fig. 5), de modo que o grupo pudesse interagir em sub-grupos de no máximo dez
integrantes. Como esses alunos faziam parte da mesma turma presencial, adotou-se
o critério da ordem alfabética para a formação dos sub-grupos.
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O Administrador do Curso pode visualizar a lista de todas as turmas
constantes no curso; porém, cada aluno visualiza apenas o nome da turma à qual
está inserido. Contudo, os alunos apresentaram dificuldades em identificá-lo como
turma porque a informação que apresentava esse nome era “Módulos em que você
poderá interagir” (v. fig. 05, cap. 02). Além da falta de relação semântica, outro fator
causou a má compreensão dos alunos: a falta de relação gráfica entre o ícone e a
sua função. O simples fato de, no lugar da palavra “turma” anteceder o nome
escolhido para determinada turma do curso, haver o ícone de duas carinhas, levou
os alunos a concluírem que aquele nome correspondia ao apelido da pessoa que
estava conectada ao curso naquele momento, uma vez que o ícone segue o padrão
relativamente convencional dos ambientes virtuais de relacionamento em que
costumam interagir. Conseqüentemente, os alunos não clicavam nem nos nomes,
nem no ícone e, por isso, não conseguiam começar a interagir no AVA em uso.

4.3.

Diferentes tipos de interação nos dois primeiros módulos do AVA em
uso
Quando o curso ficou 100% virtual, devido a uma outra greve iniciada no dia

29 de maio, o número de acessos ao curso diminuiu com a distância física. Embora
não fosse obrigatória, a professora decidiu incentivar a participação dos alunos
nesse projeto, enviando e-mails com palavras de estímulo. Ainda assim, a
desistência foi grande: dos 47 (quarenta e sete) alunos inscritos, somente 11 (doze)
participaram do Módulo I.
O critério adotado para a criação de novas turmas no Módulo II foi, portanto, a
participação dos alunos no Módulo 1. Os 12 (doze) alunos supra citados foram
alocados em uma única turma e, dessa forma, foi possível atender melhor às
necessidades e ritmos de aprendizagem individuais.
Nesse período, os e-mails foram freqüentes e a ferramenta “tira-dúvidas” foi a
alternativa encontrada para agrupar as perguntas que se repetiam, de modo a
orientar o grupo acerca das atividades a serem executadas. Outra estratégia
adotada foi inserir o mesmo tipo de informação em diferentes opções de menu.
Buscou-se com isso, prevendo os caminhos hipertextuais possíveis, diminuir a
frustração dos alunos em relação à navegabilidade da plataforma e-Proinfo. Há de
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se ressaltar que algumas dessas dificuldades encontrados pelos alunos não foram
causadas apenas pela complexidade da plataforma e-Proinfo; várias vezes, a má
compreensão de algumas ferramentas por parte da professora durante a fase de
planejamento do curso levou os alunos a cometerem alguns erros.
Os resultados apresentados nessa fase foram coletados de modo
essencialmente virtual: os registros dos diálogos via e-mail, os registros de login, os
registros de visitas e os registros de interações caracterizaram o deslocamento do in
loco etnográfico tradicional para o “multi-sited” etnográfico proposto por Hine (2000).
Na de Sociedade em Rede designada por Castells (2006), o espaço de fluxos,
organizado em torno da conexão ao invés da localização, surge como nova forma de
estruturação das relações sociais. O conceito de tempo também é desconstruído e,
igualmente, estrutura as novas relações sociais, uma vez que modos assíncronos
combinam-se com interações simultâneas, criando uma espécie de “colagem”
temporal. Baseando-se nesses conceitos propostos por Castells, Hine (2000: 61)
assevera que:
“O surgimento de uma etnografia multi-situada, concebida como uma exploração
vivenciada, interativa e engajada da conectividade dá um novo impulso à etnografia
22
da internet”

É esse sentido de uma emergente etnografia multi-situada que atribui
validade e confiabilidade aos dados coletados virtualmente.

4.3.1. Registros da IHM com o AVA em uso no Ambiente do Curso
Os registros das interações dos alunos apresentados no quadro a seguir são
de vital importância para se visualizar algumas das dificuldades enfrentadas pelos
alunos. Primeiramente, não há como selecionar uma turma sem acessar o ambiente
do curso. Conseqüentemente, o número de acessos ao curso representa a
freqüência do login à Plataforma.
Cientes que precisavam encontrar as atividades a serem executadas, os
alunos deduziram que as encontrariam na “Biblioteca”. Como nesse ambiente essas

22

Tradução de minha inteira responsabilidade.
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atividades não são disponibilizadas, esse foi o primeiro questionamento dos e-mails
dos alunos.
Ademais, ao se observar a freqüência de seleção de turma, pode-se perceber
que para cada acesso ao curso, houve, em média, três tentativas de se encontrar as
atividades na turma em que o aluno estava alocado.
A interação com as outras ferramentas revela a necessidade de exploração
da plataforma e deve-se atentar, especialmente, para a freqüência razoável de
acesso à ferramenta “Interação” na busca de integrar-se à comunidade do AVA em
uso.
O quadro 12 apresenta o número de acessos a cada ferramenta da
plataforma, quando os alunos acessaram o ambiente curso (v. cap. 2, fig. 04).

Ferramentas

Ac. curso
Ap. Agenda
Ap. Notícias
Ap.Ref.
Ap.Tira-dúv.
Bib. Ac. Cur.
Bib.Mat.Cur.
Bib.Mat.Prof
Bib.Mat.Alu.
Dwnl.Mat.Pr
Int.D. Bordo
Int. e-mail
Int. Enquete
Int. Fórum
Int.F. Oient.
Man.Val.mat
Mód. Ativid.
Mód.Cont.
Pro.cons.in.
Pro.Psq.ger.
Pro.Gerenc.
Qnt.arq.bibli
Qnt.msg.fórum
Resp.enquetes
Sel.de turma

Alunos
Ana

Bebe
to

Bruna

Cacá

Dora

Johnny

Júlia

Nina

Rick

Vânia

Yago

16
4
1
1
4
5
2

19
2
1

37
5
2

101
11
13

12
2
4

10
2

16
1
1

27
3
5

9
3
3

1
3
10
14

2
9
20
30

10
8
14
4

1
1
6
6

3

3
9
13
26

2
1

26
4
7
3
7
3
5
9

9
3
2
1
11
1
4
2

17
1
1
6
8
2
2
4
2

13

1
1
3

3
3

4

4
13
7
2

1
5
3
2
1

1
3
2
4

2
2

1

2

2
2
2
1

9
5
4
3
4

1

9
1
2
3
5
1
1
2
2
1
1
1
1
2
5
2
3
1
1
2
2
2
2
28
28
107
387
62
27
36
77
Quadro 12: Estatística da IHM dos alunos — Nível Curso

3
2
1

4
2
1
3

1
5
1
1

1
3

2
1

7
6

1
8
31

1
2
60

1

26
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4.3.2. Registros das IHM com o AVA em uso no Ambiente Turma
4.3.2.1. Interações com as ferramentas do Módulo 1
Fica claro no quadro 13 apresentado a seguir que os alunos, embora
orientados pela professora por meio de e-mail, não conseguiram encontrar as
atividades a serem desenvolvidas no “Módulo atividades”. Outro aspecto importante
é que dos oito alunos que participaram desse módulo, seis conseguiram
efetivamente interagir com a ferramenta enquete, quatro conseguiram contribuir com
a discussão no fórum e três conseguiram enviar um arquivo para biblioteca (o que é
muito mais complexo do que anexar uma arquivo em um e-mail, visto que há de se
criar um tema e um sub-tema para habilitar o envio. Nesse módulo, o aluno Cacá
também se destaca no que se refere à sua interação com a plataforma e-Proinfo.
O quadro 13 apresenta o número de acessos a cada ferramenta da
plataforma, quando os alunos acessaram o Módulo I do curso no Ambiente de
Turma (v. cap. 2, fig. 11).
Ferramentas

Ap.Agenda
Ap.Avisos
Ap. Refer.
Ap.Tira-dúv.
Bib.Mat.Cur.
Bib.Mat.Prof.
Bib.Mat.Alu.
Com.Mat.Alu
Int.D. Bordo
Int. e-mail
Int. Enquete
Int. Fórum
Ma.Tema bib
Mód.Ativid.
Mód.Cont.
Pro.Cadastro
Pro.Gerenc.
Pro.Psq.ger.
Pro.Psq.alu.
Qnt.ar.biblio.

Qnt.msg. fórum

Rsp.enquetes

Alunos
Bebe-to

Brun
a

Cacá
7
10
4
13

2

2
2
1
2
2
3
3
3
2
3
11
4
1
12
5

1

1
5
2

3
1

12
1
41
7
12
5
4
87
6
1
1
3
18
1
2
2

Johnny

Nina

Rick

Vânia

Yago

1
4
3
2

1
4
1
1

1

2

4

1

10
1
4
2

4
1
1

9
2
2
2
3
8

10
2
1
1
1
3
1

1
2
2

1

1
1

1
5
1
5
6
1
1
12
4

2
1

1
2

8

1

1

1
2

Quadro 13: Estatística da IHM dos alunos _ Nível: Getting Started (Módulo 1)
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4.3.2.2. Interações com as ferramentas do Módulo 2
O que deve ser observado no quadro 14 é que Bebeto e Júlia foram
altamente pragmáticos: só acessaram para postarem mensagem no fórum. O caso
de Bebeto é ainda mais elucidativo: ele apenas enviou uma mensagem ao fórum e
respondeu à enquete, o que comprova que não houve interação com a plataforma a
fim de se encontrar as orientações para a tarefa.
Cacá continua mantendo o padrão de acessar muitas vezes as mais variadas
ferramentas. Outro dado importante no que se refere a Cacá é que ele acessa a
ferramenta “fórum” vinte e cinco vezes, mesmo já tendo lá postado sua opinião. Nina
diminui o ritmo; porém, continua participando com interesse.
O quadro 14 apresenta o número de acessos a cada ferramenta da
plataforma, quando os alunos acessaram o Módulo II do Ambiente de Turma (v. cap.
2, fig. 11).

Ferramentas
Apoio -Agenda
Apoio – Avisos
Apoio – Referências
Apoio –Tira-dúvidas
Biblio–Mat.Curso
Biblio–Mat.Prof.
Dwnld_Mat.Prof.
Biblio_Mat. aluno
Com_Mat. aluno
Int. – Diário Bordo
Interação – e-mail
Interação - Enquete
Interação – Fórum
Man.Tema biblio
Mód.– Atividades
Módulo – Conteúdo
Projetos _ Cadastro
Proj. _ Gerenciador
Proj._Pesq. geral
Proj_Pesq. aluno
Qnt. Arq.na biblio.
Qnt. msg no fórum
Resp. a enquetes

Alunos
Bebeto

Cacá

Júlia

Nina

9
6
8
6

1

1
1
1
1

1
1

2
3
1
2
2
1
25
1
3

1
1

5
1
2
2

2

1
3

1
5

3

1
2

Quadro 14: Estatística da IHM dos alunos — Nível: Discussion Group (Módulo 2)
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4.3.3. Registros das interações professora-alunos via e-mail
4.3.3.1. Quantitativo das interações professora-alunos via e-mail
Devido às dificuldades encontradas para utilizar as ferramentas, os alunos
dirigiram-se à professora a fim de obterem as informações não encontradas na
plataforma.
Observando os e-mails trocados, verificou-se que nove foram enviados para
toda a turma. Esses e-mails eram enviados coletivamente quando continham
informações gerais; quando algum aluno apresentava uma dúvida específica, a
professora respondia-lhe individualmente.
Nas interações ocorridas nos dois primeiros módulos, Nina e Bruna foram as
alunas que mais precisaram da ajuda direta da professora, enviando quatorze e
nove e-mails, respectivamente. Por outro lado, Vânia não enviou um e-mail sequer, o
que sugere que sua IHM estava sendo bem sucedida.
O quadro 15 mostra o total das interações professora-alunos, que
corresponde a todos os e-mails enviados e recebidos. Além disso, nesse quadro, os
e-mails enviados individualmente pelos alunos e os e-mails enviados — tanto
individual como coletivamente, pela professora estão discriminados.
Histórico

Bruna
Cacá
Dora
Júlia
Johnny
Nina
Vânia

Total das
interações

E-mails
enviados

E-mails
respondidos
individualmente
pela professora

E-mails enviados
coletivamente pela
professora

23
09
05
15
04
02
15
04
02
11
01
01
12
02
01
33
14
10
0
0
0
Quadro 15: E-mails dialogados _ professora & alunos

09
09
09
09
09
09
09

4.3.3.2. Tópicos das interações professora-alunos via e-mail
Nos e-mails trocados enquanto o contato foi exclusivamente virtual, houve
uma predominância de pedidos de orientação quanto à tarefa a ser realizada no
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AVA em uso e de relatos de dificuldades com as ferramentas da plataforma. Houve
também eventos em que a professora buscava incentivar seus alunos, além de
orientá-los. Cacá enviou e-mails apenas para comunicar a realização das tarefas
propostas.
4.3.3.2.1. Dificuldades com as ferramentas
Houve grande dificuldade de os alunos acessarem a informação desejada. Os
alunos escolhiam as ferramentas usando a relação semântica entre elas e o seu
objeto de busca; entretanto, frustavam-se com freqüência por não encontrarem
principalmente o link “atividade”.
O quadro 16 mostra os e-mails trocados entre os alunos e a professora, em
que eles buscavam auxílio para indicar a ferramenta onde as atividades propostas
no AVA pudessem ser encontradas.
25

28
May
2006

De:
Johnny
Para:
Patrícia

Assunto:
Eproinfo

oi professora,
naum to conseguindo axar o link "atividades" para fazer os
exercicios, poderia me orientar... obrigado,

26

28
May
2006

Assunto:
curso do
eproinfo

oi professora!
a turma beta do curso foi encerrada? ainda ñ estou achando as
atividades! =)

27

31
May
2006

De:
Dora
Para:
Patrícia
De:
Bebeto
Para:
Patrícia

Assunto:
RE:
questioná
rio 1

Professora Patricia
não consigo fazer!!!!!! No meu não aparece" gerenciar
arquivos".Não consigo adquirir o Questionário 1

28

01
Jun
2006

De:
Cacá
Para:
Patrícia

OBS: Eu já fiz e já enviei as duas tarefas, mas eu não estou
conseguindo
acessar as atividades.

29

31
May
2006

De:
Bruna
Para:
Patrícia

Assunto:
Atividade
da Turma
"My
Biodata"
Assunto:
eproinfo

30

Data:
30
May
2006

De:
Nina
Para:
Patrícia

Assunto:
Re: nosso
primeiro
questioná
rio

Professora .. é a Bruna de novo ..
Olha só, eu nao to conseguindo achar o questionario1 ..já rodei
o site do eproinfo inteiro e simplesmente nao acho. E tambem
nao to conseguindo descobrir como faço pra responder o fórum.
Queria uma ajudinha!!!
E tem problema que eu vou ter que entregar todos os trabalhos
um pouco depois do prazo? É só porque eu nao to achando
mesmo! Bjos
Patricia,
eu fui lá pra fazer o questionario mas tá dizendu q nao tem esse
material lá nao..o q faço? Bjs nina
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31

Data:
1 Jun
2006

32

31
May
2006

33

31
May
2006

34

31
May
2006

35

01
Jun
2006

De:
NIna
Para:
Patrícia
De:
Dora
Para:
Patrícia

Assunto:
Re:
questioná
rio 1
Assunto:
curso

De:
Dora
Para:
Patrícia
De:
Dora
Para:
Patrícia
De:
Ticia
Para:
Patrícia

Assunto:
curso

Patricia,
não adianta fazer isso nao, que mesmo assim nao consigo abrir
esse questionario, vem uma msg dizendu que nao foi possivel
encontrar. o que faço??
oi professora!
ainda estou tendo dificuldade em achar alguma tarefa! ainda
não sei o que fazer...
qndo vc pede pra clicar na turma e ir em "gerenciar
arquivos"...não to achando esse link!
aí fui em ajuda e la tava dizendo q só o professor pode acessar
isso.
não to entendendo nada.
nao estou achando "gerenciar arquivos"!
ainda não sei o que fazer lá!

Assunto:
curso

não to conseguindo achar tarefa nenhuma! =/

Assunto:
RE:
questionário 1

Oi, Patrícia, td bem?
Ou sou muuuito burra, ou realmente está dando problema no
site...eu segui todas as instruções que vc falou, mas não
consegui achar os textos...Cliquei em "biblioteca",depois em
"material do curso" e abriu uma página para pesquisa (do
próprio curso). No fim da página não tinha "gerenciar arquivos",
mas achei os nomes "Biodata" e "questionário 1". Coloquei as
informações necessárias, mas depois abriu uma janela dizendo
q nenhum material foi encontrado. Se vc puder ajudar, vou
adorar!
Mas de novo, também há a possibilidade de eu estar fazendo
coisa errada...

36

05
Jun
2006

De:
Rafa
Para:
Patrícia

Assunto:
Re: o
curso
continua
durante a
greve.

obrigada de qlqr jeito! beijos,
oi professora,

aqui é o Rafa da 1201.. eu entrei no e-proinfo.. a minha turma é
a turma delta. mas eu clico nas opções e não aparece nada.. eu
fui na enquete da turma e tb nao tem como votar e os
resultados todos tão dando 0%.. não estou conseguindo fazer
as atividades propostas.. preciso de ajuda =) obrigado
Quadro 16: Dificuldades com as ferramentas

4.3.3.2.2. Necessidade de direcionamento

A dificuldade com as ferramentas causou forte insegurança e impediu o
desenvolvimento de autonomia. Os alunos evitaram encontrar por iniciativa própria
os caminhos a seguir e preferiram ser guiados pela professora: muitas vezes
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queriam que ela explicasse logo o que era para fazer a fim de evitarem a sensação
de estarem “perdidos” no AVA.
O quadro 17 mostra os e-mails trocados entre os alunos e a professora, em
que eles buscavam auxílio para saber o que e como fazer as atividades propostas.
37

29
May
2006

De:
Nina
Para:
Patrícia

Assunto:
Re: o
curso
continua
durante a
greve.

38

29
May
2006

Assunto:
???

39

29
May
2006

41

29
May
2006

43

07
Jun
2006

De:
Nina
Para:
Patrícia
via
webmail
De:
Nina
Para:
Patrícia
De:
Bruna
Para:
Patrícia
De:
Bruna
Para:
Patricia

45

19
Jun
2006

De:
Bruna
Para:
Patricia

47

09
Jun
2006

De:
Rick
Para:
Patricia

Assunto:
Re:
Turma
Gamma
Assunto:
eproinfo

Patricia,
eu naum entendi o q eh pra fazer exatamente e eu soh tenhu
acesso a internet durante a semana aqui no meu trabalho, mas
aki tah bloqueado o site do e-proinfro. Como e é q vou fazer??
Na minha casa só posso acessar a internet nos fim de semana,
e realmente não tenho tido muito tempo. Assim que puder
retorne. bjim =]
Ainda não consegui descobrir qual é a minha turma e nem sei o
que devo fazer!! Help! Bjus

é minha turma é Gamma sim..mas eu ainda não consegui ver
qual eh a minha tarefa..
vou continuar tentando..bjus
Oiii Professora .. é a Bruna da turma 2202 ...
É que eu to meio perdidaaa .. o que que tem que entregar até o
dia 1 de junho??? Bjaummm

Assunto:
eproinfo

Professora ..
Eu de novoo .. =P
Olha só, depois de muuuuuuito tempo tentando eu acho que
consegui mandar o arquivo pro site do eproinfo. Queria só
confirmar se mandou mesmo ..
E só pra saber .. tem mais alguma coisa pra fazer além de
responder o fórum, as 2 enquetes, o questionario e fazer a
biodata?? Bjaummm
Assunto:
Professora, eu de novo!! =P
eproinfo
Olha só .. respondi duas perguntas lá no forum .. e agora? que
que eu tenho que fazer?
Tem que escolher um texto que eu goste e enviar lá pro
eproinfo? E tem mais alguma coisa? Bjaummm
Assunto:
OI, NÃO ESTOU CONSIGUINDO FAZER NENHUMA
eproinfo
TAREFA! NÃO ENCONTRO NO SITE O LINK PARA FAZER A
TAREFA! TAMBÉM NÃO ESTAVA CONSEGUINDO
ACESSAR O SITE POR UM TEMPO, MAS ULTIMAMENTE
TENHO CONSEGUIDO! SE PUDER ME ENVIAR AS TAREFAS
POR E-MAIL FICARIA AGRADECIDO!
Quadro 17: Necessidade de direcionamento

4.3.3.2.3. Cumprimento da tarefa

Cacá, que se mostrou excepcionalmente mais autônomo, somente enviou emails para dar conta das tarefas já cumpridas. Contudo, precisou da validação da
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professora, ou seja, era importante para ele ter certeza que a professora recebera
seu material.
O quadro 18 mostra os e-mails trocados entre Cacá a professora, em que ele
informa que já cumprira as atividades propostas e as envia, por e-mail, ao invés de
disponibilizá-las na plataforma.
48

28
May 2006

De: Cacá
Para: Patrícia

Assunto:
Atividade
do Módulo
"My Biodata"

Professora: Estou enviando em anexo a
primeira tarefa proposta.

49

01
Jun 2006

De: Cacá
Para: Patrícia

Professora: Estou enviando a segunda
tarefa: perfil de uma personalidade. Escolhi
o jogador Ronaldinho Gaúcho.

50

01
Jun 2006

De: Cacá
Para: Patrícia

51

01

De: Johnny
Para: Patrícia

Assunto:
Atividade da
Turma "My
Biodata"
Assunto:
Questionário 1 E-proinfo
Assunto: eproinfo

Jun 2006

Professora: Estou enviando o questionário
devidamente respondido.
aki o questionário

Quadro 18: Cumprimento da tarefa

4.3.3.2.4. Incentivo da professora

No decorrer dos módulos I e II, as dificuldades encontradas geraram não
somente falta de confiança, mas também desinteresse e, conseqüentemente, muitos
alunos desistiram do curso. Ao perceber que essa evasão ocorria devido aos
obstáculos encontrados e que um encontro presencial não seria possível devido à
paralisação das aulas por conta de uma greve, a professora decidiu minimizar a
frieza que o distanciamento presencial causava: em seus e-mails, buscou fortalecer
o seu vínculo afetivo com o grupo por meio de palavras de estímulo e apoio.
O quadro 19 mostra a estratégia utilizada pela professora para motivar os
alunos — a afetividade.
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52

29
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Nina

Assunto:
sem
problemas!

53

31
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

Assunto:
apoio

54

1 Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Bruna

Assunto:
questionario e
fórum

55

5
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Bruna

Assunto:
you'
re
doing great!

21
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

Assunto:
eproinfo

57

Claro que não tem problema, Nina!!! [respondendo ao pedido
de prorrogação do prazo de entrega da tarefa].
O começo é assim mesmo e lembre-se: estamos fazendo uma
pesquisa; portanto,TUDO que acontece é de extrema
importância para melhorias num futuro próximo!!! +beijocas,
Patty
pessoALL,
Como andam os trabalhos? Estou recebendo vários pedidos
de ajuda. Isso é super legal!!!
Não hesitem em me enviar suas dúvidas: estou aqui para
ajudá-los. beijocas, Patty
Oi Bruna,
Pode ficar caaaaaaalma..rss
É assim mesmo. Estamos fazendo algo novo e interagir em
uma sala de aula virtual é diferente. Estou tranqüila quanto
aos prazos.
Oi Bruna,
That'
s it! Congratulations!!
Please try to uploadit in our virtual eproinfo classroom.
XOXOXO, Patty
Hi guys,
I'
m soooo happy with you. You know, you'
ve been doing great!
I know how difficult it is to use the internet as a classroom for
the first time, but
i'
m sure we'
re going to ACE in "Módulos" 2 and 3.
I'
ve been working hard too and I'
d like u to know that what you
are doing is a very important step towards some improvements
in Education concerning the use of the New Technologies of
Information and Comunnication
Hope u'
ll find nice texts for us to use in our coming English
classes. Hurry up!!!

Thanks again!! Kisses to u all:))
Quadro 19: Incentivo da professora

4.3.3.2.5. Mediação Pedagógica
As dificuldades com as ferramentas geraram um notável sentimento de
dependência dos alunos. Com o intuito de manter o vínculo afetivo sempre presente,
a professora adotou uma postura receptiva de modo que respondia aos e-mails dos
alunos quase de imediato. Contudo, as respostas nunca eram completas, ou seja, as
respostas eram orientações que indicavam como o aluno poderia chegar à
informação desejada usando as ferramentas da plataforma.
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Essa estratégia visava à quebra do paradigma transmissor, uma vez que a
professora deixou de ser a única fonte de informação ao atuar como mais um
instrumento que os alunos usariam para chegar, por si mesmos, às suas respostas.
Os dados coletados nos e-mails respondidos comprovam que a professora
atuou nas ZDP’s dos alunos para guiar, passo a passo, o caminho hipertextual dos
alunos, utilizando a linguagem como “ferramenta” para suprir as limitações das
ferramentas da plataforma.
A mediação pedagógica foi, portanto, a estratégia utilizada para que os alunos
migrassem da Zona de Desenvolvimento Proximal em que se encontravam para o
Nível de Desenvolvimento Potencial, conforme pode ser verificado no quadro 20.

59

28
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Dora

Assunto:
turma
Beta

60

28
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Cacá

62

29
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Nina

Assunto:
Re:
Atividade
do
Módulo
"My
Biodata"
Assunto:
Turma
Gamma

63

31
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Bebeto

Assunto:
questioná
rio 1
(ajuda)

64

29
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Bruna

Assunto:
dúvida
eproinfo

Oi
Dora,
O ponto de exclamação não interfere na atividade.
Você deve clicar na barra (dentro da turma Beta)
"módulo" (naquela linha onde tem apoio, interação,
projeto,etc...). Lá clique em atividade do módulo,
atividade da turma e conteúdo do módulo. Qualquer
dúvida, é só me perguntar. Beijocas, Patty
Olá Cacá,
Recebi a tarefa e arquivarei.Na próxima, explico como postar o
texto na
plataforma,ok?

Oi Nina,
Sua turma é a Gamma mesmo!
Se vc clicar nas carinhas,verá seus colegas de turma e qndo
clicar no nome da turma, entrará em sua turma. Tente mais uma
vez! bjs again, Patty
Oi Bebeto,
Quando vc estiver na página principal (aquela em que aparecem
as notícias, novidades e todas as turmas),vc deve clicar em
"biblioteca" (lá no alto, na barra de ferramentas, onde aparecem
interação, apoio, projeto, preferências,etc.
Depois, vcdeve clicar em MATERIAL DO CURSO. No fim
dapágina aparecem as opções, consultar, enviar arquivo e
"gerência de arquivo". Clique nesse último
e vc encontrará o arquivo.
Boa sorte e beijocas, Patty
Oi Bruna,
Você já achou sua turma? Entre na sala virtual da sua turma e
então clique lá na barra de ferramentas em atividade. Veja o que
tem em atividade do curso, atividade do módulo e conteúdo do
módulo.
Fique tranqüila em relação a esse primeiro prazo. Lembre-se que
meu objetivo maior é a pesquisa e, consequentemente, uma
melhoria no nosso processo ensino-aprendizagem de inglês.
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66

01
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Dora

Assunto:
ajuda
curso

Qualquer coisa, estarei online. beijocas Patty
Oi Isadora,
Fique calma:) Vamos lá: para encontrar o questionário, vc deve:
1) clicar em biblioteca (copiei o layout no início desse e-mail); 2)
clique em MATERIAL DO CURSO; 3) no fim da página, vc verá
3 opções: consultar, enviar, gerência de arquivo; 4) clique nesse
último: o arquivo .doc está lá.
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1 Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Ticia

Assunto:
questioná
rio 1
AJUDA

68

5 Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Rafa

Assunto:
ajuda
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8 Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Bruna

Assunto:
Re:
eproinfo
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11
Jun
2006

De:
Patricia
Para:
Julia

Assunto:
Re:
trabalho

Boa sorte e qualquer dúvida, "e-mail me'
.bjs, Patty
Heyyyyyyyy
Já viu alguma Tícia burra???? Rsss Entendi sua dúvida. Me dá
um tempinho para eu entrar como aluna novamente, pois os
alunos que tiveram a mesma dificuldade estão conseguindo abrir
o arquivo. Envio resposta completa à noite, ok?? bjs
Oi Rafa,
Caaaaaalma!! Vamos lá: "
1) "eu clico nas opções e não aparece nada" Que opções??
2) "eu fui na enquete da turma e tb nao tem como votar e os
resultados todos tão dando 0%.." Você foi ver o resultado? Para
votar, vc deve clicar em uma das bolinhas (opções) e depois
clicar em enviar.
Continue tentando e mantenha-me informada, ok?? bjs, Patty
Oi Bruna,
Vou conferir isso agora e colocar no ar as novas atividades.
Entro em contato com vc logo logo.
bjs, Patty

Oi Julia,
Vamos por partes:
Primeiramente, vc não atrapalha: o objetivo é esse mesmo!
Em segundo lugar, há como recuperar o tempo perdido SIM! Me
dá um tempinho, pois acabei de sentar aqui, para verificar essa
questão da turma Beta. Enfim, "better late than never".
bjs, Patty
Quadro 20: Mediação pedagógica

4.3.3.2.6. Orientação da Professora

O quadro 21 mostra outras atuações da professora na ZDP dos alunos.
Entretanto, nessas orientações, não houve atuação nas ZDP’s individuais: partiu-se
da premissa de que, em algumas situações, o grupo dominava um conhecimento
homogêneo e estava, portanto, em uma mesma ZDP. Por isso, nessa ZDP
idealizada, as orientações foram generalizadas visando a um conhecimento
potencial que poderiam adquirir em conjunto.
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72

74

26
May
2006

De:
Patrícia
Para:
grupo

Assunto:
Lembrete

29
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

Assunto:
nosso
primeiro
questioná
rio

pessoALL, Lembrando....
Nosso acordo está de pé: nossas aulas continuam
virtualmente e o prazo é até 31 para as primeiras notas.
beijocas,Patty
Oi pessoALL,
Para aqueles que estão enfrentando alguma dificuldade, aqui
vai uma dica: use a enquete do curso (clique em interação e
depois em enquete).
Bom, coloquei o arquivo do questionário na BIBLIOTECA
(MATERIAL DO CURSO)
Cliquem em "gerenciar arquivos" e, em seguida, cliquem na
lupa à direita.
O arquivo anexado é em formato .doc ; respondam no próprio
documento e me enviem via e-mail, ok??Good Luck! Patty

75

78

30
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

Assunto:
questioná
rio 1

16
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

Assunto:
eproinfo
Fórum

pessoALL,
Para responder ao quetionário 1, vcs devem clicar em
biblioteca (na página principal, ANTES DE IR PARA A TURMA
DE VCS) e, depois, em material do curso. Lá vc deve clicar
(ao fim da página) em "gerenciar arquivos". O arquivo está lá.
Good Luck!! bjs,Patty
oi pessoALL,
Espero que a semana de vcs tenha sido proveitosa:)
Bom, esse-mail é para lembrá-los da segunda tarefa de vcs do
Módulo 2(quem não participou do módulo 1 pode participar
desse sem problemas).

See u there!! Patty
Quadro 21: Orientação da professora
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4.4.

A avaliação da interface da plataforma e-Proinfo pelos alunos
Dentre as operações disponibilizadas pela plataforma para integrar o

menu do AVA a ser construído, encontra-se o “Formulário de Pesquisa do Curso” (v.
anexo 2). Trata-se de um questionário fechado que deve ser respondido ao término
do curso. Entretanto, é aberto em uma nova janela no formato “pop-up”23 logo ao
primeiro acesso do aluno ao curso e, uma vez respondido, não há como se
alterarem as respostas. Isso faz com que os alunos sejam impelidos a responder o
questionário imediatamente sem terem, efetivamente, interagido com a plataforma.
Dessa forma, as respostas dadas nesse primeiro contato refletem as primeiras
percepções dos alunos em relação ao desenho estético e não à sua funcionalidade.
Os gráficos apresentados a seguir foram gerados pela própria plataforma e é
interessante notar que a generalização dos quesitos indicados no formulário resulta
em uma visão superficial da avaliação dos alunos.
Com o objetivo de comparar as avaliações iniciais do primeiro e do segundo
módulo, decidiu-se gerar um primeiro gráfico delimitando as datas de início e término
do Módulo I, conforme apresentado no gráfico 1.

Gráfico 01: Pesquisa do Módulo I na plataforma e-Proinfo

23

Usa-se o termo “pop up” para definir a característica de uma nova janela que se abre sobre a
página que o usuário está visitando, sem que ele tenha determinado essa operação. Essa nova
janela tem dimensão menor e, freqüentemente surge acompanhada de um efeito especial, como, por
exemplo, movimentos ondulares ou de luzes “pisca-pisca”.
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Em um segundo momento, o gráfico 2 foi gerado, seguindo o mesmo critério:
a delimitação as datas de início e término do Módulo II.

.
Gráfico 02: Pesquisa do Módulo II na plataforma e-Proinfo

Percebe-se que a maioria avalia o curso como “muito bom”, embora o número
de respostas “razoável” aponte para a necessidade de uma investigação mais
aprofundada sobre as percepções do aluno acerca do curso na plataforma e-Proinfo.

4.5.

A avaliação da interface do AVA em uso pelos alunos
A fim de elucidar pontos não esclarecidos nos gráficos apresentados no item

anterior, foi proposto um questionário aberto em que os alunos deveriam refletir
sobre sua experiência no Ambiente Virtual de aprendizagem “Como Ler um Texto
em Inglês” para relatar as suas percepções e opiniões sobre o curso que estava
sendo conduzido na plataforma e-Proinfo. Para o estudo dos discursos dos alunos, o
conteúdo desses questionários foi organizado em temas.

4.5.1. Apreciação positiva da inserção do AVA
No quadro 22, foram agrupados os discursos que refletiram a opinião dos
alunos sobre a importância de se buscar inserir as NTIC’s às práticas pedagógicas
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cotidianas. O fato de se ter optado por um ambiente virtual foi um elemento
motivador, pois faz parte da realidade dessa geração digital. Pôde-se verificar a
predominância de adjetivos positivos à iniciativa de promover um complemento de
estudos na modalidade “on-line”. Essa apreciação positiva é, portanto, um dado
relevante para futuros projetos de utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
no contexto do ensino Médio.
80
81
82

83
84
85
86
87
88

24

Gostei dos métodos de ensino do curso, primeiro quer por ser um curso pela
internet, já facilita porque a maioria dos jovens já têm intimidade com o ambiente
virtual.
Júlia A idéia do projeto é muito boa e produtiva para os alunos que tem interesse em
pelo menos ajudar na pesquisa
25
A idéia de um curso de aprofundamento de inglês pela internet é uma idéia muito
Bruna
interessante e, se bem organizada, pode ser muito proveitosa.
Estou achando o curso muito legal. Estou tendo um pouco de dificuldade para
encontrar as atividades, mas com o tempo a gente aprende!!!!
Yago Eu acho necessário aprender em um ambiente virtual uma página com passo-apasso e exemplos de acordo com a matéria dada no colégio.
Vânia Eu até tive interesse em entrar mais como não recebi nenhum e-mail do projeto...
Nina Eu achei super interessante esse “tipo” de aula,(...)
Apesar da idéia de interagir com os alunos pela internet ser interessante, alguns
Ana
alunos como eu,por exemplo, não souberam usar o site para fazer os trabalhos
O curso “como ler um texto em inglês” têm uma ótima iniciativa em relação ao site,
Juan
(...)
Mara Eu sinceramente gostei do site, achei ele interessante, divertido e com figuras e
cores que chamam a minha atenção.
Quadro 22: Questionário — Tema: Apreciação positiva da inserção do AVA em atividades
complementares.
NI 1

4.5.2. Apreciação negativa da inserção do AVA
No quadro 23, é interessante notar que as apreciações negativas estão
relacionadas com os estilos pessoais de aprendizagem; não há uma crítica negativa
em relação ao AVA em si, mas uma constatação das idiossincrasias inerentes aos
indivíduos.
89
90

24
25

Para certas pessoas o projeto pode parecer que não ajuda tanto quanto estudar
sozinho, ou que estudar outra coisa pode ser mais produtivo.
NI 2
Para falar a verdade eu uso a internet para Orkut e MSN, são raras às vezes que eu
uso a internet para aprender/pesquisar. Falta um interesse da minha parte!
Quadro 23: Questionário —Tema: Apreciação negativa da inserção do AVA

Júlia

Aluno que não se identificou
Já havia feito um curso na disciplina Física no AVA e-proinfo
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4.5.3. Dificuldades de direcionamento
O quadro 24 descreve a reação dos alunos ao tentarem cumprir as tarefas
propostas. Além de se sentirem confusos e perdidos, quando finalmente
encontravam as orientações sobre o que fazer, faltava um direcionamento indicandolhes onde encontrar o material destinado à execução dessas tarefas.
91

92

93
94
95
96
97
98
99
100

101

O que desanima é a “fartura” de “deveres”. São muitos trabalhos para fazer ao
mesmo tempo em muitos lugares diferentes. Talvez se a quantidade fosse mais
dividida e o lugar fosse mais específico, como: usar o fórum em uma semana, na
outra usasse outra fonte do site.
Bruna O site é um pouco confuso. Tem muitas atividades diferentes em muitas áreas do
site. E tive que rodar o site inteiro para conseguir encontrar as tarefas que tinha para
fazer. Eram muitas tarefas diferentes em lugares completamente diferentes, sempre
dando a impressão de que esqueci de fazer alguma coisa.
Yago Quando entrei não soube achar onde é o exercício e não soube o que fazer, por
isso deixei de entrar.
Cacá Quando entrei no e-proinfo pela primeira vez eu senti dificuldade em mecher [sic] no
programa e em realizar as tarefas. Eu fiquei meio confuso, sem saber o que fazer.
Bebeto Na 1ª vez entrei no site e me enrolei na hora de adquirir o questionário não achava
a opção “gerenciar arquivo”, se não me engano, no módulo I na hora de preencher
alguns dados.
(...) mas assumo que é realmente complicado entender os comandos dessa “aula”
Nina
Eu percebi que o site está meio vago! Me senti perdida, não sabia por onde
NI 2
começar! Então, desisti!
Dora Eu senti dificuldade em efetuar as tarefas pedidas ao decorrer do curso. Até acessei
algumas vezes, mas quando chegava na página inicial (depois que bota a senha) e
não sabia onde achar as tarefas e nem faze-las.
Ana
No meu caso, entrei na página umas 3 vezes por semana, mais ou menos,
“futuquei” tudo e não consegui achar os módulos.
Maria
Eu achei o site do eproinfo muito fraco. O serviço não é bom, dá erros
freqüentemente,é difícil de navegar, a linguagem é complexa e a conexão é lenta.
O material também é chato e acho que é dificil para alunos que não tem base de
inglês.
Fiquei meio “estressada” com o site, porque dava erro toda hora, acho que o site
Mara
deveria ser reprogramado para que esses erros não ocorram, porque com esses
erros nós (alunos) acabamos perdendo o interesse pelo site.
Quadro 24: Questionário — Tema : Dificuldades de direcionamento
Júlia

4.5.4. Infotenimento
Um dado que pôde ser observado nos relatos coletados é que essa geração,
que se desenvolve na sociedade que Baudrillard denomina “Sociedade do
Espetáculo”, valoriza sobremaneira o entretenimento, considerando-o um critério de
qualidade. A aula como fonte de informação e construção de conhecimento deve ser
um espetáculo para entretê-los, resultando no que Belloni (1999 e 2005) denomina
infotenimento. Essa característica pode ser observada no quadro 25.
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102

Júlia

103

Nina

104

Maria

105

Juan

Por experiência própria a minha facilidade em inglês provim [sic] do hábito de
escutar em inglês como músicas, filmes, etc. Uma sugestão, que de início pode
parecer infantil mas é bem interessante, seria estudar letras de músicas e em áudio
também.
Penso que os textos devem ser de temas atuais e interessantes à pessoas de
nossa faixa etária. Também poderia haver na nossa “página” alguns jogos ou coisas
do tipo, para entretenimento.
Usar outra abordagem. Música por exemplo. Usar letras em inglês com lacunas
para os alunos ouvirem e completarem. Ou filmes com legendas em inglês.
(...) mas deveria haver um assunto ligado diretamente com os jovens de hoje em
dia, para que possa crescer atingindo diretamente. Um desses assuntos seria a
música, e outro seria o esporte.
Quadro 25: Questionário —Tema: Infotenimento

4.5.5. Dificuldades com a interface da plataforma
No quadro 26, o que fica claro nos discursos dos alunos é que, embora eles
estivessem habituados ao percurso hipertextual nos ambientes virtuais, a interface
da plataforma e-Proinfo dificultava operações simples como anexar e baixar arquivos
(operações que os alunos utilizam com desembaraço nos e-mails, Orkut e sites de
músicas para serem transferidas para seus aparelhos de mp3). Esses dados
comprovam que as dificuldades não provinham de falta de letramento digital e sim
de uma interface que apresentava problemas de usabilidade e ergonomia.
106

107
108
109
110

111

Para anexar arquivos também é bastante complicado. O site só aceitou o arquivo
quando o mesmo estava sem espaço no nome.
Para achar os arquivos também é bem complexo porque tem o link “material do
aluno” e “material do professor” (ou alguma coisa parecida), e nunca sei em qual dos
dois tenho que entrar para achar o material.
E, algumas vezes, os trabalhos que tínhamos que fazer ficavam metade na página
inicial e a outra na parte da turma, o que torna um pouco complicado. Tenho sempre
que descobrir em qual das páginas tenho que entrar para achar o material e para
onde tenho que enviá-lo
Vânia Assim! Lembrei! O tal “tira-dúvidas” não tirou dúvida nenhuma tudo aquilo que
estava ali a maioria tinha entendido, eu acho que seria bom ele ser aberto ao público
e não apenas ao professor.
Vânia E o forum? cade? Não tinha nada quando eu entrei.
Vânia E como se usa a biblioteca? (é assim que se chama o local de pegar material
extra?) muito complicado é mais fácil se estivesse por tópicos do que em forma de
busca.
Eu acho que é necessário explicações mais objetivas e claras. Até hoje eu não
Dora
sei que tipo de atividade foi passada no curso. A única coisa que eu vi foi um texto
de um escritor, uma bibliografia, sei lá, e não sabia o que era pra fazer com aquilo,
se era só pra ler ou se tinha alguma tarefa em cima desse texto.
O que eu considero necessário em um curso como esse é boa visualização e
Mara
assuntos que realmente interessem os alunos.
Quadro 26: Questionário —Tema: Dificuldades com a interface da plataforma
Bruna

118

4.5.6. Dificuldades de acesso

Uma questão delicada quando se trata de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem no contexto do Ensino Médio é o acesso à Internet. Por se tratar de
alunos jovens que têm restrições de uso, esse dado não pode ser negligenciado ao
se planejar um curso on-line para essa faixa etária. Os dados apresentados no
quadro 27 mostram algumas das dificuldades de acesso enfrentadas por jovens
alunos.
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113
114

Júlia

Na minha opinião, o que também deve ser levado em conta é que alguns alunos
mesmo sendo adolescentes e ter o esteriótipo [sic] de que não sai do computador
possui exceções [sic], e que nem todos tem/podem ter acesso direto ao
computador.
Yago Minha net é lenta, porque é discada demorando muito para entrar no site,sendo que
meu horário é limitado para usar a internet
Bebeto Professora, como você perguntou antes da greve para os alunos que tinha
computador, então eu era um dos que não tinham por isso não pude acessar
freqüentemente, e sim duas vezes quando fui na minha avó.
Quadro 27: Questionário —Tema: Dificuldades de acesso

4.5.7. Autonomia

Por mais independentes que os alunos parecessem por transitarem
facilmente em ambientes virtuais, no contexto de aprendizagem, apresentaram muita
dificuldade para tomar decisões e esperavam que a iniciativa partisse sempre do
professor. Mesmo no caso específico do aluno Cacá, que se mostrou bastante
autônomo, o aval da professora era o impulso que precisava para seguir adiante.
Essa falta de autonomia pode ser observada no quadro 28.
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Vânia

116

Cacá

117

Ana

Eu até tive interesse em entrar mais [sic] como não recebi nenhum e-mail do
projeto
Depois quando eu comecei a fazer as atividades propostas, eu me acostumei
com o programa.
Recebia os e-mails e não conseguia entender como fazer e o que fazer. Achei
que se perguntasse por e-mail continuaria sem entender e preferi esperar a
greve acabar. Chegou uma hora que desisti de entrar no site porque não tinha
como voltar e fazer os módulos antigos.
Quadro 28: Questionário —Tema: Autonomia
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4.5.8. Colaboração

Os alunos na faixa etária entre 15 e 18 anos são naturalmente gregários. No
quadro 29, os discursos dos alunos apontaram para a necessidade de trabalharem
em grupo de modo a serem ajudados por seus pares. Embora ainda muito
acostumados ao paradigma transmissor, a utilização de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem mostrou-se como um caminho para a aprendizagem colaborativa.
118

Vânia

119

Vânia

120

Nina

121

Marcos

Eu até tive interesse em entrar mais como não recebi nenhum e-mail do projeto
acabei tendo que recorrer a um colega que me disse o que era para fazer
mesmo assim tive dúvidas em onde colocar e como colocar e tive que recorrer
ao mesmo.
Eu acho que seria bom ele [“tira-dúvidas”] ser aberto ao público e não apenas
ao professor.
Bom, eu acho que deveríamos sim marcar um encontro on-line, para discutir
sobre os textos.
É também necessário que os alunos participantes login-se diariamente ou
apenas semanalmente, pois sem o acesso deles o curso não pode seguir o rumo
esperado. Nesta greve acessei duas vezes (...) tentei ajuda no site que é muito
complicado (...) e tentei o chat com os amigos, porém ninguém se encontrava
online assim desisti temporariamente.
Quadro 29: Questionário —Tema: Colaboração

4.5.9. Professor como par mais competente

Durante todo o curso, a professora se propôs a atuar como mediadora e, nos
discursos apresentados no quadro 30, essa opção filosófica e metodológica ficou
explicitada. Pôde-se verificar, nas falas dos alunos, que a professora já não era vista
como fonte de respostas prontas às suas dúvidas, mas como o membro importante
do grupo que, por estar em uma ZDP à frente da sua, poderia auxiliá-los. Em outras
palavras, eles deixaram claro que ainda consideram o professor (e não os colegas)
como o par mais competente com o qual fazem juntos hoje o que pode ser feito, sem
assistência, por eles amanhã.

120

122
123

124

4.6.

Mas acho que é melhor entrar no laboratório da escola por ter o auxílio da
professora pra poder tirar dúvidas.
Bebeto Consequentemente enviei um e-mail para você mostrando minha dúvida, você
me respondeu, só que mesmo assim não consigui [sic] fazer na 2ª vez apesar
de ter entendido um pouco melhor o site.
Seria interessante que pudéssemos, junto com você, fazer um trabalho no site,
Ana só uma vez para termos um meio de “correr” para alguém que tire nossas
dúvidas e para que, quando chegarmos em casa, possamos entrar no site e já
ser automático o acesso aos trabalhos.
Quadro 30: Questionário —Tema: Professor como par mais competente
NI 1

Diferentes tipos de interação no módulo 3 do AVA em uso

4.6.1. As notas de campo
Foi marcado um segundo encontro presencial no laboratório para que, com a
ajuda da professora de informática para educação V., os problemas ocorridos nos
módulos 1 e 2 fossem compreendidos de forma a permitir um melhor desempenho
dos alunos. Nesse encontro também houve uma avaliação do conteúdo do curso e
decidiu-se, em conjunto, sobre o tema e as ferramentas a serem utilizadas no
Módulo 3. Essas interações foram registradas em notas de campo e registro das
observações.
No turno da manhã, inúmeros imprevistos ocorreram. O primeiro deles foi que
dos 17 computadores ligados, apenas 03 estavam capacitados para navegação. Os
alunos acessavam a página normalmente e faziam o login; entretanto, ao serem
direcionados para a página da turma em que estavam alocados, a rede bloqueava o
acesso. Alguns relataram que era isso que ocorria na casa deles. No laboratório,
além da professora-pesquisadora, estavam o técnico em informática e a professora
de informática educativa.
Havia duas hipóteses: a primeira era que o servidor do e-Proinfo poderia estar
sobrecarregado com excesso de usuários conectados simultaneamente e a segunda
era que firewalls26 instalados nos computadores estavam bloqueando o acesso à
plataforma. Enquanto tentava-se descobrir a causa do problema de conexão, os
alunos se dispersaram; portanto, decidiu-se por uma aula expositiva sobre o
26

Programas que oferecem segurança nos acessos à Internet, uma vez que bloqueiam o
recebimento de dados que possam tornar o computador do usuário vulnerável a golpes e fraudes.
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funcionamento das ferramentas da plataforma e-Proinfo e sobre as tarefas do AVA
em uso. Como os alunos não puderam visualizar as páginas dos Módulos I e II, ficou
acordado que exemplos, com as respectivas ilustrações, lhe seriam enviados por email.
Negociou-se, também, um prazo maior para o Módulo III, pois, quando foi
mostrada a mensagem “não há curso em andamento para esse usuário”, concluiu-se
que o desenho do AVA “Como Ler um Texto em Inglês” não disponibiliza aos alunos
a possibilidade de visualizar módulos já concluídos. Dessa forma, como havia
conexão com a Internet, dois alunos que não haviam se inscrito antes da greve
puderam fazê-lo naquele dia (dentre eles, um aluno que não tem computador em
casa).
No encontro da tarde, alguns dos problemas verificados pela manhã se
repetiram. Por tentativa e erro, decidiu-se criar uma turma chamada “test” e os
alunos que estavam ali presentes foram alocados nessa turma experimental.
Verificou-se, dessa forma, que todos acessavam a página sem problemas e esse
grupo pôde visualizar a barra de ferramentas e compreender o esquema da
plataforma. Contudo, vários alunos afirmavam ainda estar meio perdidos e as
perguntas que faziam eram “O que fazer?” “Onde eu clico?” “ Eu entendi, mas pra
onde eu vou agora?”
Essas perguntas dos alunos apontaram para a necessidade de se estabelecer
as ferramentas onde pudessem receber as orientações iniciais sobre “o que” buscar,
“como” executar e “onde” encontrar as atividades. Foi combinado, portanto, que
usariam Apoio, onde eles leriam as informações na agenda, nos avisos e no tiradúvidas; Interação, para utilizarem o webmail do grupo; e Módulo, onde
encontrariam informações detalhadas sobre como executar as atividades propostas.
Foi acordado, também, que os alunos poderiam e deveriam entrar em contato com a
professora por e-mail a qualquer momento.
Conforme descrito no item 4.5.4 desse capítulo, a necessidade de
entretenimento e diversão pôde ser observada. Os alunos “conversaram” o tempo
todo, entre eles, no e-messenger da plataforma; porém, os temas dessas conversas
eram apenas brincadeiras para se divertirem uns com os outros, principalmente
depois que perceberam que na rede do laboratório, nem sempre o seu login era feito
no terminal em que estavam trabalhando, ou seja, o aluno X estava no computador
de Y e assim, por diante.
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A turma experimental “test” foi, portanto, renomeada como “Learning and
having fun” e os alunos que participaram dos dois primeiros módulos e os dois
inscritos nesse encontro presencial foram alocados na turma.
4.6.2. Os registros das interações via e-mail
A duração do módulo 3 Learning and Having Fun foi de aproximadamente três
meses e observou-se menor interação com a professora. Tal fato refletiu uma
familiarização maior com a plataforma e-Proinfo e o AVA em uso. Nesse módulo,
houve, portanto, mais IHM do que mediação pedagógica virtual: uma parte das
dúvidas fora esclarecida no contexto presencial, especialmente, aquelas em relação
aos prazos para a execução das tarefas.
O principal tópico dos e-mails trocados nesse período foi o problema com a
barra de ferramentas no Ambiente da Turma que não disponibilizava as mesmas
opções dos Módulos 1 e 2. Os outros tópicos versaram sobre algumas dúvidas
pessoais.
No quadro 31, o pequeno número de e-mails enviados pelos alunos revela
que as dificuldades diminuíram e as atividades estavam sendo conduzidas mais
facilmente. Várias ZDP’s se transformaram em Zonas de Desenvolvimento Real e
eles conseguiam executar as tarefas do Módulo 3 quase sem auxílio da professora.
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9
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126

22
Jul
2006

127

12
Aug
2006

128

17
Aug
2006
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17
Aug
2006

De:
Bruna
Para:
Patrícia
De:
Bruna
Para:
Patrícia
De:
Bruna
Para:
Patrícia

Assunto:
eproinfo

Professoraaa ..
Eu entrei no teste da 2202 .. mas a barra no topo da pagina
continua sem aparecer .. aparece só trocar perfil e principal ..
=/ Bjaummm
Assunto:
Professoraaa ..
eproinfo
Acabei de entrar no eproinfo .. e ainda nao tinha arrumado o
problema nao!!! Só estou mandando o email pra avisar
mesmo. Bjaummm
Assunto:
Fessoraaaa ..
Re:
Eu nao consegui entender muito bem o que é pra fazer .. ia
urgente!
falar com voce no colegio na quarta, mas voce nao foi!
Eu nao consegui entender, achei a letra da musica mas nao
sei o que tenho que fazer agora.Bjaummm
De:
Assunto:
Não entendi o que é pra fazer exatamente, dei uma lida na
Nina
duvidas..
letra da música, mas devo dar a minha opinião sobre essa
Para:
letra lá no fórum ou eh pra de alguma forma traduzí-la e lhe
Patrícia
enviar?? Bjs
De:
Assunto:
Bom, pelo que vi la no eproinfo, tá todo mundo respondendo,
Nina
+
dando sua opinião sobre essa musica no fórum né...então eu
Para:
duvidas..
também quero fazer isso, mas não sei como deixar umas
Patrícia
mensagem lá..HELP ME!..rs Bjs
Quadro 31: E-mails enviados pelos alunos no Módulo 3
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As dúvidas dos alunos, com exceção das de Nina, diziam respeito a questões
técnicas e foram imediatamente esclarecidas pela professora de modo a manter o
interesse e a participação. O quadro 32 mostra o total de e-mails respondidos pela
professora no Módulo 3.
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9
Jul
2006

132

17
Aug
2006

133

134

17
Aug
2006

17
Sep
2006

De:
Patrícia
Para:
Bruna
De:
Patrícia
Para:
Nina
De:
Patrícia
Para:
Nina

De:Patrí
cia
Para:
Rick

Assunto:
Re:
eproinfo
Assunto:
Re:
duvidas.
Assunto:
Re: +
duvidas..

Assunto:
manutenção

oi Bruninha,
Deve ser um problema deles no ambiente do aluno.
vou reportar ao suporte técnico deles.
bjsss, Patty
Oi Nina,
Use o fórum: não é para traduzir, ok? Good luck! bjs,
CAAAAAAAAAALMA..rss
Não vou dar a resposta de bandeja não..rss Vá lá na
ferramenta "apoio" e clique em "tira-dúvidas": toda a
explicação de como usar o fórum está lá. Tente + 1 vez:)) bjs,
Patty
Oi Rick,

Você escolheu justamente o dia em que haveria manutenção
da rede elétrica no prédio do ministério e TODOS os
servidores seriam desligados!!! Eles avisaram isso c/ bastante
antecedência.... não se preocupe: tente depois das provas,
afinal, foi o que combinamos. [], Patrícia
Quadro 32: E-mails enviados pela professora no Módulo 3

Houve também, no Módulo 3, interações entre a professora e o Administrador
da Entidade acerca de problemas relacionados ao suporte do e-Proinfo. Houve,
igualmente, tentativas de interação com o responsável pelo suporte da plataforma,
conforme mostra o quadro 33.
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135

17
Jul
2006

136

23
Jul
2006

137

28
Jul
2006

De:
Patrícia

Assunto:
eproinfo ambiente do
aluno

Olá professor (Adminstrador da Entidade),

Estamos com um problema técnico (agora não é meu
computador!): os alunos só visualizam, na barra de
ferramentas, os links "trocar perfil" e "principal"(eles não
Para:
Adminis
visualizam os links "apoio", "interação", "biblioteca", etc.).
-trador
Esse problema ocorreu em diferentes computadores (em
da
casas diferentes);portanto, acredito ser problema da
Entidaplataforma. Eles estão "de folga" esses dias por conta da
de
1ªcertificação; por isso, temos essa semana para resolver
esse contratempo. A propósito, o curso-projeto-pesquisa
tem gerados dados interessantíssimos em relação à EAD
no Ensino Médio. Um abraço, Patrícia
De:
Assunto:
Prezada professora,
Adminis RES:
A plataforma não está mais oferecendo suporte. Eles
-trador
eproinfo querem que recebamos o código fonte para fazermos a
da
ambiente do
administração da plataforma no próprio colégio. Ainda não
Entidaaluno
tive oportunidade de conversar e discutir os prós e
de
contras com as pessoas do CP II responsáveis pela
informática e pelo pessoal que por certo teria que ser
Para:
destinado a administrar o funcionamento da plataforma, já
Patrícia
que teria que ser aberta a todos, tanto do colégio como de
fora dele. Desculpe a demora, mas estive fora e só voltei
hoje. Amanhã estarei no CP II e, caso ainda ache
necessário algum apoio, pode me procurar.
De:
Assunto:
Boa tarde,
Patrícia
barra de
Meu nome é Patrícia e sou professora do CP II - RJ
ferramentas
Embora tenha sido informada pelo responsável da minha
Para:
incompletas
instituição que o suporte técnico será feito pelo próprio
eproinfo
colégio, uma vez que os códigos fontes
_suport
serão liberados, tenho urgência em resolver umprblema
técnico que impossibilita as minhas aulas. No módulo 3,
e@mec.
gov.br
do curso "como ler um texto em inglês", somente as
opções "trocar perfil" e "principal" aparecem quando o
login é feito pelo aluno. O problema foi detectado em
várias máquinas e em casas diferentes. O que fazer?
Atenciosamente, Patrícia Martins
Quadro 33: Problemas com o suporte do e-Proinfo

Nem as interações com o Administrador da Entidade, nem a tentativa de
interação com o suporte da plataforma e-Proinfo foram bem sucedidas.
Conseqüentemente, por tentativa e erro novamente, a professora decidiu verificar as
opções selecionadas no Perfil da Turma e foi observado que as ferramentas Apoio,
Interação e Módulo não estavam marcadas na lista apresentada, embora fossem
parte integrante do Perfil do Curso (v. fig 36). Assim, ao se selecionar essas
ferramentas, o problema foi solucionado sem, contudo, se compreender o porquê de
a plataforma ter incluído automaticamente essas ferramentas nos Módulos 1 e 2 e
não repetir o feito no Módulo 3.

125

As ações empreendidas para resolver o problema acima citado provocaram
uma pausa no andamento do curso que se estendeu ainda mais devido à semana
de provas formais da segunda certificação. Para restabelecimento do interesse e
renegociação dos prazos, houve necessidade de novas intervenções mediadoras da
professora, como mostra o quadro 34.

139

140

14
Aug
2006

05
Sep
2006

De:
Patricia
Para:
Grupo

Assunto:
Re: prazos

De:
Patricia
Para:
Grupo

Assunto:
Congratulations!

Hi guys,
As provas acabaram e vocês já descansaram: agora é
hora de cumprir os prazos. Aproveitem este fim de semana
para completar o módulo 3. Lembrem-se: clique em "apoio"
Hi guys,
Estou muito feliz com o andamento do grupo e não quero
que ninguém fique p/ trás. Dêem os parabéns para Yago e
Bebeto que se juntaram ao grupo depois de "batalharem"
muuuuuuuuito para fazer o módulo 3, sem terem feito os
módulos 1 e 2.
Uma dica: vcs podem começar a checar os trabalhos dos
colegas na biblioteca e os "posts" nos fórums para dar
sugestões e fazer comentários, que tal??? bjs, Patty
Não se atrasem para o módulo 4.Quero colaboração de
TODOS!!!

Quadro 34: Incentivo da professora

4.6.3. Os registros das IHM com o AVA em uso no Ambiente Turma do
Módulo 3
O aspecto a ser observado no quadro apresentado a seguir é que as tarefas
foram cumpridas com menos acessos às ferramentas, o que comprova maior
familiaridade com o AVA “Como Ler um Texto em Inglês”. As ferramentas mais
requisitadas foram Download – Material do Professor e Módulo Atividades já que a
atividade pressupunha que eles baixassem um arquivo de texto com a letra de uma
música em inglês. O obstáculo encontrado não foi fazer o download do Material do
Profesor; a dificuldade foi descobrir que o arquivo fora (pois a plataforma assim
exige) armazenado sob um tema e um subtema. Tal fato fez com que procurassem a
ferramenta Módulo Atividades para checar se não compreenderam mal as instruções
contidas na Agenda e nos Avisos.
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Pode-se verificar que apenas a aluna Júlia conseguiu enviar o arquivo com
sua tarefa concluída para o AVA em uso. Essa fora a operação planejada, pois se
objetivou que os outros alunos, bem como a professora, pudessem fazer o download
do arquivo para organizar em seus computadores pessoais o material produzido no
curso.
O fato relevante é que Cacá, que sempre foi o aluno com mais autonomia, por
não ter entendido como enviar sua tarefa para o AVA em uso e por não querer pedir
ajuda à professora, decidiu, entretanto, abrir um tópico no Fórum (no Módulo 3 foram
disponibilizados, igualmente, o Fórum Orientação e o Fórum ) e postou sua opinião.
Os outros alunos seguiram seus passos e a professora não somente aceitou a
alteração de percurso, como elogiou tal iniciativa. Cacá, também, foi o aluno que
mais interagiu com as ferramentas da plataforma no AVa em uso.
O quadro 35 mostra a queda brusca no número de acessos dos alunos ao
Ambiente de Turma (v.cap. 2, fig. 11), no Módulo 3. Isto revela que revela que os
alunos já dominavam as ferramentas da plataforma e, portanto, executavam as
tarefas propostas no AVA em uso com mais autonomia e presteza.

Ferramentas

Alunos
Cacá

Nina

Bruna

Vânia

Júlia

Bebeto

Yago

Apoio -Agenda
9
3
1
2
1
2
Apoio – Avisos
7
2
1
2
Apoio – Referências
6
Apoio– Tira-dúvidas
8
3
1
1
1
2
Biblio– Mat. curso
39
Biblio–Mat.Prof.
11
7
2
6
3
8
Com. Material Aluno
2
1
Dwnld_Mat. Aluno
3
Dwnl_ Mat. Prof.
14
2
1
2
1
2
Biblio– Mat. Aluno
8
1
12
4
7
11
Int. – Diário Bordo
4
3
Interação - Enquete
6
2
1
Interação – Fórum
27
4
3
5
1
Man.Tema biblio
3
1
Módulo– Atividades
11
10
5
7
4
3
5
Módulo – Conteúdo
1
1
3
1
Proj. _ Gerenciador
1
Proj._ Pesq. Aluno
6
Qnt. Arq. na biblio
1
1
1
1
Qnt. msg no fórum
2
1
5
1
3
Resp. a enquetes
2
2
2
2
1
Upload–Mat. Aluno
1
1
1
1
Quadro 35: Estatística Aluno — Nível: Learning and Having Fun (Módulo 3)

Rick

9
1
1
5

4

1
8
1
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4.6.4. A Entrevista semi-estruturada
Ao término do Módulo 3, os três alunos que demonstraram maior familiaridade
com o AVA em uso responderam a uma entrevista semi-estruturada (v. anexo 06)
para avaliarem a interface da plataforma e-Proinfo e do AVA em uso no Módulo 3.
Os dados revelam firmemente que houve uma relação entre familiaridade e
prazer. Ao enfrentarem menos adversidades em relação às ferramentas da
plataforma, os alunos apreciaram as atividades propostas no AVA. Além disso,
como a mediação pedagógica interveio sempre que surgiu um problema de
usabilidade e ergonomia da interface, a percepção dos alunos acerca do Módulo 3
mudou consideravelmente. Embora nenhuma ferramenta tenha sido alterada, o AVA
em seu terceiro módulo apresentou-se mais fácil e agradável, o que comprova que
as ações/intervenções da professora se caracterizaram como mediação pedagógica
e contribuíram indiscutivelmente para o sucesso do processo ensino-aprendizagem,
como mostra o quadro 36.
Data

Aluno

141

29/09

Bruna

142

07/10

Vânia

143

27/09

Cacá

144

25/10

Vânia

145
146
147
148

25/10
25/10
25/10

Cacá
Prof.a
Cacá
Prof.a

149

25/10

Vânia

Enunciado
Eu não gostei muito da minha participação no 3º módulo, achei que
poderia ter feito muito mais. Mas tive dificuldade em relação à música.
Mas a idéia de trabalhar com o texto de uma música foi muito
interessante.
Eu gostei bastante dele pôs foi algo que colocou em prática nosso
vocabulário de inglês e ao mesmo tempo deixou espaço para colocarmos
nossa própria opinião, o q ajudou bastante o entendimento da música em
questão do módulo. Bom o entendimento entre eu e as ferramentas do eproinfo melhoraram bastante desde o módulo 1 e no módulo 3 posso
dizer que o apoio – tira-dúvidas foi uma ferramenta essencial pra mim.
Espero que continue assim. ^^
O módulo 3 foi um módulo muito interessante porque trabalhamos com
uma música que nos permitiu discutir um assunto bastante atual: a
questão da liberdade associada ao ensino nas salas de aula. Quanto ao
seu grau de dificuldade, a minha avaliação é que ele foi um módulo que
não apresentou muitos problemas para ser realizado.
Eu fui no apoio e no tira-dúvidas. Mas eu cliquei em tudo. Só descobri
que aquilo era a turma porque cliquei lá e apareceu aquele negócio......
Eu usei a ajuda.
A ajuda da plataforma ou o tira-dúvidas?
A ajuda lá em cima. É só clicar e vem tudo explicado. É fácil
Como você conseguiu cumprir todas as tarefas sem me enviar um email? Foi só o tira-dúvidas que lhe ajudou?
[rindo] Legal é quando vasculha o site: quando se escreve é chato. Por
isso o pessoal deixou o blog. Hoje tenho só Orkut, mas um tempo atrás
eu era viciada em blog Queria ter feito o curso de HTML. Eu gosto é de
“meter o dedão”. Eu testei vários blogs: ig, blogspot e eles não deixavam
personalizar. No weblogger, se você quiser, pode deixar tudo branco: é
só mexer no código-fonte.
Quadro 36: Entrevista semi-estruturada.

CAPÍTULO 5: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Neste capítulo, os resultados descritos no capítulo anterior foram triangulados
e analisados com base nos pressupostos teóricos apresentados no capítulo 1 desta
dissertação. Os dados foram, portanto, organizados, no item 5.1, levando-se em
consideração o discurso da professora; no item 5.2, observando as ferramentas do
AVA em uso e, no item 5.3, relacionando as ações da professora com o conceito de
Mediação Pedagógica.
Para fins de conclusão, no item 5.4, as questões de pesquisas apresentadas
na introdução deste trabalho foram retomadas, de modo a conduzir a discussão dos
resultados de maneira clara e objetiva.

5.1.

A professora enquanto objeto de estudo
5.1.1. O discurso da professora e os discursos institucionais
No início da pesquisa, optou-se por não problematizar as questões políticas

da plataforma e-Proinfo porque o foco da pesquisa eram as interações professoraalunos-plataforma. Entretanto, o aspecto político de uma plataforma educacional
gratuita, que é vinculada ao Programa Nacional de Informática, apresenta um
aspecto importante a ser observado, especialmente se considerarmos a realidade do
Brasil, cuja política educacional abrange também a distribuição de livros didáticos e
tem, “garantido por lei”, o acesso à educação básica. Ademais, toda instituição
escolar tem seu Projeto Político Pedagógico, que deve estar em conformidade com a
LDB 9394/96 e os PCN’s. É nesse cenário que, embora ainda haja uma realidade de
analfabetismo, de falta de professores e de condições minimamente adequadas a
uma educação de qualidade, o governo federal acena com altos investimentos em
tecnologia.

129

Uma análise mais detida sobre as Diretrizes do PROINFO (v. anexo 3) e
sobre as interações professora-plataforma no papel de Administradora de Curso
tornou-se necessária, quando se percebeu que a plataforma e-Proinfo era uma
plataforma educativa estritamente vinculada ao Programa Nacional de Informática,
cujo público-alvo principal eram os professores de instituições públicas. Ao MEC, via
SEED, cabia, então, disponibilizar a esses profissionais cursos a distância de
capacitação e especialização em como usar as Mídias em sala de aula. Tal
constatação conduziu a uma análise do discurso da professora ao se articular com
as ordens do discurso: o discurso interno da instituição, proferido para si própria e
que circula no meio dos que a fazem funcionar, e o discurso das Diretrizes do
PROINFO, proferido pelo MEC e que reflete a ordem do discurso neoliberal e circula
nas esferas federal, estadual e municipal de educação.
No princípio, o fato de a plataforma e-Proinfo estar vinculada à toda hierarquia
autárquica da instituição escolar que, por sua vez, está subordinada à SEED e ao
MEC, fora não somente assimilado quanto reverberado no discurso da professora.
Primeiramente, verificou-se no excerto abaixo que o conceito de pesquisa está
lexicalmente equivocado. Nesse evento comunicativo, não era a pesquisa que se
pretendia institucionalizar, mas o projeto de “complementação de estudos”.
“Muito obrigada!! Embora os acontecimentos, leia-se greve, atrapalharam muitíssimo
meu projeto e atrasaram minha dissertação, devo confessar que o tempo "perdido"
serviu para eu me familiarizar com a plataforma e, portanto, já fiz várias alterações no
design do curso. Com isso, tenho certeza que essa pesquisa pode, em breve, se
tornar institucional”. (turno 10, quadro 10)

O adjetivo “institucional” atribuído ao projeto de complementação de estudos,
sob a perspectiva da dimensão Texto, evidencia a função ideacional do texto,
sistema de conhecimentos, crenças e ideologias, pois indica a concordância de que
um evento deve se tornar institucional, de modo a se obter uma visão globalizante e
homogênea daquilo que se apresenta como uma verdade local. Essa é a
característica dominante de todo o sistema educacional que, durante séculos,
tendeu a apagar as individualidades em prol de uma educação de massa que tem
suas idiossincrasias preteridas em nome de uma unificação nacional.
Uma outra perspectiva de análise é a dimensão Prática Discursiva, em que a
escolha da palavra “institucional” reflete o sentido polifônico do texto, uma vez que
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seu enunciado é o resultado da mescla de vários outros textos que perpassam pelo
seu discurso. Enquanto produção textual, “institucionalizar” o projeto em todo o
departamento é, portanto, um exemplo concreto de “Intertextualidade Manifesta”,
pois nessa prática discursiva ecoam as práticas discursivas de outros textos como a
LDB, os PCN’s, as Diretrizes do Programa Nacional de Informática na Educação (v.
anexo 3) e, especialmente, o Projeto Político Pedagógico da Escola que instituiu
provas institucionais (provas homogêneas para todas as unidades da instituição).
Ampliando a análise para a dimensão sócio-cultural, essa intertextualidade
também pode ser compreendida como Intercursividade, já que reproduz a ordem do
discurso do MEC que, por intermédio da SEED, elaborou um único programa
nacional para ser implementado de cima para baixo, em todas as esferas
educacionais,

sem

que

as

periferias

tivessem

sido

consultadas.

Ao

se

“institucionalizar” o projeto de complementação de estudos, a instituição escolar
seria obrigada a implementar um curso, cujo público alvo são alunos altamente
letrados em linguagens multimidiáticas, em contextos em que esse letramento fosse
incipiente, ou até mesmo inexistente.
No que concerne à categoria do discurso a que Foucault se refere como a
“ordem do discurso”, verificou-se, no texto da carta endereçada aos alunos,
convidando-os a participarem do curso “Como Ler um Texto em Inglês” (v. anexo 1),
o discurso das Diretrizes do PROINFO. Ao apresentar a pesquisa, embora tenha
buscado a imparcialidade, o argumento usado para convencê-los da importância da
pesquisa é que seus resultados podem
“(...) contribuir para uma teorização sobre a emergente ciberpedagogia”. (Cartaconvite, anexo 1)

Ao analisar esse enunciado sob a perspectiva da dimensão Prática Sóciocultural, verificou-se a necessidade de uma nova teoria pedagógica alinhada à
Cibercultura que dê conta de melhorar a qualidade do processo ensinoaprendizagem não somente daquela instituição específica, mas de todo o contexto
contemporâneo. “Contribuir para uma teorização sobre a emergente ciberpedagogia”
é, pois, uma apropriação do discurso ideológico dos documentos governamentais,
especialmente o das Diretrizes do PROINFO, conforme pode ser observado a
seguir, quando esta afirma que
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“a exigência de novos padrões de produtividade e competitividade em função dos
avanços tecnológicos, a visão de que o conhecimento é a matéria prima das
economias modernas e que a evolução tecnológica vêm afetando não apenas os
processos produtivos , mas também as formas organizacionais, as relações de
trabalho e a maneira como as pessoas constroem o conhecimento e requerem um
novo posicionamento da educação [grifo meu]” (Diretrizes, anexo 3).

Embora esse documento não tenha influenciado diretamente a professora,
porquanto não tivera acesso a ele à época da redação da carta-convite, o discurso
nele presente circula em várias outras práticas sociais, o que confirma a teoria de
Fairclough de que é na análise da prática sócio-cultural que se define a matriz social
do discurso.
O argumento para a criação do PROINFO é que, em uma sociedade
tecnológica, urge-se instrumentalizar os alunos e professores de forma a liquidar o
descompasso entre os avanços tecnológicos e a formação de profissionais que vão
atuar no mercado contemporâneo. No discurso da professora, vê-se cristalizado o
mito de que promover o uso da tecnologia na escola resultará em uma solução
mágica para a inserção da escola na cibercultura.
Ao se voltar a análise para a dimensão Prática Discursiva em relação à
distribuição do texto, pôde-se verificar como a ordem do discurso do sistema
educacional brasileiro (MEC, PROINFO, etc.) mantém-se inalterada, mesmo quando
transformada em um outro gênero de texto: uma carta. Nesse evento comunicativo,
a professora não se alinha aos alunos enquanto participantes da pesquisa: ela é a
pesquisadora encarregada (por quem?) de conscientizar, ou seja, “convencer” esses
alunos a participarem da pesquisa e, conseqüentemente, incluí-los na concepção de
educação tecnológica promovedora de justiça social, pois compartilha da crença de
que
“a crescente e irreversível presença do computador — dos recursos de informática de
um modo geral — nos mais corriqueiros atos da vida das pessoas tornou
indispensável, como
ação de governo, a informatização da Escola Pública. Uma
decorrência do poder público de diminuir as diferenças de oportunidade entre os
alunos do sistema público de ensino e os da Escola Particular, esta cada vez mais
informatizada” (Diretrizes, anexo 3).

A inclusão digital, como pode ser verificado na apresentação das Diretrizes do
PROINFO, visa à necessidade de se apagarem as diferenças sociais, ratificando a
supremacia das classes dominantes — leia-se “escola particular” — uma vez que é
uma
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(...) decorrência do poder público de diminuir as diferenças de oportunidade entre
os alunos do sistema público de ensino e os da Escola Particular, esta cada vez mais
informatizada. (Diretrizes, anexo 3)

E o principal argumento para que esses programas compensatórios se tornem
indispensáveis é que a
“(...) estabilidade econômica e menores desigualdades sociais decorrem de um
progresso baseado cada vez mais no uso intensivo de tecnologia e na circulação
cada vez mais rápida de um crescente volume de informações. (Diretrizes, anexo 3)”

Essa crença na tecnologia enquanto promotora de igualdade de condições
sociais está também presente no discurso da professora, representado por um
primeiro desenho de curso ultra sofisticado, em que todas as ferramentas estariam
disponibilizadas aos alunos de modo a lhes oferecer o máximo de oportunidades de
interação em um Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Olhando retrospectivamente, percebeu-se, outrossim, em um de seus
primeiros e-mails enviados para o Administrador da Entidade, um exagero de
entusiasmo que se reflete no uso de uma plataforma educativa sem uma prévia
avaliação crítica dos pressupostos ideológicos a ela subjacentes.
“Gostaria de ressaltar que é muito gratificante contar com o seu apoio bem como com
muito entusiasmada. Manterei contato e, obviamente, os resultados e
encaminhamentos dessa minha pesquisa estarão à disposição do Colégio. Um
abraço”. (turno 10, quadro 10)

Embora os dados revelem que o discurso presente nas Diretrizes do
PROINFO e nas falas da professora é o mesmo e demonstra otimismo demasiado,
essa análise não desqualifica a iniciativa de um Programa Nacional de Informática
na Educação. Pelo contrário, conforme foi discutido na introdução desse trabalho, a
necessidade de inserção da Educação na Cibercultura está alinhada ao processo
sócio-histórico da humanidade e deve contar com o apoio de toda a sociedade,
especialmente os órgãos responsáveis pela Educação no país.
Esse estudo, seguindo a visão bakhtiniana de discurso, acrescentou um novo
elo à análise dialógica conduzida por Jacinski (2001), em que o autor fez uma
apreciação crítica dos documentos do PROINFO, uma vez que articulou, por meio
de análise textual, os conceitos de intertextualidade e de ordem do discurso, a luz da
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teoria social do discurso de Fairclough. Dessa forma, ao se analisar criticamente o
documento das Diretrizes do PROINFO relacionando-o com as falas da professora,
foi constatado que a ordem do discurso institucional foi reproduzida e naturalizada
de maneira ingênua e idealizada. Essa tomada de consciência deve ser vista como o
primeiro passo para o estabelecimento de uma prática pedagógica crítica, haja vista
que a teoria de Fairclough fundamenta-se na possibilidade de a análise de discurso
conduzir a uma mudança social.
5.1.2 O discurso da professora com seus interlocutores
Durante a implementação do curso “Como Ler um Texto em Inglês”,
problemas de ordem técnica e a falta de suporte do e-Proinfo contribuíram, em
grande parte, para o atraso do início do curso. Como não fora possível contatar
diretamente os webmasters da plataforma, tentou-se superar os obstáculos
encontrados por intermédio do Administrador da Entidade e das professoras de
Informática Educativa, M. e V..
Ao descobrir que não tinha acesso direto ao suporte; buscou-se, além do
caminho institucional, uma alternativa prática, como pode ser verificado no excerto a
seguir, uma vez que profissionais da área, ocasionalmente, se comunicam por meio
de e-mails pessoais.
“Oi Flor, Já enviei (prioridade máxima), mas o suporte é intermediado pelo
Administrador da Entidade; por isso, pensei que vc tb pudesse recorrer à pessoa
que treinou vcs. Dessa forma, estaríamos em dois "fronts"...bjs, Patty” (turno 13,
quadro 11)

Todavia, as professoras de informática não tinham acesso ao suporte e,
embora tivessem tentado obter ajuda por meio de listas de discussão das quais
fazem parte, nada foi resolvido. Essa dificuldade assumiu proporções muito maiores
porque até o acesso indireto era complicado, conforme transcrito a seguir:
“Prezada Patrícia,O suporte agora só pode ser solicitado pelo gestor da Instituição e
eles informam protocolo e pedem prazo de 48 horas para responder. Fiz uma
solicitação para a professora M. L. R., já se passaram 5 dias e eles ainda não
responderam. Faça um breve relato do que está acontecendo para eu enviar o
pedido ao suporte.” (turno 15, quadro 11):
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Conseqüentemente, muitas vezes, o problema era resolvido por meio da
estratégia “ensaio e erro” e persistência, conforme transcrito a seguir:
“Prezada professora, Fiz testes com a orientação que você mandou e não constatei o
problema apontado. Pode ser que já tenha sido superado. Por favor tente outra vez e,
persistindo o problema, vamos marcar um momento em que possa vir à Secretaria de
Ensino para testarmos juntos e, se for o caso, mandarmos o pedido de ajuda para o
suporte”. (turno 21, quadro 11)

Pode-se perceber que grande parte do problema se deve ao fato de essa
plataforma estar vinculada a uma política governamental extremamente burocrática,
hierarquizada e centralizadora. Se houvesse um suporte direto, esse problema teria
sido resolvido em questão de horas.
O descontentamento com esse perfil burocrático e centralizador da plataforma
se reflete no discurso da professora que começa a se posicionar criticamente em
relação ao processo de implementação do curso, conforme descrito a seguir:
“Oi meninas, Essa é a cópia do relatório que enviei p/o S. para ele encaminhar à
suporte do eproinfo PROTOCOLA a reclamação e PROMETE resolver o problema
em 48 horas. Entretanto, o próprio S. relatou que há cinco dias foi protocolada essa
reclamação e nada foi feito. Daí ele me pediu um relatório resumido para encaminhar
ao suporte novamente. Tudo nos mecs, seeds, etc.... é burocrático!!!!! Que saco!!!!
Conversamos amanhã:) bjs,Patty Ps: Tô com TODOS os dedos cruzados!” (turno 17,
quadro 11)

Ao analisar a função textual desse enunciado, verificamos que a caixa
alta usada nos verbos “protocola” e “promete” indica uma entonação de irritação
devido às inúmeras tentativas, sem êxito, para solucionar um problema simples.
Além disso, a escolha lexical “saco” e os vários pontos de exclamação após essa
palavra e após a palavra “burocrático” indicam desespero e um desabafo. Em
relação à função interpessoal, o enunciado é marcado pelo registro informal que
revela que a professora-pesquisadora e as professoras V. e M. alinham-se
simetricamente e estão igualmente impotentes.
No que concerne à prática sócio-cultural, verifica-se explicitamente
nesse discurso um pensamento naturalizado em relação aos serviços públicos do
país: a morosidade em vários órgãos governamentais devido à gestão burocrática.
As evidências indicam fortemente que esse enunciado, além de representar o
inconsciente coletivo do povo brasileiro, que considera os serviços públicos
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brasileiros ineficientes, tem seu sentido construído e reforçado no contexto de uma
também servidora pública que participara recentemente de um movimento grevista
demasiadamente estendido devido à inabilidade de negociação do governo federal.

5.2.

O AVA em uso enquanto objeto de estudo

5.2.1. A percepção dos alunos
A percepção inicial dos alunos acerca da plataforma e-Proinfo
assemelha-se bastante à percepção inicial da professora. Os gráficos 01 e 02
(apresentados no capítulo 05, p.99) demonstram que as primeiras reações dos
alunos ao interagirem com a plataforma foram favoráveis, principalmente devido à
leitura superficial das ferramentas e à análise da interface em relação a sua
apresentação estética. No primeiro gráfico, temos 55.7% e no segundo, 60% de
avaliação “muito boa”. Contudo, esse percentual deve ser interpretado em um
contexto atípico em que uma avaliação é feita logo no início do processo, não com o
objetivo diagnóstico, mas como avaliação do produto final.
O fato é que não há outros momentos de avaliação gerados pela plataforma:
o questionário que gerou esses dados é disponibilizado no primeiro acesso à
plataforma e, embora haja a orientação de que seja respondido ao término do curso,
a tendência dos alunos foi respondê-lo logo no primeiro acesso. Esse dado explica a
ausência de registros de percepção negativa da plataforma na fase inicial, fato este
que sofreu profundas alterações na medida em que os alunos começaram a,
efetivamente, interagir com a plataforma.

5.2.2. A plataforma e-Proinfo no AVA em uso
Logo no início do curso “Como Ler um Texto em Inglês”, muitos problemas de
usabilidade foram encontrados na plataforma e-Proinfo, gerando não somente
insatisfação e desistência, mas, principalmente, obstáculos na condução das
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atividades pedagógicas. Nielsen (2000)27 defende que usabilidade é o conceito mais
importante no processo de construção de um site, uma vez que
“os usuários nunca conseguirão chegar nem perto das páginas corretas, a menos que
o site esteja estruturado de acordo com as necessidades do usuário e contenha um
plano de navegação que permita às pessoas encontrarem o que elas querem”.
(ibidem:9)

Foi, portanto, ao tentar executar as tarefas propostas e não encontrar o que
estavam à procura, que os alunos perceberam que um desenho esteticamente
agradável não é o suficiente para o êxito da sua atividade. Para Nielsen, o desenho
é criado para que as pessoas possam acessar o conteúdo e exemplifica essa
relação fazendo uma analogia entre uma pessoa que acessa um site e uma pessoa
que assiste a um espetáculo teatral. Para o autor, (2000: 99), quando as pessoas
saem do teatro, espera-se que elas discutam o quão magnífica a peça [grifo do
autor] foi e não o quão maravilhoso era o figurino.
A primeira dificuldade encontrada pelos alunos diz respeito justamente à
compreensão da peça, ou seja, ao conteúdo do site, uma vez que as indicações
sobre o que fazer não estão claras. Tomando de empréstimo a metáfora da peça
teatral mais uma vez, podemos dizer que o figurino da plataforma, ou seja, seu
desenho é simples, elegante e de fácil compreensão; entretanto, o roteiro da peça
não está bem escrito. Em outras palavras, a página inicial (v. fig. 4) trazia notícias,
novidades, um menu de ferramentas, a mensagem de abertura, a lista dos
participantes do curso e a informação sobre “os módulos em que você poderá
interagir”, mas deixou a desejar quanto ao conteúdo do curso que, embora
parecesse auto-explicativo, causava dúvidas sobre o que (e como) fazer. A
capacidade de aprendizagem que indica a facilidade de os usuários conseguirem
cumprir as tarefas logo no primeiro contato com o desenho foi, portanto, o primeiro
componente de qualidade de usabilidade negligenciado.
A falta de observância desse componente levou os alunos, na tentativa de
encontrarem as orientações necessárias, a clicarem aleatoriamente nos links das
ferramentas, nos links das notícias e novidades sem sucesso, conforme pode ser
verificado nos registros apresentados no quadro 11. Pelos registros da aluna Dora,
pôde-se verificar que dos 12 acessos ao curso, ela selecionou sua turma 62 vezes e,
27
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ainda assim, não conseguiu descobrir o que (e como) fazer, já que não há registros
de atividades suas nos módulos 1 e 2 (v.quadros 12 e 13).
Dora só conseguiu acessar sua turma por meio de interação aluna-professora
em sala de aula, quando foi orientada a procurar pela turma “Beta”. Ao visualizar um
ponto de exclamação à esquerda do título da turma, ela supôs (v. turno 26, quadro
16) que a turma havia sido encerrada e, portanto, não conseguia encontrar as
atividades propostas pela professora. Mesmo com a ajuda da professora, Dora não
conseguiu interagir com a interface da plataforma e, como pode ser verificado nos
turnos 32, 33 e 34 (quadro 16), a aluna atribui a ela própria a dificuldade: “ainda
estou tendo dificuldade”; “ainda não sei o que fazer”, “não to achando esse link”;
“não to entendendo nada; “não sei ainda o que fazer”; “não to conseguindo achar
tarefa nenhuma”. Por conseguinte, ela desiste de participar do curso.
Outras duas alunas que desistiram de participar do curso por acharem-no
“complicado” foram Tícia e Rafa. Elas tentaram, ou seja, clicaram em vários links,
mas também enfrentaram obstáculos em relação ao conteúdo. A diferença é que
elas não persistiram tanto quanto a Dora antes de desistirem, o que pode ser
observado a seguir:
“Cliquei em "biblioteca", depois em "material do curso" e abriu uma página para
pesquisa (do próprio curso). No fim da página não tinha "gerenciar arquivos",
mas achei os nomes "Biodata" e "questionário 1". Coloquei as informações
necessárias, mas depois abriu uma janela dizendo q nenhum material foi encontrado”.
(turno 35, quadro 16)

O percurso hipertextual de Tícia mostra o quanto ela é familiarizada com as
ferramentas da Internet, o que a fez questionar se o problema realmente é do
usuário ou da plataforma, conforme mostra o excerto abaixo:
“Ou sou muuuito burra, ou realmente está dando problema no site [...] Mas de novo,
também há a possibilidade de eu estar fazendo coisa errada”. (turno 35, quadro 16)

O “muuuuuito” utilizado pela aluna reflete uma decepção, pois ela é uma
aluna muito inteligente e com um desempenho acima da média; além disso, é uma
aluna extremamente diligente e organizada, o que torna a sua fala significativa
porque depois dessa “decepção”, ela relatou ter perdido a motivação para fazer o
curso.
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No caso da Rafa, percebe-se, igualmente, familiaridade quanto às
ferramentas da Internet. Ela também pede ajuda, mas desiste do curso, o que pode
ser observado a seguir:
28

“Eu clico nas opções e não aparece nada... eu fui na enquete da turma e tb nao tem
como votar e os resultados todos tão dando 0%.. não estou conseguindo fazer as
atividades propostas”. (turno 36, quadro 16)

Outros alunos também passaram pela mesma situação de dificuldade
em relação ao conteúdo do curso, porém não se comunicaram com a professora
durante o processo, ou seja, suas interações foram exclusivamente as IHM. As
reações desses alunos foram colhidas posteriormente e, no caso de Ana, a
impotência e desânimo podem ser verificadas em sua fala, quando, após os 16
acessos ao curso e 28 à turma, ela nem tenta se comunicar com a professora via email e acaba desistindo do curso, conforme transcrito a seguir:
“(...) Achei que se perguntasse por e-mail continuaria sem entender e preferi esperar
a greve acabar. Chegou uma hora que desisti de entrar no site (...).”(turno 117,
quadro 28)

Mara resume na palavra “estressada” a reação de um usuário que se depara
com um site não amigável, conforme ilustra o trecho abaixo:
“Fiquei meio “estressada” (sic) com o site, porque dava erro toda hora e (...) com
esses erros nós (alunos) acabamos perdendo o interesse pelo site.” (turno 101,
quadro 24)

Ao apontar os “erros” como uma causa de desinteresse, fato ocorrido com
ela, Mara se alinha a Nielsen (2000: 9) quando esse assevera que a usabilidade
governa a Web. Utilizando a dinâmica do consumo, ele argumenta que se um
consumidor não consegue achar um produto, então, ele ou ela não irá comprá-lo.
Logo, se um aluno não encontra a orientação adequada à tarefa a ser realizada, ele
não participa do curso e, como resultado, desiste. Vários outros alunos (v.turnos 91
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dos alunos não conseguiam realizar as tarefa.
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–100, quadro 24) comprovam o problema de usabilidade da plataforma e-Proinfo, na
medida em que a avaliam como confusa e relatam que se sentiram perdidos.
Essa análise pode ser estendida, correlacionando os aspectos de usabilidade
e utilidade do design, levantados por Nielsen, com os critérios ergonômicos para a
avaliação da interface homem-máquina, sugeridos por Bastien & Scapin (1993)29. A
análise da interface com base nos critérios ergonômicos não invalida a análise do
design centrada no usuário, uma vez que os autores (idem) sustentam a tese que a
elaboração desses critérios é vista como um meio de definir e operacionalizar as
dimensões da usabilidade. Além disso, a necessidade de economia de tempo e
custos justifica a adoção de um método de avaliação baseado na análise da
interface ao invés de em teste do usuário. Nesse sentido, “os critérios ergonômicos
devem ser vistos como um suplemento a outros métodos de avaliação” (Bastien e
Scapin, 1993: 3), pois os autores (idem:2)
“acreditam que até aqueles que não são especialistas em usabilidade poderiam
aprimorar significativamente a qualidade do design e a avaliação das IHM usando os
critérios ergonômicos”.

No que tange, portanto, aos critérios ergonômicos, a ausência do componente
de qualidade capacidade de aprendizagem, que assevera que uma informação não
pode estar a mais de dois cliques de distância do usuário, também foi percebida pela
professora enquanto usuária da plataforma e-Proinfo. Ao construir o desenho do
curso “Como ler um texto em inglês”, a ferramenta “atividade” apresentou problemas
de inteligibilidade, uma vez que para acessá-la, o usuário foi obrigado a navegar por
um “labirinto” hipertextual. Os links são a mais importante parte do hipertexto: eles
conectam as páginas e permitem aos usuários irem para lugares novos e excitantes
na Web. (Nielsen, 2000: 51); contudo, no caso da plataforma e-Proinfo, para se
acessar o link “atividade”, o percurso é confuso e, mesmo após várias tentativas
frustradas, não há garantia de êxito.
Em uma análise mais detida, esse problema surge devido à não aplicação
dos critérios ergonômicos carga de trabalho e significado dos códigos. Quanto
melhor o diálogo entre as ferramentas e o usuário, menor a carga cognitiva e
perceptiva do último e quanto mais forte a relação semântica dos termos escolhidos
para as ferramentas com o seu referente, menor é a probabilidade de erros de
29
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condução, resultando em escolha de opções erradas. Conforme descrito no item
2.2.1.1 do capítulo 2, o Ambiente do Curso da plataforma e-Proinfo apresenta um
menu de opções; contudo, a barra de ferramentas desse menu (v. Figura 6) não
disponibiliza um link para as “atividades”, contrariando as expectativas dos usuários,
quer dos alunos que buscam as tarefas a serem realizadas, quer da professora que
busca onde disponibilizar essas tarefas.
Na ausência de uma ferramenta com o termo “atividade” ou “tarefa”, o usuário
identifica a opção “Biblioteca” e a seleciona na expectativa de encontrar as
atividades do curso. Entretanto, essa opção faz link com as opções “material do
curso” e “acervo do curso”. Ao buscar uma denominação significativa que possua
referência semântica com a palavra “atividade”, o usuário é levado a clicar em
“material do curso”, pois “material” é imediatamente compreendido como o repertório
das atividades do curso. Entretanto, ao se perceber que essa ferramenta funciona
como uma biblioteca realmente — lá se encontram os textos, artigos, ou seja,
qualquer arquivo que o professor e os alunos desejarem disponibilizar para todos os
alunos do curso — a frustração do usuário aumenta.
Sem ter como resolver esse problema de interface e disponibilizar as
atividades logo na página inicial do ambiente curso, diminuindo a carga de trabalho
dos alunos e da professora, buscou-se inseri-las no Módulo 1. Como não há um
“Ambiente Módulo” na plataforma e-Proinfo, a única ação possível foi alocar os
alunos em turmas e, dessa forma, interagir com grupos menores. Todavia, a
interface do “Ambiente turma” (v. Figura 11) também apresenta sérios problemas no
que diz respeito aos critérios carga de trabalho e significado dos códigos. Em
primeiro lugar, a barra de ferramentas do menu também não traz a opção
“Atividade”: o link para as atividades é a opção “Módulo” (v. Figura 19) e, para tornar
a navegação menos amigável, ao se clicar nessa opção, três novos links são
disponibilizados: “Atividade Módulo”, “Atividade Turma” e “Conteúdo Módulo”. O
tutorial foi novamente consultado e, em virtude de sua complexidade, decidiu-se por
uma adaptação: disponibilizar as atividades na opção atividade módulo.
Essa navegabilidade, além de confusa, induzia a erros, o que gerou um
número

considerável

de

e-mails

dos

alunos

com

pedido

de

socorro.

Conseqüentemente, buscou-se orientar os alunos de maneira mais detalhada, como
pode ser verificado nos turnos 72, 74, 75 e 78 (quadro 21). O grande número de emails serviu de motivação para a adaptação da ferramenta “tira-dúvidas”,
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transformando-a em um FAQ (lista que concentra as perguntas mais freqüentes
sobre um determinado assunto), conforme pode ser observado na figura 37.

Fig. 37: Ferramenta “tira-dúvidas” adaptada para “FAQ”

Até mesmo essa tentativa de aplicar os critérios ergonômicos carga de
trabalho e significado dos códigos enfrentou obstáculos. O acesso menos sinuoso é
feito via www.eproinfo.mec.gov.br/adm, onde se deve, primeiramente, acessar a
gerência do curso, depois, “opções” e, em seguida, o link “dúvida”. Em um outro
caminho, no Ambiente Turma (v. fig. 19), pode-se também fazer a inclusão das
dúvidas com suas respectivas respostas; porém, o caminho é ainda mais longo e
complexo: por meio de vários links, até a confirmação de inclusão da dúvida
(pergunta e resposta), é necessário clicar em “apoio”, “tira-dúvidas”, “manutenção”,
“incluir”, “preencher” (o formulário exibido acima) e “incluir” a dúvida.
O critério adaptabilidade, que diz respeito à capacidade de a interface reagir
conforme o contexto e conforme as necessidades e preferências do usuário, sofreu
uma re-leitura e foi adaptado ao desenho do curso. Como não se podia alterar a
interface da plataforma, esse critério foi aplicado quando se optou por repetir as
orientações que apontavam onde se deveria clicar em ferramentas que, conforme
observado nos registros, foram acessadas com certa freqüência, como, por exemplo,
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“notícias”, “agenda”, “novidades” e “saudação inicial”. Ao aplicar uma adaptação
desse critério, caminhou-se, porém, em direção oposta àquela apontada por Nielsen
(2000) como amigável, uma vez que, na tentativa de se minimizar a carga de
trabalho e buscar uma relação significativa entre os códigos, esse desenho deixou
de obedecer à mais velha regra da Web que consiste em “evitar usar ‘clique aqui’
como texto âncora para um link textual” (idem: 55), haja vista que havia mensagens
repetidas do tipo “clique na ferramenta X”.
Embora as orientações do tipo “clique aqui” apontem para um problema de
usabilidade, o fato é que essa estratégia, em um primeiro momento, visava resolver
os problemas de desmotivação que estavam levando os alunos a desistirem do
curso. A partir dessa etapa, optou-se pelas ferramentas que pudessem responder
aos questionamentos recorrentes dos alunos: “O que fazer?”, “Onde buscar?” e
“Como (ou onde) fazer?”. Dessa forma, o terceiro módulo do curso foi desenhando,
levando-se em conta as três ferramentas que os alunos dominavam: 1) “Apoio”, 2)
“Biblioteca” e 3) “Interação”.
A escolha da ferramenta “Apoio” teve como objetivo facilitar a navegação,
porquanto oferecia meios disponíveis para aconselhar, orientar, informar e conduzir
o usuário na interação com o computador. Dessa forma, tentou-se promover um
desempenho melhor e diminuir a incidência de erros e buscas frustradas, uma vez
que

esse

objetivo

alinhou-se

ao

critério

ergonômico

Condução,

mais

especificamente ao sub-critério “Presteza”, pois foi acordado que ali se encontrariam
os comandos que levaria os alunos às ações necessárias para que as atividades do
Módulo 3 fossem cumpridas. As informações contidas nessa ferramenta funcionaram
como uma ajuda “on-line” e guia ao usuário, não somente em relação às
características do sistema, mas também ao conteúdo do referido módulo.
Um outro sub-critério adotado foi o fato de se ter atribuído a essa ferramenta
uma “distinção por localização”, ou seja, como a dificuldade maior enfrentada pelos
alunos foi achar a atividade que eles tinham que executar, decidiu-se que a
“Agenda” (sub-opção da ferramenta do menu “Apoio“) seria uma boa alternativa para
“posicionar os itens de modo a indicar se eles pertencem ou não a uma determinada
classe” (Bastien & Scapin,1993:14). Em outras palavras, o fato de uma agenda
conter os registros das atividades e dos horários dos compromissos, assuntos a
serem tratados ou de tarefas a serem realizadas foi relacionado com a necessidade
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de um local de fácil visualização para acesso às informações sobre as ações a
serem tomadas.
A escolha da ferramenta “Biblioteca” teve como objetivo disponibilizar o
material a ser trabalhado (a letra de uma música) em um local de fácil acesso, já que
a referência lexical “Biblioteca” provou ser significativa: foi a primeira ferramenta
escolhida para se encontrarem as atividades nos dois módulos anteriores. Julgou-se
a opção apropriada, pois, ao identificá-la, lembrar sua função ficaria mais fácil. Esse
objetivo alinhou-se ao critério ergonômico Significado dos Códigos porque
“códigos e nomes são significativos aos usuários quando há uma forte relação
semântica entre esses códigos e os itens e ações a que eles se referem” (Bastien &
Scapin,1993:39).

Nessa ferramenta os alunos encontrariam o material a ser estudado na subopção “material do professor” e enviariam para o professor o seu trabalho, da
mesma forma que anexam documentos em um e-mail, por meio da sub-opção
“material do aluno”.
O critério Adaptabilidade foi mais uma vez utilizado quando se verificou a
necessidade de se alterar o desenho original do módulo 3 do curso, em que os
alunos deveriam enviar o trabalho salvo em *.doc para a ferramenta “Biblioteca” da
plataforma. Baseado em sua experiência, o aluno Cacá percebeu que seria mais
fácil para o grupo postar sua apreciação crítica no fórum da plataforma do que
salvar, incluir e enviar o arquivo para o “material do aluno” da ferramenta
“Biblioteca”. Por iniciativa própria, inseriu um tema ao fórum (o perfil da turma
admitia o fórum aberto a todos, além do fórum orientação, controlado pelo professor)
e postou seu “trabalho”; em seguida, outros alunos fizeram o mesmo.
Imediatamente, foi dado o feedback e a alteração foi aceita; em seguida, os alunos
foram avisados, por meio de e-mail, sobre a mudança de atividade e foram
orientados para utilizarem a opção “Interação” não apenas para “webmail”, mas,
principalmente, para discutirem a atividade proposta no módulo. Dessa forma, dois
sub-critérios do critério Adaptabilidade foram utilizados: a “Flexibilidade” e a
“Experiência do Usuário”, porque a interface mostrou que pôde se adaptar às
necessidades e preferências do usuário.
O primeiro sub-critério explica-se pelo meio disponível na plataforma
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“para os usuários customizarem a interface de modo a levar em consideração suas
estratégias de trabalho e/ou seus hábitos, e os requerimentos da tarefa.(...) Em outras
palavras, “Flexibilidade” é a capacidade de a interface adaptar-se às necessidades
particulares dos usuários” (Bastien & Scapin,1993: 30).

Em relação à “Experiência do Usuário”, a interface revelou que oferece meios
de fornecer tanto aos usuários inexperientes quanto àqueles com mais experiência
interações com vários níveis de dificuldade. Uma interface que segue esse critério é
positiva porque, segundo Krug (2006:82), “todos os usuários da Web são únicos e
todo uso da Web é basicamente idiossincrático”.
Outrossim, o que Cacá também propiciou ao grupo foi a redução da Carga de
Trabalho, ou seja, aplicou o sub-critério ergonômico “Brevidade” que pressupõe
“Ações mínimas” para que uma tarefa seja executada ou uma meta atingida, ou seja,
o número de passos que os usuários devem dar deve ser conciso. Esse critério é
importante, porque
“quanto mais numerosas e complexas forem as ações necessárias para se alcançar
um objetivo, maior será a carga de trabalho e, conseqüentemente, maior será a
probabilidade de risco de se cometerem erros” (Bastien & Scapin, 1993: 23).

5.3.

A Mediação e A Mediação Pedagógica

Conforme assevera Vygotsky (1998), toda atividade humana é sempre
mediada por alguma ferramenta ou instrumento e o homem, como um ser social, tem
sua relação com o mundo mediada pela linguagem.
O simples fato de o curso “Como Ler um Texto em Inglês” ser ministrado em
um Ambiente Virtual de Aprendizagem já implicou na utilização do computador como
primeiro artefato mediador. O segundo artefato foi a interface da plataforma eProinfo, ou seja, a imagem visual concreta de todos os comandos da programação
computacional utilizados para a construção do desenho do curso. O terceiro e
principal artefato verificado na relação dos alunos com o AVA em uso foi a mediação
pedagógica que apontou caminhos para uma aprendizagem significativa, em que os
alunos foram levados a avaliar escolhas, a fazer tentativas, a buscar soluções para
problemas, ou seja, a perceber o professor como um instrumento capaz de “integrálo em novas sínteses provisórias”(Moran, 2000:30).
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Considerando, portanto, a relação do indivíduo com o mundo como uma
atividade socialmente mediada, as interações dos alunos com o curso “Como ler um
texto em inglês” (AVA em uso) foram analisadas como um conjunto complexo de
sistemas de atividades mediadas.
No primeiro sistema, podemos verificar que as interações dos alunos no AVA
em uso foram mediadas pelo artefato computador e a interface da plataforma eProinfo. Contudo, como essa interface não se mostrou amigável, conforme discutido
no item 5.2.2 desse capítulo, os alunos não conseguiram alcançar a sua meta, que
era executar as atividades propostas no AVA em uso, conforme ilustrado na figura
abaixo.

computador + plataforma e-Proinfo (artefatos)

Tarefas no
aluno (sujeito)

AVA em uso (objeto)

Figura 38: primeiro sistema de atividade mediada

Verificou-se que a mediação foi prejudicada por uma linguagem complexa e,
portanto, a meta não foi atingida. A única exceção a essa regra foi o aluno Cacá,
cuja IHM foi sempre bem sucedida. Ele realizou as tarefas de pronto, só enviou emails à professora para comunicar-lhe que tinha concluído a tarefa e, quando
entrevistado, afirmou ter consultado a ferramenta “ajuda”, que é um tutorial
exemplificado produzido pelos webmasters da plataforma e-Proinfo.
Os quatro e-mails enviados por Cacá (v. quadro 15) revelam a presteza com
que realizou as tarefas propostas (v. quadro 18), embora tenha, conforme revelado
em suas respostas ao questionário aberto (turno 28, quadro 16; turno 94, quadro 24
e turno 116, quadro 28), enfrentado dificuldades. Os dados presentes em suas falas
indicam que o esforço empreendido para compreender a linguagem usada na
plataforma resultou em uma ação mediada bem sucedida.
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“Quando entrei no e-proinfo pela primeira vez eu senti dificuldade em mecher [sic] no
programa e em realizar as tarefas. Eu fiquei meio confuso, sem saber o que fazer”.
“Depois quando eu comecei a fazer as atividades propostas, eu me acostumei com
o programa”.

Em entrevista posterior (turnos 145 e 147, quadro 36), Cacá esclareceu como
resolvera seus problemas sendo mediado apenas pela linguagem do AVA em uso:
“Eu usei a ajuda”.
“A ajuda lá em cima. É só clicar e vem tudo explicado. É fácil”.

Embora não tenha prejudicado suas IHM’s, uma dúvida, exposta ao fim do
primeiro e-mail em forma de “observação” (turno 28, quadro 16), evidencia a
linguagem ambígua contida no AVA em uso, pois para Cacá, ainda há atividades a
serem executadas, mesmo já tendo completado suas tarefas.
“Eu já fiz e já enviei as duas tarefas, mas eu não estou conseguindo
acessar as atividades”.

Diferentemente de Cacá, os outros alunos não conseguiram alcançar o seu
objetivo principal apenas com os artefatos descritos na figura 35. Além do
computador e da plataforma e-Proinfo, lançaram mão de um outro artefato para
mediar suas relações com o Ava em uso: a professora. Foi ela que, por meio dos emails

dialogados,

ofereceu

uma

interface

adicional para

que

os

alunos

conseguissem interagir melhor no AVA em uso, conforme ilustrado na figura a
seguir.

Computador+ plataforma e-Proinfo + professora (artefatos)

Tarefas no
aluno (sujeito)

AVA em uso (objeto)

Figura 39: segundo sistema de atividade mediada
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Para esses alunos, a mediação pedagógica teve papel preponderante na
construção do conhecimento, uma vez que foi o instrumento capaz de conduzi-los da
ZDP em que se encontravam para o Nível de Desenvolvimento Real desejado. Nas
respostas aos pedidos de ajuda (v. quadro 20), pôde-se verificar como a professora
atuava na ZDP do aluno de modo a “empurrá-los” (Fosnot, 1988) em direção a uma
etapa superior. Ademais, verificou-se que também atuava em ZDP’s diferentes a fim
de trabalhar com as individualidades de seus alunos e garantir que cada um saísse
de sua ZDP em seu próprio tempo. Além de orientações com instruções específicas,
houve vários momentos no enquadre interacional (v. turnos 67, quadro 20) em que a
professora demonstrou desconhecimento e, portanto, impossibilidade de resposta
imediata. Contudo, os dados em suas falas comprovam a sua permanência na ZDP
dos alunos como o par mais competente que vai buscar informação para, em
seguida, guiá-los. Atuou, portanto, como um Mediador Intelectual.
“Entendi sua dúvida. Me dá um tempinho para eu entrar como aluna novamente, pois
os alunos que tiveram a mesma dificuldade estão conseguindo abrir o arquivo.

Em outros momentos, os alunos detectaram problemas até então
despercebidos, conforme pôde ser verificado nos turnos 69 e 70 (quadro 20):
“Vou conferir isso agora e colocar no ar as novas atividades. Entro em contato com vc
logo logo”.
“Me dá um tempinho, pois acabei de sentar aqui, para verificar essa questão da turma
Beta”.

Novamente a professora demonstrou desconhecimento e buscou, por meio de
mediações com a plataforma e-Proinfo, sob o perfil de uma aluna fictícia, as
informações necessárias para solução dos problemas surgidos. Assim, atuou como
Mediador Gerencial e Comunicacional.
A estratégia utilizada nesses exemplos de mediação pedagógica foi prover as
informações básicas e estimular o aluno a seguir adiante por conta própria sem,
contudo, deixar de se colocar à disposição para novos momentos de interação na
mesma ou em outra ZDP, conforme pôde ser observado nos turnos 61, 65, 71 e 73
(v. anexo 6):
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“A atividade está no link "atividade". Clique em atividade do módulo, atividade da
turma e conteúdo do módulo. Lá vc verá as orientações”.
“Legal!! vc já chegou ao fórum:)))) Vc leu o tópico ajuda??? (às vezes, ajuda ..rss)
Mas vamos lá:”
“4) Clique na barra de ferramentas superior (interação, apoio, biblioteca, etc.). Em
cada opção vc encontrará orientações sobre as tarefas; 5) Não se esqueça de
verificar agenda e TIRA-DÚVIDAS; 6) Vá clicando e descobrindo o que fazer: isso faz
parte da primeira parte do curso”.
“Você deve clicar na barra (dentro da turma Alpha, Beta, Gama,etc.) "módulo"
(naquela linha onde tem apoio, interação, projeto, etc...). Lá clique em atividade do
módulo, atividade da turma e conteúdo do módulo. Qualquer dúvida, é só me
perguntar”.

Outro fator extremamente importante para o sucesso da mediação
pedagógica foi o constante incentivo aos alunos a continuarem interagindo no AVA
em uso, a despeito de todas as dificuldades. A estratégia de demonstrar objetivos e
dúvidas em comum (v. turno 57, quadro 19) marcou não somente o envolvimento da
professora, tentando criar uma comunidade de prática, mas também ratificou sua
intenção de atuar na ZDP do aluno visando ao alcance do Nível de Desenvolvimento
Potencial. Dessa forma, atuou como um Mediador Emocional.
“I'
ve been working hard too and I'
d like u to know that what you are doing is a very
important step towards some improvements in Education concerning the use of the
New Technologies of Information and Comunnication. Hope u'
ll find nice texts for us to
use in our coming English classes. Hurry up!!! Thanks again!! Kisses to u all:))”

Ao mostrar que o seu papel não era “resolver”, mas “ajudar” seus alunos a
solucionar o problema, a professora atuou igualmente como um Mediador Ético que
insere, por meio de sua prática, valores éticos como a colaboração, o respeito às
diferenças e solidariedade, conforme pôde ser verificado em suas falas (turnos 53,
quadro 19 e turno 133, quadro 32)::
“Como andam os trabalhos? Estou recebendo vários pedidos de ajuda. Isso é super
legal!!! Não hesitem em me enviar suas dúvidas: estou aqui para ajudá-los”.
“Não vou dar a resposta de bandeja não..rss Vá lá na ferramenta "apoio" e clique
em "tira-dúvidas": toda a explicação de como usar o fórum está lá. Tente + 1
vez:))”
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As interações com o AVA em uso melhoraram nesse segundo sistema de
atividade; porém os alunos ainda encontravam dificuldades de usabilidade e
ergonomia da interface. Em vista disso, uma outra alternativa para tornar as IHM’s
mais proveitosas e bem sucedidas foi transformar as dúvidas dos alunos em uma
lista de “FAQ” (Perguntas Freqüentes) que foi disponibilizada como respostas
simples e objetivas na ferramenta “tira-dúvidas”. Assim, ao se adaptar uma das
ferramentas da plataforma e-Proinfo às necessidades dos alunos (conforme
discutido no item 5.2.2 desse capítulo), um terceiro sistema de atividade mediada foi
colocado em prática.

computador + plataforma e-Proinfo adaptada + professora (artefatos)

Tarefas no
aluno (sujeito)

AVA em uso (objeto)

Figura 40: terceiro sistema de atividade mediada

Os registros apresentados nos quadros 31 e 35 indicam que no Módulo 3 os
alunos conseguiram alcançar sua meta, ou seja, cumpriram as tarefas propostas de
maneira mais eficiente e autônoma. Houve uma redução drástica no que concerne
ao número de e-mails enviados com pedidos de auxílio e diminuiu o número de
interações com a plataforma para se descobrir que caminho seguir, porquanto os
alunos estavam mais familiarizados com a plataforma e o desenho do Módulo 3
estava mais ergonômico e apresentava usabilidade.
No caso da aluna Vânia, que não participou do módulo 2, a ausência de emails destinados à professora e o registro de vários acessos à ferramenta “tiradúvidas” revelaram que ela se encontrava em uma ZDP intermediária àquela
autônoma de Cacá e a extremamente dependente de Nina. Todas as suas ações
foram mediadas pelo AVA em uso adaptado. Ao ser questionada sobre esse fato,
Vânia atribuiu ao seu letramento digital a sua maneira auto-didata de interagir com a
máquina. Em entrevista (v.turno 142 e 144, quadro 36), ela declara que:
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“[rindo] Legal é quando vasculha o site (...). Queria ter feito o curso de HTML. Eu
gosto é de “meter o dedão”.

A análise mais profunda do material evidenciou a importância da ferramenta
“tira-dúvidas” para Vânia. Entretanto, no Módulo 2, quando o conteúdo dessa
ferramenta consistia em dúvidas que poderiam surgir, sob a perspectiva da
professora, sua utilidade foi nula para a aluna, pois as informações ali contidas
pertenciam ao seu Nível de Desenvolvimento Real. A ineficácia do “tira-dúvidas”
enquanto instrumento mediador pode ser verificado no diário da aluna (turno 107,
quadro 26):
“Assim! [sic] Lembrei! O tal “tira-dúvidas” não tirou dúvida nenhuma tudo aquilo que
estava ali a maioria tinha entendido, eu acho que seria bom ele ser aberto ao público
e não apenas ao professor”.

Verificou-se, também, que seu enunciado aponta para a necessidade de
interação entre os pares para a construção do conhecimento. Como Vânia estava
em uma ZDP diferente dos seus pares, sugeriu que o tira-dúvidas fosse aberto ao
público, pois, dessa forma, haveria possibilidade de encontrar um outro aluno que
estive em outra ZDP e pudesse ser seu par mais competente.
O “tira-dúvidas” só funcionou como um instrumento mediador para a aluna no
Módulo 3, quando foi adaptado para atender às necessidades que surgiram no AVA
em uso. Essa função mediadora da ferramenta pôde ser verificada em entrevista,
nos turnos 142 e 144 (quadro 36), transcritos a seguir:
“Eu fui no apoio e no tira-dúvidas. Mas eu cliquei em tudo. Só descobri que aquilo era
a turma porque cliquei lá e apareceu aquele negócio.....”
“Bom o entendimento entre eu[sic] e as ferramentas do e-proinfo melhoraram
bastante desde o módulo 1 e no módulo 3 posso dizer que o apoio – tira-dúvidas foi
uma ferramenta essencial pra mim”.

Nesse terceiro sistema de atividade mediada, as evidências indicam que as
ferramentas da plataforma se tornaram um instrumento mediador fundamental no
processo de construção de conhecimento, embora não tenha havido um tratamento
gráfico na sua interface. O fato é que, devido à atuação da professora como
Mediador Gerencial e Comunicacional; ou seja, como aquele que “ajuda a
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desenvolver todas as formas de expressão, de interação, de sinergia, de troca de
linguagens, conteúdo e tecnologias” (Moran, 2000:31), as ferramentas passaram a
apresentar usabilidade na medida em que tiveram sua linguagem remodelada. Essa
mudança pôde ser verificada nos excertos (turnos 142 e 143, quadro 36) a seguir:
“Eu gostei bastante dele pôs foi algo que colocou em prática nosso vocabulário de
inglês e ao mesmo tempo deixou espaço para colocarmos nossa própria opinião, o q
ajudou bastante o entendimento da música em questão do módulo”.
“O módulo 3 foi um módulo muito interessante porque trabalhamos com uma música
que nos permitiu discutir um assunto bastante atual: a questão da liberdade
associada ao ensino nas salas de aula. Quanto ao seu grau de dificuldade, a minha
avaliação é que ele foi um módulo que não apresentou muitos problemas para ser
realizado”.

5.4.

Conclusões
No decurso dessa pesquisa, as questões de estudo foram rigorosamente

respondidas porquanto os dados, ao passarem por um escrutínio, evidenciaram
aspectos intrínsecos às interações ocorridas no AVA em uso. Esses mesmos dados
também apontaram para outros aspectos, resultando em novas indagações que,
contudo, não estavam dentro dos limites do alcance dessa pesquisa. Dessa forma,
para fins de conclusão deste trabalho, as perguntas de pesquisa serão retomadas a
seguir:
1. Que ações e intervenções da professora, ocorridas no Ambiente
Virtual de Aprendizagem “Como Ler um Texto em Inglês” em atividades de
apoio ao ensino presencial (AVA em uso), contribuem para a melhoria do
processo ensino-aprendizagem no contexto de alunos da segunda série do
Ensino Médio?
Como a interface da plataforma e-Proinfo apresentara sérios problemas no
que concerne a usabilidade, foi necessário suprir essas lacunas verificadas.
Verificou-se que a cada dúvida, a cada dificuldade, a professora era acionada, quer
de forma síncrona (na sala de aula) ou de forma assíncrona (através de e-mail).
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A fim de minimizarem os cliques desnecessários e facilitar a navegabilidade
do AVA em uso, bem como estimular a autonomia dos alunos, a ferramenta “tiradúvidas” foi adaptada, criando-se uma “Lista de Perguntas Freqüentes” (FAQ), a
partir de um levantamento das principais dificuldades enfrentadas pelos alunos. Tal
ação foi bem sucedida, pois além de a relação semântica entre as ferramentas FAQ
e Tira-dúvidas ser coerente, o conteúdo da ferramenta baseou-se em dúvidas reais
que surgiram durante o uso da plataforma.
Além da intervenção na plataforma e-Proinfo, uma ação que se mostrou
efetiva foi o constante incentivo aos alunos. Em várias ocasiões, a professora atuou
como um Mediador Emocional, inclusive inscrevendo-se no curso como aluna (v.
turno 77, anexo 6) para compreender e prever algumas das dificuldades sob a
perspectiva do outro, de modo a orientá-los e estimulá-os a aprenderem juntos,
atuando também como um Mediador Gerencial e Comunicacional.
Além disso, a mediação gerencial e comunicacional consistiu em detectar as
deficiências da plataforma e-Proinfo e do AVA em uso, a partir do feedback dos
alunos. Buscou, portanto, elicitar deles os encaminhamentos para novas ações no
AVA em uso, como a adoção de um texto cujo gênero era uma letra de música.
Outro fator que contribuiu para uma mediação pedagógica efetiva foi o fato de
a professora estar sempre pronta para esclarecer as dúvidas do aluno, porém
sempre o estimulando a chegar a conclusões por conta própria, além de ousar dar
alguns passos a mais. Em outras palavras, atuou como um Mediador Intelectual.
Essa proposta diferenciada de interação, que dava mais autonomia aos alunos,
contribuiu sobremaneira para que os alunos se tornassem co-responsáveis pela sua
aprendizagem, além de lhes dar o poder de desenvolverem seu lado crítico e
criativo.
Embora ainda aquém de um trabalho colaborativo e autônomo, as atitudes e
reações dos alunos confirmaram a aceitação do professor enquanto mediador
pedagógico. Cacá, por exemplo, optou pela ferramenta “fórum”, para executar uma
tarefa em que se havia estabelecido o uso da biblioteca, no intuito de colaborar com
o grupo, minimizando-lhes a carga de trabalho. Tal atitude comprova que a
oportunidade de se exercer liberdade e solidariedade no AVA em uso provém de
uma Mediação Pedagógica eficiente, nesse caso, com ênfase na Mediação Ética,
em que papel do mediador pode, inclusive ser assumido por um aluno colaborador.
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2. Como as ferramentas da plataforma e-Proinfo interferem no processo
ensino-aprendizagem conduzido no AVA em uso?
O

principal

obstáculo

encontrado

no

processo

ensino-aprendizagem

conduzido no AVA em uso foi a dificuldade dos usuários no que tange à
compreensão e utilização tanto das ferramentas como da interface do próprio
ambiente. Esse fato é resultante da falta de um projeto de usabilidade e ergonomia
eficiente.
Embora, a princípio, as ferramentas da plataforma não suscitassem
questionamentos, nem da parte da professora nem da parte dos alunos, haja vista
os termos familiares (notícias, apoio, agenda, material, interação, etc.) utilizados, o
fato de constarem, quase identicamente, nos dois ambientes da plataforma
(“ambiente de curso” e “ambiente de turma”) causou séria interferência no processo
ensino-aprendizagem.
Primeiramente, a prática revelou que conduzir um curso em uma plataforma
em que não há como inserir atividades no “Ambiente de Curso” gerou ações
equivocadas, visto que o menu de opções desse ambiente induzia ao erro, pois foi o
primeiro local em que os usuários tentaram buscar, em vão, as atividades a serem
executadas. Em um segundo momento, os usuários que perseveraram e
encontraram o “Ambiente de Turma” foram frustrados duplamente: nesse ambiente
também não havia uma referência clara à opção desejada, uma vez que as
atividades eram encontradas na ferramenta “módulo”.
O fato é que ações que pareciam óbvias e simples de serem executadas
tornaram-se obstáculos quase intransponíveis, pois, embora os termos usados nas
ferramentas fossem do domínio dos usuários, a interface da plataforma não se
mostrou amigável: a navegabilidade foi dificultada porque as máximas “Onde
estou?”, “Para onde devo ir?” e “Onde eu fui?” foram ignoradas. Além disso, quando
se descobria o que deveria fazer e se clicava na ferramenta localizada na barra
disponibilizada na parte superior da página, o usuário não era direcionado de
imediato àquilo que desejava. Ter que clicar em vários links até alcançar seu objetivo
causava confusão, desconforto e frustração aos alunos .
Diante do que foi exposto, concluiu-se que as dificuldades que os alunos
encontraram não puderam ser atribuídas somente à falta de autonomia ou à falta de
familiaridade com Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Percebeu-se também que
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houve uma grande preocupação, por parte dos desenvolvedores do e-Proinfo, com o
tratamento gráfico, o que fez pressupor uma plataforma de nível excelente. Todavia,
em uma análise mais minuciosa durante a sua aplicação, ficou evidente que a
interface esteticamente agradável apresentava graves deficiências ergonômicas e de
usabilidade.

2.1. Como a professora e os alunos da segunda série do Ensino Médio
percebem a plataforma e-Proinfo?
Verificou-se, por meio de seu discurso e do desenho inicial do curso “Como
Ler um Texto em Inglês”, que a professora passou por um processo de
deslumbramento inicial com a possibilidade de uso de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem.

Esse entusiasmo, que ofuscou a complexidade do e-Proinfo,

resultou em uma percepção inicial equivocada de que esta plataforma representava
um AVA fácil de usar e capaz de promover aprendizagem colaborativa.
A princípio, o fato de ter que desenvolver a competência tecnológica para
operar simultaneamente em três ambientes da plataforma (do administrador, do
curso e de turma) não foi percebido como um elemento complicador para a
implementação do curso. Atribuiu-se somente à falta de suporte técnico da SEED as
dificuldades iniciais que foram solucionadas por meio de utilização de estratégias do
tipo “tentativa e erro”.
Outro fator que pôde ser verificado na análise dos resultados da pesquisa foi
a visão acrítica da plataforma tanto na etapa de desenho quanto na de
implementação do curso. Novamente ofuscada pelo entusiasmo, a professora
considerou a parceria firmada entre a SEED e o CPII um passo à frente no que diz
respeito à inclusão da educação na Cibercultura. Esse foi o argumento utilizado para
que os alunos se engajassem no projeto, uma vez que eles, em um futuro próximo,
poderiam vir a cursar uma disciplina da graduação e/ou cursos de especialização na
modalidade a distância. Em nenhum momento, o objetivo e as circunstâncias
políticas em que o e-Proinfo fora desenvolvido despertaram questionamento: a
plataforma foi percebida como um software gratuito disponibilizado aos professores
do CPII para o desenvolvimento de projetos educacionais com os alunos.

155

A avaliação inicial dos alunos no que se refere à plataforma e-Proinfo, bem
como à iniciativa de se usar um ambiente virtual de aprendizagem, revelou-se
positiva e também não-crítica. A necessidade de se informar o CPF do usuário para
cadastramento implicava em um diferente público-alvo; porém, esse trâmite
burocrático foi percebido como um detalhe operacional e não como uma indicação
de que a plataforma fora concebida para atender outros objetivos. Além disso, o
ambiente do curso apresentava padrões semelhantes àqueles conhecidos pelos
alunos; por isso, o fato de rapidamente encontrarem ferramentas de mensagens
instantâneas e conseguirem completar e inserir fotos em seu perfil conduziu a
respostas equivocadas no questionário disponibilizado em seus primeiros acessos.
Essas percepções positivas da plataforma começaram a sofrer alterações
quando o curso “Como Ler um Texto em Inglês” foi colocado em uso, ou seja,
quando os alunos e a professora passaram a interagir no Ambiente Virtual de
Aprendizagem construído sobre a plataforma e-Proinfo.

2.2. Como a professora e os alunos da segunda série do Ensino Médio
percebem o AVA em uso?
Os alunos perceberam o Ambiente Virtual de Aprendizagem em atividades de
apoio ao ensino presencial de inglês como confuso e difícil; conseqüentemente,
muitos desistiram de participar do curso “Como Ler um Texto em Inglês” devido às
dificuldades encontradas.
A professora que, a princípio, atribuiu essas adversidades à falta de
autonomia dos jovens alunos e às dificuldades técnicas ocorridas, percebeu que a
evasão ocorreu porque o desenho do AVA em uso apresentava um alto nível de
complexidade: além de quase todas as ferramentas da plataforma e-Proinfo terem
sido escolhidas, as tarefas propostas não podiam ser acessadas logo ao primeiro
clique, o que aumentou a frustração desses alunos.
A maneira como o AVA em uso foi percebido sofreu forte influência das
ferramentas da plataforma e-Proinfo, tanto na concepção do curso quanto na
implementação do mesmo. Portanto, compreender como as interações homemmáquina ocorreram na plataforma é imprescindível não somente para fundamentar
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as percepções do AVA nela construído, mas também para apontar caminhos para a
construção de um AVA simples e fácil de navegar que se torna um facilitador e não
um obstáculo às atividades pedagógicas propostas..

5.4.1. Conclusão Final

A principal conclusão a que se chegou, portanto, no âmbito dessa pesquisa é
que um AVA potencializa a aprendizagem, conforme evidenciado pelas interações
no módulo 3, especialmente se o padrão de sua interface seguir as heurísticas de
usabilidade e os critérios ergonômicos. Contudo, é a mediação pedagógica que
efetivamente promove essa aprendizagem. Uma plataforma com várias falhas pode
ter um resultado muito bom se houver uma mediação pedagógica pautada pela
teoria de que o conhecimento é construído por meio de interação social. Em outras
palavras, uma plataforma excelente não terá um resultado positivo se o desenho de
curso privilegiar a transmissão tradicional de conteúdo e não a mediação
pedagógica, uma vez que não é a tecnologia que propicia a quebra de paradigmas
gerando uma Educação de qualidade. Pelo contrário, é um professor consciente de
seu papel enquanto mediador que, ao compreender as relações de poder presentes
nos discursos que representam suas práticas sociais, pode fazer uso crítico da
tecnologia nos processos ensino-aprendizagem a fim de inserir efetivamente seus
alunos na Cibercultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao apresentar esta dissertação, comparei a pesquisa feita a uma Web;
portanto, os resultados analisados e discutidos neste trabalho representam um ponto
de ligação com outros pontos, ou seja, um link para outras pesquisas já realizadas e
tantas outras ainda a se realizarem.
Por se tratar de uma pesquisa-ação no contexto institucional escolar, esses
resultados devem ser compartilhados com os atores sociais envolvidos na pesquisa
de modo a se buscar caminhos possíveis para a melhoria do processo ensinoaprendizadem em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, mais especificamente
aquele desenhado sobre a plataforma e-Proinfo. Destaco, portanto, quatro
contribuições importantes não somente para o meio acadêmico, mas também para
os desenvolvedores da plataforma e-Proinfo e os gestores do PROINFO.
Primeiramente, a desburocratização do suporte se faz necessária, pois a falta
de suporte técnico comprometeu não somente a motivação dos alunos, mas também
o tempo de dedicação à coleta e análise dos dados. Ademais, é imprescindível uma
equipe multidisciplinar, com acesso direto ao suporte técnico, para a condução de
atividades pedagógicas no caso de a Instituição poder contar com profissionais já
familiarizados com as NTIC’s, especialmente Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
Ainda no que tange os desenvolvedores da plataforma e-Proinfo, essa
pesquisa pode servir de contribuição para um projeto de simplificação das interfaces
do Ambiente de Curso e do Ambiente de turma, mais especificamente da ferramenta
“módulo”, que siga os critérios de usabilidade e ergonomia da interface. As
ferramentas “atividades” não são localizadas em lugar de fácil acesso e não há
referência clara às turmas em que os cursistas são alocados. Seria interessante,
também, a criação de um “mapa do site” para rápida visualização da hierarquia do eProinfo, já que o tutorial, por ser exaustivo, torna-se complexo.
A pesquisa também revelou que os alunos sentiram falta de um espaço onde
pudessem fazer perguntas sobre como proceder no ambiente virtual da plataforma
e-Proinfo. Conseqüentemente, a criação de um FAQ interativo para cada curso
disponibilizado representaria um acréscimo qualitativo à plataforma e facilitaria a
interação homem-máquina.
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O “tira-dúvidas”, da mesma forma, poderia ser mais interativo, com opções
para os alunos se auto ajudarem, pois da forma como essa ferramenta é
apresentada, cabe apenas ao professor responder e, muitas vezes, os alunos nem
percebem que é um espaço para eles colocarem suas dúvidas: eles já esperam
respostas prontas como em um FAQ.
Após a análise das interações professora-alunos no AVA em uso, levando em
consideração que a plataforma e-Proinfo é descrita em sua própria interface como
um ambiente colaborativo de aprendizagem, um outro questionamento surgiu:
1- Como (e se) a plataforma e-Proinfo possibilita uma aprendizagem
colaborativa?
Dessa questão, há o desdobramento de outras perguntas que também
ratificam a necessidade de uma nova pesquisa:
2- Que desenho instrucional melhor se aplica ao contexto do ensino
médio?
3- Quando (ou se) um professor deve se tornar um instructional
designer?
3.1- Que competências tornam um professor um instructional
designer?
As temáticas aprendizagem colaborativa e design estão presentes quando
pensamos em novas formas de aprender no mundo contemporâneo em que a
realidade do ciberespaço e da cibercultura é inexorável. Nesse contexto, o conceito
de ensino-aprendizagem se expande para o que Lévy denomina Inteligência
coletiva. Para o autor (1998:28), a inteligência coletiva é “uma inteligência distribuída
por toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que
resulta em uma mobilização efetiva das competências”.
Nesse cenário, cada vez mais a produção de “ambientes digitais amigáveis”
vem preconizar a importância dos usuários, suas necessidades e idiossincrasias já
que o espaço virtual por si só não cria essa nova relação interativa. Por isso, embora
eu tenha consciência de que apenas um pequeno passo foi dado, uma vez que
desconstruir as práticas cristalizadas do paradigma de aprendizagem baseado na
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transmissão e recepção de conhecimento leva tempo, o fato de meus jovens alunos
terem se mostrado abertos para aprender fazendo, a despeito de todos os
contratempos que ocorreram, aponta para uma realidade muito promissora. O
conceito de mediação pedagógica foi facilmente incorporado; a dificuldade que
tivemos foi “como” colocá-lo em prática, já que interagíamos em um ambiente
totalmente novo. O mediador pedagógico deve ser, portanto, flexível e deve estar
sempre atento às atitudes responsivas dos alunos. Outrossim, deve estar sempre
pronto para avaliar suas escolhas e propor atividades com nível de dificuldade acima
da Zona Proximal de Desenvolvimento em seus alunos se encontram.
Conseqüentemente, a presente pesquisa é uma modesta, mas valiosa
contribuição para estudos mais aprofundados sobre a construção de conhecimento
no mundo contemporâneo altamente digital e interconectado.
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Anexo 1: Carta convite
Rio de Janeiro, abril de 2006.
Aos alunos das turmas 1201, 1203 e 2202 da disciplina Língua Inglesa do Colégio
Pedro II, unidade Humaitá II.

Esta carta objetiva convidá-los a participarem de meu projeto de mestrado no
curso Prática Social de leitura em um ambiente colaborativo de aprendizagem
on-line. Este curso servirá de base para minha pesquisa que busca mapear
aspectos intrínsecos da inserção da EAD como uma possibilidade de complemento a
distância para cursos presenciais, uma vez que o foco desse curso é
aprofundamento de estudos.
Essa pesquisa está inserida na área Interação e Discurso do Programa de
Pós-graduação Interdisciplinar de Lingüística Aplicada da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, ligado ao projeto LINGNET (http://www.lingnet.pro.br) e tem como
linha de pesquisa o Discurso e Práticas Sociais. A área de interesse dessa pesquisa
é a análise das práticas discursivas e interacionais em contextos educacionais
mediados pelas novas tecnologias de comunicação e informação (NTIC’S), em que
as relações professor-aluno e aluno-aluno ocorrem na sala de aula virtual da
plataforma educativa e-Proinfo.
O e-ProInfo é um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem que utiliza a
Tecnologia Internet e permite a concepção, administração e desenvolvimento de
diversos tipos de ações, como cursos a distância, complemento a cursos
presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de
apoio a distância e ao processo ensino-aprendizagem. O site do Participante permite
que pessoas interessadas se inscrevam e participem dos cursos e diversas outras
ações oferecidas por várias entidades conveniadas. É através dele, que os
participantes têm acesso a conteúdos, informações e atividades organizadas por
módulos e temas, além de poderem interagir com coordenadores, instrutores,
orientadores, professores, monitores e com outros colegas participantes. No

166

Ambiente Colaborativo do e-ProInfo , há um conjunto de recursos disponíveis para
apoio às atividades dos participantes, entre eles, Tira-dúvidas, Notícias, Avisos,
Agenda, Diário e Biblioteca. Há ainda um conjunto de ferramentas disponíveis para
apoio a interação entre os participantes, entre eles, e-mail, chat e fórum de
discussões e banco de projetos; e um outro conjunto de ferramentas para avaliação
de

desempenho,

como

questionários

e

estatísticas

de

atividades.

(http://www.eproinfo.mec.gov.br).
Esta carta objetiva, também, informá-los sobre os objetivos, perspectivas e
métodos a serem utilizados, pois parto do pressuposto que a conscientização de
todos participantes, no que concerne todas as etapas da pesquisa, é a condição
essencial para que os resultados apresentados sejam válidos e confiáveis e possam,
portanto, contribuir para uma teorização sobre a emergente ciberpedagogia.
Ressalto que o foco da minha pesquisa está na aprendizagem colaborativa
em ambiente virtual e nas possíveis contribuições que essas práticas pedagógicas
podem ter no processo ensino-aprendizagem presencial no contexto do Ensino
Médio.
Os procedimentos utilizados para a coleta dos dados serão: as mensagens
trocadas no fórum e nos e-mails; questionários fechados; entrevistas e/ou grupos
focais e diários do professor e dos alunos. Buscarei alternar os meios: alguns
procedimentos serão feitos on-line e outros em um local e horário que sejam
convenientes para os participantes se encontrarem presencialmente.
Entrem em contato comigo caso vocês se interessem em participar da
pesquisa. Estarei à disposição caso queiram maiores esclarecimentos sobre o
projeto ou tenha quaisquer outras dúvidas.

Desde já, grata pela colaboração,
Patrícia Martins
pmartins@nitnet.com.br
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Anexo 2: Dados Consolidados do Curso
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189

190

191

192

193
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Anexo 4:

Questionário para alunos da 2ª série EM sobre o uso da Internet
Colégio Pedro II Unidade Humaitá II

Nome: _____________________________________________________ Turma _______
E-mail (opcional – contato para pesquisas futuras): _______________________________
Tem computador em casa?( )Sim( )Não. Tem acesso à Internet em casa?( )Sim ( )Não.
Se você acessa a Internet fora de
____________________________________.

casa,

de

onde

você

acessa?

Com que freqüência você acessa a Internet?
( ) Todos os dias.
( ) Em dias alternados.
( ) Duas vezes por semana.
( ) Uma vez por semana.
( ) Uma vez a cada 15 dias.
( ) Menos de duas vezes por mês.
Qual seu tempo estimado (em horas) de uso da Internet por semana? ________________
De que forma(s) usa a Internet? (Marque todas as opções válidas.)
1. ( ) Envio e recebo e-mails.
2. ( ) Comunico-me através de MSN ou outros tipos de mensagens instantâneas.
3. ( ) Participo de chats.
4. ( ) Participo de fóruns de discussão.
5. ( ) Participo de listas de discussão.
6. ( ) Participo do Orkut ou outros sites semelhantes.
7. ( ) Visito sites voltados para estudantes de línguas.
8. ( ) Visito sites voltados para professores de línguas.
9. ( ) Visito outros tipos de sites (exemplifique: sites de músicas, revistas americanas, de
artistas)
10. ( ) Outras formas (exemplifique:
_______________________________________________ )
Das atividades acima, em qual/quais você utiliza a língua inglesa? Indique o número – de 1
a 10 – dessa(s) atividade(s).
________________________________________________________________________
Você usa a Internet para auxiliar a sua aprendizagem de língua inglesa? ( )Sim ( )Não
Em caso afirmativo, de que forma(s)? _________________________________________
Você já participou de algum curso a distância? Em caso afirmativo, o que você achou do
ambiente virtual utilizado?___________________________________________________
Outros comentários. __________________________________________________
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Anexo 5: Enquete

Resultado Parcial
Qual é a minha maior dificuldade?
Acessar apágina do curso.

16.67% - [ 1 ]

Utilizar a barra de tarefas da página principal.

16.67% - [ 1 ]

Utilizar a barra de tarefas da página da turma.

0% - [ 0 ]

Encontrar as notícias,agenda, tira-dúvidas.

0% - [ 0 ]

Realizar as tarefas propostas.
Total de Votos: 6
* Total possível de votos: 53
(*)Alunos e colaboradores cadastrados.

66.67% - [ 4 ]
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Anexo 06 : Os e-mails dialogados

Módulos 1 e 2 do AVA em uso

01

02

03

19
Dec
2005

21
Dec
2005

1
Jan
2006

Subject:
Re:

Prezada professora Patrícia,

Inicialmente devo informá-la que houve um problema na
e-proinfo configuração do computador da Secretaria de Ensino e
–
somente agora estou podendo acessar seus dados.Peço
desculpas e ainda hoje estarei liberando a autorização para
info profª você atuar. Acho que vai necessitar reformular algumas
Patrícia datas. Quanto às inscrições, faça-as por módulo,
Martins escalonando os períodos para cada um deles. Por fim,
(inglês) solicito que a Direção seja formalmente informada e que
remeta para nós o projeto mais detalhado do curso. Soube
Humaitá pela V. e pela M. que você já o possui.
II
Desculpe pelos problemas.
Subject: Prezada professora Patrícia,
eSeu curso está implantado com os 4 módulos que você
proinfo – descreveu.
Credenciei-a com autorização para gerenciar CURSO, o que
gerencia deixa gerenciar módulo e turma, dentro da hierarquia da
mento
plataforma.
Espero que seu trabalho seja produtivo para seus estudos e
para o aprimoramento dos alunos.
Qualquer dúvida mande mensagem ou telefone.
Complemente as informações específicas do curso, já como
administradora do mesmo e bom trabalho.
Por fim, desculpe o tempo para liberar seu acesso. Tive
problemas com a configuração do computador do Pedro II e
acabei fazendo o trabalho aqui de casa, para não demorar
mais.
Subject: Olá professor,
eproinfo – Preciso complementar as informações específicas do curso
gerencia como administradora, mas não tenho senha. Como devo
mento _ proceder? Agradeço antecipadamente,
ajuda
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04

05

06

5
Jan
2006

Subject:
Re:
eproinfo –
gerencia
mento

16 Jan Subject:
2006
eproinfo

19
Jan
2006

07

19
Jan
2006

08

14
Apr
2006

Subject:
Re:
eproinfo

Prezada professora,
Estou afastado por uns dias, mas ativei o seu perfil de
administradora de curso. Você já estava cadastrada na
plataforma e deve ter uma senha. Utilize-a e se persistir
o problema, mande mensagem ou ligue ao meu celular,
que tentarei resolver mesmo não estando por aí
Prezado professor,
Consegui minha senha e login no e-Proinfo, mas ainda
consta "curso não cadastrado". Como terminaram as provas,
gostaria de iniciar o projeto o mais rápido possível. Sei que é
desagradável atrapalhar suas férias, mas nem eu nem a M.
ou a V. conseguiremos dar prosseguimento ao projeto sem o
curso estar cadastrado na plataforma. Obrigada
antecipadamente,
Professora Patrícia,

O problema estava no simples fato de eu haver cadastrado
seu nome em caixa alta. Quando tentei ativar seu perfil,
apareceu um outro nome de Patrícia que também terminava
com Martins e, sem a atenção necessária e
inadvertidamente, cliquei nele.
Fiz um novo cadastramento de perfil de Administrador de
Curso para você e acho que agora tudo está certo.
Se ainda houver problema liga para o XXXX-XXXX, que
estou na Secretaria de Ensino o dia todo. Atenciosamente,
Subject: Após várias tentativas, a única justificativa que encontro é
que o curso não foi "uploaded" , ou seja, só consta no seu
o
servidor. Tentei me inscrever como aluna e o curso não
probleconsta na plataforma: só há inscrições para o curso de
ma
francês. Eu só poderei alterar as datas e colocar o conteúdo
continua se o curso estiver disponível online. Semana que vem, com
certeza, conseguiremos colocar o curso "no ar". Um abraço,
Subject:
Curso
eproinf
o
inglês

Preciso de mais uma pequena ajuda sua: alteração do
prazo de inscrição.
Como o cartão de horário foi entregue semana passada,
tive apenas alguns dias para reformular o curso, tendo em
vista a mudança do público alvo, e preciso alterar mais
uma vez as datas.
Porém, como o prazo de inscrições na plataforma eproinfo
já se esgotara, não consigo alterá-lo com minha senha.
O novo prazo é o seguinte:
incrições: início 13 / 02/ 2006 término 31/08/2006 (deixarei
o prazo de
inscrições bem amplo, coincidindo com o término do
curso, para não termos problemas com o sistema
eproinfo!)
curso : início: 02/05/2006 término 31/08/2006
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Desde já agradecida,
Patrícia Martins
PS: Se não houver como alterar as datas, pode-se
cadastrá-lo como um novo curso.
09

22
Apr
2006

Subject:
Re:
Curso
eproinf
o
inglês
Subject:
eproinfo _
Obrigada

10

22
Apr
2006

11

12
May
2006

Para:

12

12
May
2006

De:
V.

13

12
May
2006

Para: V.

V.
e
M.

Prezada Professora,
Já efetuei a alteração solicitada nas datas.
Por favor coloque em teste, valide as matrículas e bom
curso.
Manda notícias do desenvolvimento e, se ainda
persistirem dificuldades, retorne que vamos tentar facilitar
seu trabalho. Sucesso
Muito obrigada!!
Embora os acontecimentos, leia-se greve, atrapalharam
muitíssimo meu projeto e atrasaram minha dissertação,
devo confessar que o tempo "perdido" serviu para eu me
familiarizar com a plataforma e, portanto, já fiz várias
alterações no design do curso. Com isso, tenho certeza
que essa pesquisa pode, em breve, se tornar institucional.
Gostaria de ressaltar que é muito gratificante contar com o
seu apoio bem como com o apoio do meu departamento,
da direção da unidade e das meninas da informática.
Estou muito entusiasmada.
Manterei contato e, obviamente, os resultados e
encaminhamentos dessa minha pesquisa estarão à
disposição do Colégio
Um abraço,
Assunto:
problema
s
técnicos
URGENTE

Assunto:
Re:
problemas
técnicos

URGEN-TE

Assunto:
Re: Re:
problemas
técnicos

OI meninas,
Não consigo postar material das minhas aulas
!!!!!
É obrigatório incluir as datas de entrada e saída
das notícias, da agenda, da referência, etc.
porém, o programa deleta automaticamente o
último dígito do ano e daí não consigo incluir
nada porque aparece uma mensagem de "data
inválida"
Como faremos?????
bjs, Patty
Entre na página e encaminhe um e-mail direto
ao suporte. Tem que ser rápido senão os alunos
se desmotivam!
bj, V.

Oi Flor,
Já enviei (prioridade máxima), mas o suporte é
intermediado pelo Sidney; por isso, pensei que
vc tb pudesse recorrer à pessoa que treinou vcs.
Dessa forma, estaríamos em dois "fronts"..
URGEN-TE bjs, Patty
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14

15

16

12
May
2006

Para:
Adm.
da Entidade

Assunto:

13
May
2006

De:
Adm.
da Entidade

Assunto:

14
May
2006

De:
Adm.
da Entidade

Assunto:

eproinfo
(suporte)

Re:
eproinfo
(suporte)

Problema
s
técnicos
eproinfo
(relatório)

Olá professor
A plataforma continua apresentando problemas
no que se refere à inclusão de datas: o último
dígito do ano é automaticamente deletado e não
consigo abrir turmas, incluir notícias, etc.
Se for possível, pode encaminhar meu e-mail
pessoal para o suporte técnico do eproinfo para
eu não ter que ocupar o seu tempo com esses
detalhes.
Obrigada, Patrícia Martins
Prezada Patrícia,
O suporte agora só pode ser solicitado pelo
gestor da Instituição e eles informam protocolo e
pedem prazo de 48 horas para responder.
Fiz uma solicitação para a professora M. L. R.,
já se passaram 5 dias e eles ainda não
responderam.
Faça um breve relato do que está acontecendo
para eu enviar o pedido ao suporte.
Olá professor,
O problema verificado até agora ocorre quando
tento enviar o material, elaborar a agenda e
postar as notícias sobre o curso.
O preenchimento dos formulários dessas
ferramentas não é efetuado com sucesso,
porque nos dois campos obrigatórios onde devo
informar a data da entrada e da saída ou data de
início e término da turma (ainda não consegui
alocar os 47 alunos em turmas distintas), o
último dígito do ano se "auto deleta".
EX: Digito 15/05/2006; porém, ao preencher o
campo obrigatório seguinte, o dígito "6"
desaparece e recebo a seguinte mensagem do
programa: "data inválida"

17

14
May
2006

Para: V.
e M.

Assunto:
(suporte)

Com isso, ainda não consegui colocar a primeira
parte do material do meu curso na plataforma
(até agora os alunos estavam se familiarizando
com a plataforma eproinfo).
Espero que consigamos resolver esse problema
rapidamente, pois temo que a demora cause
desmotivação justamente agora que consegui
envolver o grupo no projeto.
Obrigada, Patrícia
Oi meninas,
Essa é a cópia do relatório que enviei p/o S.
para ele encaminhar à profª (esqueci o
nome...R... alguma coisa), que é a responsável
pela instituição, pois o suporte do eproinfo
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14
May
2006

De:
Adm.
da Entidade

Assunto:

19

14
May
2006

Para:
Adm.
da Entidade

20

14
May
2006

Para:
Lista de
discussão
sobre
EAD :

Assunto:
Re:
inclusão
de
material
Assunto:

16
May
2006

De:
Adm.
da
Entidade

17
May
2006

Para:
Adm.
da
Entidade

18

21

22

inclusão
de
material

e-proinfo
problemas
técnicos

Assunto:
Re: Re:
inclusão
de
material

Assunto:
Encontro

PROTOCOLA a reclamação e PROMETE
resolver o problema em 48 horas.
Entretanto, o próprio S. relatou que há cinco dias
foi protocolada essa reclamação e nada foi feito.
Daí ele me pediu um relatório resumido para
encaminhar ao suporte novamente.
Tudo nos mecs, seeds, etc.... é burocrático!!!!!
Que saco!!!!
Conversamos amanhã:)
bjs,Patty
Ps: Tô com TODOS os dedos cruzados!
Professora Patrícia,
Fiz minha inscrição como aluno no seu curso.
Não tive o menor problema. Usei a data de hoje
e a data de um ano futuro. O sistema aceitou
bem. Envie uma das inserções que precisa fazer
para eu testar e vivenciar o problema. Assim
estarei mais apto a dialogar pelo teclado com o
suporte.
Olá professor,
O problema está na administração do curso.
Tente incluir uma notícia ou material (artigo) ou
referência. Não há como incluí-los.
Atenciosamente, Patrícia Martins
Olá a todos e todas,
Alguém que está utilizando a plataforma eproinfo também está encontrando
problemas em relação às datas, ou seja,o último
dígito do ano correspondente
se "auto deleta" e o programa dá a mensagem
"data inválida"???
Quanto tempo levaram para obterem a resposta
do suporte depois de protocolada
a reclamação do problema?
Obrigada desde já. Patrícia Martins
Prezada professora,
Fiz testes com a orientação que você mandou e
não constatei o problema apontado.
Pode ser que já tenha sido superado. Por favor
tente outra vez e, persistindo o problema, vamos
marcar um momento em que possa vir à
Secretaria de Ensino para testarmos juntos e, se
for o caso, mandarmos o pedido de ajuda para o
suporte.
Olá professor S.,
Podemos ter esse momento nessa sexta (dia
19/05)? Se afirmativo, a que horas?
Outra opção é segunda-feira (dia 22/05), após
15:30.
Atenciosamente, Patrícia Martins
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23

24

25

26

27

18
May
2006

De:
Adm.
da
Entidade

Assunto:

19
May
2006

Para:
Adm.
da
Entidade

Assunto:

28
May
2006

De:
Johnny
Para:
Patrícia
De:
Dora
Para:
Patrícia

Assunto:

28
May
2006
31
May
2006

De:
Bebeto
Para:
Patrícia

28

01
Jun
2006

De:
Cacá
Para:
Patrícia

29

31
May
2006

De:
Bruna
Para:
Patrícia

30

30
May
2006

De:
Nina
Para:
PATRICIA

31

1
Jun
2006

De:
NIna
Para:
PATRI-

Re:
encontro

problema
resolvido

e-proinfo
Assunto:
curso do
e-proinfo
Assunto:
RE:
quêstionário 1
Assunto:
Atividade
da Turma
"My
Biodata"
Assunto:
eproinfo

Na parte da manhã será melhor. Costumo
chegar por volta das 7h15min, pois deixo meu
neto na Unidade X e venho direto.
Aguardo sua resposta. Se preferir telefonar,
XXXX-XXXX é o número da Secretaria de
Ensino.
O problema era da plataforma mesmo e já foi
solucionado.Isso é ótimo: menos
uma preocupação para mim.
O problema contribuiu para um encontro
presencial nosso
Um abraço, Patrícia Martins
oi professora,
naum to conseguindo axar o link "atividades"
para fazer os exercicios, poderia me orientar...
obrigado,
oi professora!
a turma beta do curso foi encerrada? ainda ñ
estou achando as atividades! =)
Professora Patricia
não consigo fazer!!!!!! No meu não aparece"
gerenciar arquivos".Não consigo adquirir o
Questionário 1
OBS: Eu já fiz e já enviei as duas tarefas, mas
eu não estou conseguindo
acessar as atividades.
Professora .. é a Bruna de novo ..
Olha só, eu nao to conseguindo achar o
questionario1 ..já rodei o site do eproinfo inteiro
e simplesmente nao acho. E tambem nao to
conseguindo descobrir como faço pra responder
o fórum. Queria uma ajudinha!!!
E tem problema que eu vou ter que entregar
todos os trabalhos um pouco depois do prazo? É
só porque eu nao to achando mesmo! Bjos
Patricia,
eu fui lá pra fazer o questionario mas tá dizendu
q nao tem esse material lá nao..o q faço? Bjs
nina

Assunto:
Re:
nosso
primeiro
questioná
rio
Assunto: Patricia,
Re: ques- não adianta fazer isso nao, que mesmo assim
tionário 1 nao consigo abrir esse questionario, vem uma
msg dizendu que nao foi possivel encontrar. o
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CIA

que faço??

32

31
May
2006

De:
Dora
Para:
Patrícia

Assunto:
curso

33

31
May
2006

Assunto:
curso

34

31
May
2006

35

01
Jun
2006

De:
Dora
Para:
Patrícia
De:
Dora
Para:
Patrícia
De:
Ticia
Para:
Patrícia

36

37

5 Jun
2006

29
May
2006

oi professora!
ainda estou tendo dificuldade em achar alguma
tarefa! ainda não sei o que fazer...
qndo vc pede pra clicar na turma e ir em
"gerenciar arquivos"...não to achando esse link!
aí fui em ajuda e la tava dizendo q só o
professor pode acessar isso.
não to entendendo nada.
nao estou achando "gerenciar arquivos"!
ainda não sei o que fazer lá!

Assunto:
curso

não to conseguindo achar "gerenciar arquivos"!
e não sei ainda o que fazer lá!
não to conseguindo achar tarefa nenhuma! =/

Assunto:
RE:
questionário 1

Oi, Patrícia, td bem? Ou sou muuuito burra, ou
realmente está dando problema no site...eu
segui todas as instruções que vc falou, mas não
consegui achar os textos...Cliquei em
"biblioteca",depois em "material do curso" e
abriu uma página para pesquisa (do próprio
curso). No fim da página não tinha "gerenciar
arquivos", mas achei os nomes "Biodata" e
"questionário 1". Coloquei as informações
necessárias, mas depois abriu uma janela
dizendo q nenhum material foi encontrado. Se vc
puder ajudar, vou adorar! Mas de novo, também
há a possibilidade de eu estar fazendo coisa
errada...obrigada de qlqr jeito! beijos,
oi professora,

De:
Rafa
Para:
PATRICIA

Assunto:
Re: o
curso
continua
durante a
greve.

De:
Nina
Para:
PATRICIA

Assunto:
Re: o
curso
continua
durante a
greve.

aqui é o Rafa da 1201.. eu entrei no e-proinfo.. a
minha turma é a turma delta. mas eu clico nas
opções e não aparece nada.. eu fui na enquete
da turma e tb nao tem como votar e os
resultados todos tão dando 0%.. não estou
conseguindo fazer as atividades propostas..
preciso de ajuda =) obrigado
Patricia,
eu naum entendi o q eh pra fazer exatamente e
eu soh tenhu acesso a internet durante a
semana aqui no meu trabalho, mas aki tah
bloqueado o site do e-proinfro. Como e é q vou
fazer?? Na minha casa só posso acessar a
internet nos fim de semana, e realmente não
tenho tido muito tempo.
Assim que puder retorne.
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38

29
May
2006

De:
Nina
Para:Pa
trícia
via
webmail
De:
Nina
Para:Pa
trícia
De:
Nina
Para:
Patrícia
De:
Bruna
Para:
Patrícia
De:
Bruna
Para:
Patrícia

Assunto:
???

bjim =]
Curso: Como "ler" um texto em inglês
Ainda não consegui descobrir qual é a minha
turma e nem sei o que devo fazer!! Help! Bjus

39

29
May
2006

Assunto:
Re:
Turma
Gamma
Assunto:
Re:sem
problema
s
Assunto:
eproinfo

40

29
May
2006

41

29
May
2006

42

5
Jun
2006

43

7
Jun
2006

De:
Bruna
Para:
Patricia

Assunto:
eproinfo

44

11
Jun
2006

De:Júlia
Para:
Patricia

Assunto:
Trabalho

Assunto:
questionário

é minha turma é Gamma sim..mas eu ainda não
consegui ver qual eh a minha tarefa..
vou continuar tentando..bjus
Patricia,
se eu não entendi errado eu tenhu q te enviar
tipo a minha "biodata"??é isso?? Bjs ni
Oiii Professora .. é a Bruna da turma 2202 ...
É que eu to meio perdidaaa .. o que que tem que
entregar até o dia 1 de junho???
Bjaummm
Professora ..
Não sabia o que era pra fazer com o
questionário, mas estou enviando pra vc.
Em anexo ,tem a minha biodata, caso não
consiga botar no site do eproinfo.
Bjaumm Bruna (2202)
OS: Era isso mesmo que era pra fazer na
biodata? Depois da confirmação eu coloco ela
no site do eproinfo.
Professora ..
Eu de novoo .. =P
Olha só, depois de muuuuuuito tempo tentando
eu acho que consegui mandar o arquivo pro site
do eproinfo. Queria só confirmar se mandou
mesmo ..
E só pra saber .. tem mais alguma coisa pra
fazer além de responder o fórum, as 2 enquetes,
o questionario e fazer a biodata??
Bjaummm
> teacher,
> é a julia(Juli) sua aluna da tarde, how are you?
> eu estou com um problema quanto ao trabalho
que nós devemos fazer no eproinfo.
> desde antes da greve começar eu nem se
quer tive tempo de ligar o computador, entrei
agora no site (meio sem rumo) e aquele item
"Beta"que deveriamos entrar não está mais
desponível, existe alguma forma de tentar
recuperar o tempo perdido? Estou meio perdida
também quanto a qualquer coisa que temos que
fazer nesse trabalho.desculpa te atrapalhar e
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45

19
Jun
2006

De:
Bruna
Para:
Patricia

Assunto:
eproinfo

46

28
Jun
2006

De:
Bruna
Para:
Patricia

Assunto:
eproinfo

47

29
Jun
2006

De: Rick Assunto:
Para:
eproinfo
Patricia

48

28
May
2006

De:
Cacá
Para:
Patrícia

49

01
Jun
2006

De:
Cacá
Para:
Patrícia

50

01
Jun
2006

De:
Cacá
Para:
Patrícia

51

01
Jun
2006

52

29

De:
Johnny
Para:
Patrícia
De:

Assunto:
Atividade
do
Módulo
"My
Biodata"
Assunto:
Atividade
da Turma
"My
Biodata"
Assunto:
Question
ário 1 - Eproinfo

mais ainda não estar conseguindo ajudar na
tese...
> a minha negação e falta de paciencia no
computador se juntou com os estresses de pré
vestibular e eu estou virando um vegetal.Mas se
mais uma coisa é necessaria, let'
s go!
> té mais, Julia.
Professora, eu de novo!! =P
Olha só .. respondi duas perguntas lá no forum ..
e agora? que que eu tenho que fazer?
Tem que escolher um texto que eu goste e
enviar lá pro eproinfo? E tem mais alguma
coisa? Bjaummm
Professora .. to perdida de novo!
Respondi duas perguntas do forum, tenho que
responder mais?
E o texto que tenho que pegar, mando pra
onde?
E eu posso escolher qualquer um pra ser minha
dupla ou tem que ser dessa ultima turma?
Bjaummm
OI, NÃO ESTOU CONSIGUINDO FAZER
NENHUMA TAREFA! NÃO ENCONTRO NO
SITE O LINK PARA FAZER A TAREFA!
TAMBÉM NÃO ESTAVA CONSEGUINDO
ACESSAR O SITE POR UM TEMPO, MAS
ULTIMAMENTE TENHO CONSEGUIDO! SE
PUDER ME ENVIAR AS TAREFAS POR EMAIL FICARIA AGRADECIDO!
Professora: Estou enviando em anexo a
primeira tarefa proposta.

Professora: Estou enviando a segunda tarefa:
perfil de uma personalidade. Escolhi o
jogador Ronaldinho Gaúcho.
Professora: Estou enviando o questionário
devidamente respondido.

Assunto:
eproinfo

aki o questionário

Assunto:

Claro que não tem problema, Nina!!!
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May
2006

Patrícia
Para:
Nina

sem
problema
s!

31
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

Assunto:
apoio

54

1
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Bruna

55

5
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Bruna

56

20
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Bruna

57

21
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

Assunto:
questioná
rio e
Pode ficar caaaaaaalma..rss
fórum
É assim mesmo. Estamos fazendo algo novo e
interagir em uma sala de aula virtual é diferente.
Estou tranqüila quanto aos prazos.
Assunto: Oi Bruna,
you'
re
doing
That'
s it! Congratulations!!
great!
Please try to uploadit in our virtual eproinfo
classroom. XOXOXO, Patty
Assunto: Oi Bruninha, [a professora usa o apelido que a
Re:
aluna começa a assinar em seus e-mails]
eproinfo
Isso mesmo!! Capriche na escolha para nossos
próximos módulos sejam um sucesso:))
beijocas, Patty
Assunto: Hi guys,
eproinfo
I'
m soooo happy with you. You know, you'
ve
been doing great! I know how difficult it is to use
the internet as a classroom for the first time, but
i'
m sure we'
re going to ACE in "Módulos" 2 and
3.
I'
ve been working hard too and I'
d like u to know
that what you are doing is a very important step
towards some improvements in Education
concerning the use of the New Technologies of
Information and Comunnication
Hope u'
ll find nice texts for us to use in our
coming English classes. Hurry up!!!

53

58

23
Jun

De:
Patrícia

[respondendo ao pedido de prorrogação do
prazo de entrega da tarefa].
O começo é assim mesmo e lembre-se: estamos
fazendo uma pesquisa; portanto,TUDO que
acontece é de extrema importância para
melhorias num futuro próximo!!! +beijocas, Patty
Curso: Como "ler" um texto em inglês
pessoALL,
Como andam os trabalhos? Estou recebendo
vários pedidos de ajuda. Isso é super legal!!!
Não hesitem em me enviar suas dúvidas: estou
aqui para ajudá-los. beijocas, Patty
Oi Bruna,

Assunto:
Atividade

Thanks again!!
Kisses to u all:))
Curso: Como "ler" um texto em inglês
Hi guys, Don'
t forget we'
re having educational
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2006

Para:
Grupo

s durante
a greve

28
May
2006

De:
Patrícia

Assunto:
turma
Beta

Para:
Dora

activities during this political break called strike.
Several students have already started this
course online and I'
m looking forward to hearing
from the other ones who haven'
t joined this
project yet. Hugs, Patty
Oi
Dora,
O ponto de exclamação não interfere na
atividade. Você deve clicar na barra (dentro da
turma Beta) "módulo" (naquela linha onde tem
apoio, interação, projeto,etc...). Lá clique em
atividade do módulo, atividade da turma e
conteúdo do módulo. Qualquer dúvida, é só me
perguntar.
Beijocas, Patty

28
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Cacá

61

29
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Nina

62

29
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Nina

Assunto:
Turma
Gamma

63

31
May
2006

De:
Patrícia
Para:

Assunto:
questioná
rio 1
Quando vc estiver na página principal (aquela

60

Assunto:
Re:
Atividade
do
Módulo
"My
Biodata"
Assunto:
eproinfo
dúvidas

Olá Cacá,
Recebi a tarefa e arquivarei.Na próxima, explico
como postar o texto na
plataforma,ok?
Oi Nina, Assim que vc entrar no site do
eproinfo,vc deve clicar em sua turma( deve ser a
gamma...verifique).
Na nova janela que se abrir, vc deve "passear"
pela barra de ferramentas, aquela que tem as
palavras interação, apoio,projeto, etc.
A atividade está no link "atividade". Clique em
atividade do módulo, atividade da turma e
conteúdo do módulo. Lá vc verá as orientações.
Quanto ao bloqueio em seu trabalho,eu
realmente acredito que vc deva conversar com
seu chefe ou deixar para acessar somente nos
fins de semanas: não podemos prejudicar suas
outras atividades, né??
Pode me enviar a tarefa p/e-mail.
Qualquer dúvida, continue me escrevendo.
Oi Nina, Sua turma é a Gamma mesmo!
Se vc clicar nas carinhas,verá seus colegas de
turma e qndo clicar no nome da turma, entrará
em sua turma. Tente mais uma vez! bjs again,
Patty
Oi Bebeto,
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64

65

Bebeto

(ajuda)

em que aparecem as notícias, novidades e
todas as turmas),vc deve clicar em "biblioteca"
(lá no alto, na barra de ferramentas, onde
aparecem interação, apoio, projeto,
preferências,etc.
Depois, vcdeve clicar em MATERIAL DO
CURSO. No fim dapágina aparecem as opções,
consultar, enviar arquivo e "gerência de
arquivo". Clique nesse último
e vc encontrará o arquivo.
Boa sorte e beijocas, Patty
Oi Bruna,

29
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Bruna

Assunto:
dúvida
eproinfo

1
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Bruna

Assunto:
questioná
rio e
[...] resposta nº 1:
fórum
Olha só, eu nao to conseguindo achar o
questionario1

Você já achou sua turma? Entre na sala virtual
da sua turma e então clique lá na barra de
ferramentas em atividade. Veja o que tem em
atividade do curso, atividade do módulo e
conteúdo do módulo.
Fique tranqüila em relação a esse primeiro
prazo. Lembre-se que meu objetivo maior é a
pesquisa e, consequentemente, uma melhoria
no nosso processo ensino-aprendizagem de
inglês.
Qualquer coisa, estarei online. beijocas Patty
Oi Bruna,

Ele se encontra na página principal (aquela em
que vc lê as notícias, novidades e encontra
todas as tumas listadas.
Clique em biblioteca (ao lado de
interação,apoio,etc...).Depois, clique em
MATERIAL DO CURSO. No fim da página,vc
verá 3 opções: consultar, enviar arquivo e
gerência de arquivos. Clique nesse último e o
questionário está lá!
como faço pra responder o fórum.
Legal!! vc já chegou ao fórum:)))) Vc leu o tópico
ajuda??? (às vezes, ajuda ..rss)
Mas vamos lá:
Ele é bem completo.Vamos às etapas:
3. Clique em fórum;
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4. Clique no título e uma nova janela abrirá;
5. No topo da página,vc verá uma janela
(abaixo do tema do fórum);clique em
“incluir”;
6. Digite o seu tópico (título para sua
mensagem);
7. Selecione o tipo de mensagem (resposta,
dúvida, argumentação, contraargumentação, contribuição, relato,etc.);
8. Use o editor de texto que é fornecido para
escrever a mensagem;
9. Clique em enviar;
10. ePronto!
PARA

LER

AS

MENSAGENS,

SIGA

OS

PASSOS 1 E 2. NA NOVAJANELA. UTILIZE O
ESPAÇO “PESQUISAR”

66

1
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Dora

Assunto:
ajuda
curso

Good Luck!!!
bjs,
Patty
Oi Isadora,
Fique calma:)
Vamos lá: para encontrar o questionário, vc
deve:
1) clicar em biblioteca (copiei o layout no início
desse e-mail);
2) clique em MATERIAL DO CURSO;
3) no fim da página, vc verá 3 opções: consultar,
enviar, gerência de arquivo;
4) clique nesse último: o arquivo .doc está lá.

67

1
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Ticia

Boa sorte e qualquer dúvida, "e-mail me'
.
bjs, Patty
Heyyyyyyyy

Assunto:
questioná
rio 1
Já viu alguma Tícia burra???? Rsss
AJUDA
Entendi sua dúvida. Me dá um tempinho para eu
entrar como aluna novamente, pois os alunos
que tiveram a mesma dificuldade estão
conseguindo abrir o arquivo.
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69

70

71

5
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Rafa

Assunto:
ajuda

8
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Bruna

Assunto:
Re:
eproinfo

11
Jun
2006

De:
Patricia
Para:
Julia

Assunto:
Re:
trabalho

De:
Patrícia
Para:
Rick

Assunto:
eproinfoajuda

20
Jun
2006

Envio resposta completa à noite, ok?? bjs
Oi Rafa,
Caaaaaalma!!
Vamos lá: "
1) "eu clico nas opções e não aparece nada"
Que opções??
2) "eu fui na enquete da turma e tb nao tem
como votar e os resultados todos tão dando
0%.." Você foi ver o resultado? Para votar, vc
deve clicar em uma das bolinhas (opções) e
depois clicar em enviar.
Continue tentando e mantenha-me informada,
ok??
bjs,
Patty
Oi Bruna,
Vou conferir isso agora e colocar no ar as novas
atividades. Entro em contato com vc logo logo.
bjs, Patty
Oi Julia,
Vamos por partes:
Primeiramente, vc não atrapalha: o objetivo é
esse mesmo!
Em segundo lugar, há como recuperar o tempo
perdido SIM!
Me dá um tempinho, pois acabei de sentar aqui,
para verificar essa questão da turma Beta.
Enfim, "better late than never".
bjs, Patty
Oi Rick
Posso enviar por e-mail sim, mas vamos dar
mais uma chance à Plataforma, pois esse é o
objetivo,ok? São cada vez mais comumns
esses tipos de cursos tanto na graduação
quanto na área profissional (vários cursos de
treinamento são oferecidos dessa maneira).
Primeiros pasos:
1) Acesse a página www.eproinfo.mec.gov.br e
faça o seu login: abrirá a página principal do
curso, com notícias e novidades;
2) No lado esquerdo, bem abaixo, você verá
umas carinhas que correspondem às turmas (a
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sua deve ser a Gamma ou Delta...) Confira em
que turma você foi alocado;
3) Clique no NOME da turma e outra página se
abrirá: é o primeiro módulo;
4) Clique na barra de ferramentas superior
(interação, apoio, biblioteca, etc.). Em cada
opção vc encontrará orientações sobre as
tarefas;
5) Não se esqueça de verificar agenda e TIRADÚVIDAS;
6) Vá clicando e descobrindo o que fazer: isso
faz parte da primeira parte do curso.
72
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Data:
26
May
2006

De:
PATRIC
IA
Para:
grupo

Assunto:
Lembrete

Data:
28
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

Assunto:
o curso
continua
durante a
greve.

Data:
29
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

Boa sorte e beijocas:)) Patty
Curso: Como "ler" um texto em inglês
pessoALL, Lembrando.... Nosso acordo está de
pé: nossas aulas continuam virtualmente e o
prazo é até 31 para as primeiras notas.
beijocas,Patty
Curso: Como "ler" um texto em inglês

Oi pessoALL,
O ponto de exclamação ao lado da turma não
interfere na atividade.
Você deve clicar na barra (dentro da turma
Alpha, Beta, Gama,etc.) "módulo" (naquela linha
onde tem apoio, interação, projeto,etc...).
Lá clique em atividade do módulo, atividade da
turma e conteúdo do módulo.
Qualquer dúvida, é só me perguntar. Beijocas,
Patty
Assunto:
Curso: Como "ler" um texto em inglês
nosso
Oi pessoALL,
primeiro
Para aqueles que estão enfrentando alguma
questioná dificuldade, aqui vai uma dica: use a enquete do
rio
curso (clique em interação e depois em
enquete).
Bom, coloquei o arquivo do questionário na
BIBLIOTECA (MATERIAL DO CURSO)
Cliquem em "gerenciar arquivos" e, em seguida,
cliquem na lupa à direita.
O arquivo anexado é em formato .doc ;
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75

Data:
30
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

76

Data:
30
May
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

77

Data:
03
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

respondam no próprio documento e me enviem
via e-mail, ok??Good Luck! Patty
Curso: Como "ler" um texto em inglês

Assunto:
questioná
rio 1
pessoALL, Para responder ao quetionário 1, vcs
devem clicar em biblioteca (na página principal,
ANTES DE IR PARA A TURMA DE VCS) e,
depois, em material do curso. Lá vc deve clicar
(ao fim da página) em "gerenciar arquivos". O
arquivo está lá. Good Luck!! bjs,Patty
Assunto:
Curso: Como "ler" um texto em inglês
questioná pessoALL, Para responder ao quetionário 1, vcs
rio 1
devem clicar em biblioteca (na página principal,
ANTES DE IR PARA A TURMA DE VCS) e,
depois, em material do curso. Lá vc deve clicar
(ao fim da página) em "gerenciar arquivos". O
arquivo está lá. Good Luck!! bjs, Patty
Assunto:
Curso: Como "ler" um texto em inglês
Material
O e-mail anterior foi enviado por mim com o
do curso perfil de aluno (tive que criar esse aluno fictício
eproinfo
para ajudar vcs,pois alguns detalhes são
diferentes em minha plataforma). Para variar,
me atrapalhei um pouquinho com a dupla
identidade..rss
Repetindo a mensagem anterior:
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Data:
16
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

Assunto:
eproinfo
Fórum

Acho que consegui esclarecer as dúvidas de
vcs em relaçãoao material do curso (consultar e
enviar). Chequem as informações no tiradúvidas e nas notícias. Façam o teste e vejam
se está tudo ok. Assim que vencermos essa
etapa, disponibilizarei nossas novas tarefas em
nossa sala de aula virtual.bjs, Patty
Curso: Como "ler" um texto em inglês
oi pessoALL,
Espero que a semana de vcs tenha sido
proveitosa:)
Bom, esse-mail é para lembrá-los da segunda
tarefa de vcs do Módulo 2(quem não participou
do módulo 1 pode participar desse sem
problemas).
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Data:
26
Jun
2006

De:
Patrícia
Para:
Grupo

See u there!! Patty
Assunto: Hi guys,
módulo III
eproinfo
Trabalharemos em pares agora!! Vocês devem
escolher um aluno de sua turma virtual para
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trabalharem em pares. Troquem e-mails,
decidam quais serão os seis pares e me
informem, ok? Outra coisa, vocês estão
sentindo necessidade de um encontro on-line
para bate-papo?
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Anexo 07: O Questionário Aberto ( após os dois primeiros módulos)
Os alunos foram solicitados a responderem as seguintes perguntas:
1) Quais as suas percepções sobre o curso “Como Ler um Texto em Inglês” no eProinfo?
2) O que você considera necessário aprender em um Ambinete Virtual de
Aprendizagem?

Bebeto

214

Bruna

215

Cacá

Dora

216

Johnny

Juan:

217

Júlia

218

Mara:

Marcos

219

Maria

Nina

220

Renato:

221

Rick

222

Vânia

223

Yago

Yana:

224

N1: aluno não identificado 1

N2: aluno não identificado 2
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Anexo 8: Entrevista semi-estruturada

Roteiro da entrevista Semi-estruturada, conduzida ao término do Módulo 3
com os três alunos que demonstraram maior familiaridade com o AVA em uso

1) Qual a sua opinião sobre o módulo 3?
1.2) Qual foi o seu grau de dificuldade?
2) O que mais ajudou você nesse módulo?

