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Resumo 

 
O desenho didático interativo de cursos online precisará levar em contato que no contexto 
sociotécnico do computador com acesso à internet não há prevalência da ação de ensinar 
baseado na lógica da transmissão. Nesta pesquisa está sendo investigada particularmente a 
produção do desenho didático que se propõe a levar os aprendizes a ultrapassarem a condição 
de consumidores para a condição de sujeito operativo, participativo, criativo, capaz de 
aprender colaborativamente. Os resultados provisórios revelam que o planejamento (roteiro 
das atividades ao longo do curso) e a disposição do conteúdo são requisitos fundamentais que 
buscam estruturar o processo de construção do conhecimento na sala de aula online. As 
interfaces fórum, chat e wiki potencializam o desenho didático e as práticas docentes, pois 
possibilitam o diálogo, a aprendizagem colaborativa e a autonomia, dimensões fundamentais 
da interatividade na educação online.  
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1  O DESENHO DIDÁTICO INTERATIVO COMO PROBLEMA DE ESTUDO 

 

1.1  INTRODUÇÃO 

 

A educação a distância (EAD) está vivendo um período de significativa expansão por 

força de alguns motivos, entre eles: o computador com acesso à internet e a legislação 

favorável.  

O uso do computador conectado à internet permite o acesso instantâneo à informação 

e tem ampliado as possibilidades de democratização da educação, especialmente para aqueles 

que não podem se deslocar para contextos de docência e aprendizagem, onde educadores e 

educandos se reúnem com regularidade. Ainda que a educação a distância continue sendo 

oferecida por meio de suportes tradicionais como: impressos encaminhados via correio, rádio 
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e TV, não há dúvida de que se pode vislumbrar um futuro promissor para propostas apoiadas 

por ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) acessados pela internet.  

A Portaria do Ministério da Educação (MEC) n.2.253 de 18 de outubro de 2001, 

conhecida como “Portaria dos 20%”, permite às Instituições de Ensino Superior (IES) 

oferecer até 20% da carga horária de cada disciplina ou 20% do total das disciplinas regulares 

na modalidade a distância. Esta permissão se faz direcionada para os suportes oferecidos pela 

internet. Tal Portaria (já reformulada por outra de n. 4.059/04 de 10 de dezembro de 2004) 

amplia os horizontes para a modalidade educacional a distância (com material impresso e/ou 

TV) e a modalidade online (computador e internet). 

 Quando o MEC criou a Universidade Aberta do Brasil1 (UAB), buscava a 

democratização, expansão e interiorização da oferta de ensino superior público, assim como o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e metodologias inovadoras de ensino. O objetivo 

era, pois, ampliar a formação superior em municípios onde a sua oferta é insuficiente ou 

desigual. As instituições públicas de ensino superior (federais, estaduais e municipais) 

passam, então, a ser convocadas através de editais, podendo encaminhar suas propostas de 

cursos superiores na modalidade a distância. As instituições credenciadas adotam o sistema de 

aulas semi-presenciais, ou seja, tendo pólos com aulas presenciais e salas de aulas online.  

Essa expansão da EAD tem provocado reflexões entre os estudiosos da área. Quando 

baseada em material impresso distribuído pelo correio, transmissão de rádio, programas de 

TV, fitas de áudio ou de vídeo, onde a emissão e recepção encontram-se separadas, a 

educação a distância tem sido criticada por não favorecer a criação coletiva e aprendizagem 

colaborativa. De acordo com Brito (2003), muitos assuntos e conceitos não podem ser 

compreendidos rapidamente por meio do texto escrito, pela voz, ou até mesmo mediante 

gestos transmitidos por vídeo, sendo, assim, necessária a utilização de outros recursos. Em 

sentido contrário, a educação online, com seus AVA, compostos de “interfaces síncronas e 

assíncronas”2  facilita a  interatividade e a aprendizagem colaborativa.  

                                                 
1 O Sistema UAB tem como prioridade a formação de professores para a Educação Básica. Para atingir este 
objetivo central a UAB realiza ampla articulação entre instituições públicas de ensino superior, estados e 
municípios brasileiros, para promover, através da metodologia da educação a distância, acesso ao ensino superior 
para camadas da população que estão excluídas do processo educacional. Disponível em: 
<http://uab.capes.gov.br/index.php>. Acessado em: 30 setembro 2008. 
2 Interface, no contexto sociotécnico do computador online, é um espaço coletivo de comunicação entre duas ou 
mais faces humanas ou infotécnicas geograficamente dispersas. Usa-se inadequadamente o termo “ferramenta” 
para exprimir o sentido de “ambiente”, de “espaço” no ciberespaço ou “universo paralelo de zeros e uns” 
(JOHNSON, 2001 p. 19). Interfaces síncronas são comunicações entre essas faces humanas de forma imediata, 
ao contrário da assíncrona. 
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Segundo Moran (2003, p. 39), a educação online é definida “como o conjunto de ações 

de ensino-aprendizagem desenvolvidas através dos meios telemáticos, como a internet, a 

videoconferência e a teleconferência”, que emerge do novo contexto sociotécnico marcado 

pelo computador conectado à internet. A educação online abrange cursos totalmente virtuais, 

cursos na modalidade semipresenciais e cursos presenciais com atividades complementares 

desenvolvidas por meio da internet. Cabe assinalar que nem toda EAD é online: um curso 

realizado somente por correspondência é a distância, mas não é online (MORAN, 2003). O 

mesmo ocorre com os cursos desenvolvidos com apoio dos meios de comunicação de massa 

que não possibilitam interatividade no processo de aprendizagem, ou seja, propostas centradas 

na transmissão de informação e no autodidatismo. 

A educação online é uma resposta a fenômenos da cibercultura (LÈVY, 1999), e vem 

se consolidando a partir do crescimento do ciberespaço, isto é, deste novo ambiente 

comunicacional que permite a conexão instantânea de pessoas, seja para trabalho, negócios, 

estudo, lazer, compras, jogos, relacionamentos diversos, acesso às mais variadas informações.  

A educação online constitui, assim, uma nova configuração educacional e tem nos AVA seu 

grande suporte. 

É comum, no entanto, encontrarmos, nestes ambientes, cursos e atividades online que 

subutilizam as tecnologias digitais, comprometendo a qualidade da educação oferecida. Tal 

subutilização, muitas vezes, acontece por conta da inadequação do desenho instrucional, 

orientado pela lógica instrucionista.  

De acordo com Valente3, o instrucionismo fundamenta-se no princípio de que a ação 

de ensinar se relaciona à transmissão de informação (instrução) ao aprendiz. A melhoria do 

ensino, sob esta visão, consiste em aperfeiçoar as técnicas de transmissão da informação com 

o auxílio do computador, onde este assume o papel de máquina de ensinar. Esta lógica 

derivada da concepção de “instrução programada” (IP), situada por Vilarinho (1989) como 

uma proposta de ensino individualizado, baseada nas concepções de Skinner (modelo linear) e 

Crowder (modelo ramificado), visualiza a aprendizagem como reprodução do conhecimento, 

fundamentada na realização de tarefas individuais que não se preocupam com o diálogo 

(ARAÚJO, 2007), ou seja, os alunos lêem, respondem às tarefas e verificam o que 

aprenderam sem a construção coletiva da comunicação e do conhecimento. 

Discordando desta lógica, adotaremos na presente pesquisa o conceito de desenho 

didático ao invés de desenho instrucional, considerando-o sob a ótica construtivista-

                                                 
3 Disponível em: <http://spu.autoupdate.com/ler.php?modulo=18&texto=1021>. Acessado em: 11 julho 2008. 
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interacionista que favorece a expressão do diálogo, da co-autoria criativa e colaborativa, indo 

além da mera transmissão de informações ou conteúdos. 

Pesce (2007) propõe que o desenho didático seja pensado sob enfoque dialógico, 

contestando a formação pautada no agir estratégico e na lógica instrumental, direcionada para 

controle e dominação. 

O desenho didático, na sua criação, deve contemplar o planejamento, a produção e a 

disposição de conteúdos e situações de aprendizagem, prevendo estratégias de interatividade 

nas interfaces e de avaliação, que estruturem processos de construção do conhecimento em 

um curso online. Ele pode ser definido assim: 

[...] ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o 
planejamento, o desenvolvimento e a utilização de métodos, 
técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais 
em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a 
aprendizagem humana [...] (FILATRO, 2008, p. 3). 

 

 Os conteúdos e situações de aprendizagem devem contemplar a prática pedagógica 

comunicacional e tecnológica do computador com acesso a internet, com as disposições de 

interatividade próprias dos AVA.  Portanto, o desenho didático nesses ambientes é formado 

por um conjunto de interfaces de conteúdo e de comunicação que potencializam a 

aprendizagem e a docência. Interfaces de conteúdo são espaços que permitem produzir, 

disponibilizar e compartilhar conteúdos em diversos formatos e linguagens (textos, áudios, 

vídeos e imagens). Interfaces de comunicação são dispositivos de interlocução e de co-criação 

síncronas (chats e webconferências) ou assíncronas (e-mails, fóruns, listas de discussão, 

portfólios, blogs, glossários, wikis). Todas essas interfaces são elementos híbridos decisivos 

para a aprendizagem colaborativa. 

O desenho didático não deve precisa ser da mesma lógica que a TV ou como os meios 

de massa por onde circula a EAD. Deve, sim, ser adequado à lógica todos-todos, à 

interatividade e colaboração, princípios, decisivos para a qualidade da educação. Tais 

princípios retiram o trabalho docente da postura transmissiva, colocando-o na provocativa de 

problemas e questões, ou seja, o professor se assume como arquiteto de percursos em redes de 

conexões, mobilizando a inteligência coletiva e colaborativa. Com o desenho didático o 

docente pode superar a prevalência da lógica “um-todos”, centrada na transmissão de dados e 

desprovida de mecanismos que favoreçam a criação coletiva e a aprendizagem construída 

(SILVA, 2006, 2004).  
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Uma sala de aula online deve contemplar estratégias oportunas ao processo de 

docência e aprendizagem, o que implica em estabelecer interações entre os sujeitos e os 

objetos técnicos ao longo da construção do conhecimento. Neste sentido, é preciso que o 

desenho didático tenha uma intencionalidade pedagógica que possibilite o uso das interfaces 

em uma perspectiva interativa, que garanta a educação online como obra aberta, plástica e 

fluída. Caso contrário, poderemos ter um desenho didático reprodutor de práticas tradicionais 

baseadas na transmissão de conteúdos prontos e no instrucionismo.  

Mesmo com a crescente valorização do desenho didático (ou desenho instrucional) 

ainda há pouca publicação a respeito deste assunto. No banco de teses e dissertações da 

CAPES4 verificamos que, praticamente, inexistem trabalhos que tratem especificamente deste 

tema na educação online. Encontramos apenas duas dissertações sobre o tema design 

instrucional: a primeira, faz uma abordagem contextualizando-o em ambientes virtuais; e a 

segunda discute o design instrucional fundamentando-se em pressupostos vigotskianos, 

considerando-os em relação a ambientes virtuais de aprendizagem.   

Diante dessa lacuna, orientamos nossa pesquisa para a análise dos desenhos didáticos 

utilizados por planejadores de um curso de especialização online no AVA Moodle5. Este 

ambiente é um software livre, gratuito, construído mundialmente por internautas habilidosos e 

dispostos à co-criação contínua da sala de aula de qualidade para educação online. 

 

1.2  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O desafio desta pesquisa nos levou a elaborar o seguinte objetivo geral: analisar os 

desenhos didáticos utilizados por planejadores em um curso online no ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle, no que tange à concretização dos princípios de interatividade 

(comunicação baseada na colaboração e no compartilhamento), hipertextualidade (hiperlinks 

entre textos internos e externos) e usabilidade (facilidade de acesso à informação).  

A partir deste objetivo mais amplo formulamos as questões norteadoras do estudo: (a) 

que objetivos direcionaram o planejamento de cada módulo: o que apresentam em comum e 

em que se diferenciam? (b) como esses objetivos se relacionam aos conteúdos de 

aprendizagem, às atividades, aos acionamentos das interfaces e às estratégias de avaliação 

propostas nos módulos? (c) como os objetivos e as atividades contemplam os conceitos de 

                                                 
4 CAPES - Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br>. Acessado em 10 julho 2008. 
5 Disponível em: <http://www.saladeaulainterativa.pro.br/moodle>. Acessado em: 12 julho 2008.  
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interatividade, hipertextualidade e usabilidade? (d) quais foram as estratégias mais recorrentes 

utilizadas pelos coordenadores dos módulos na produção dos seus desenhos didáticos? (e) 

quais os limites e as possibilidades do Moodle, na visão dos coordenadores dos módulos, para 

produzir interatividade, hipertextualidade e usabilidade na definição dos seus desenhos 

didáticos? 

Esperamos que o enfrentamento de tais questões resulte em contribuições oportunas 

para a qualidade em educação online, especificamente a produção do desenho didático, de 

modo a levar os aprendizes a ultrapassarem a condição de consumidores, espectadores, 

incluindo-se na condição de sujeito operativo, participativo, criativo, capaz de aprender 

colaborativamente. Tudo isto implica o uso de desenho didático que contemple a usabilidade, 

o hipertexto e a interatividade. 

 

1.3 CONTEXTO DO ESTUDO 

 

O contexto deste estudo é uma pesquisa interinstitucional denominado Formação de 

Professores para Docência Online, que reúne doze PPGs (Programas de Pós-Graduação – 

Mestrado e/ou Doutorado) do Brasil e de Portugal em um AVA Moodle, com a finalidade de 

pesquisar, através da construção e docência de um curso online de especialização (360 horas), 

a elaboração de conteúdos, o desenho didático, as estratégias de docência e a aprendizagem 

dos cursistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Página Principal do Curso 

 

Cada PPG participa da pesquisa com equipe de até cinco integrantes (um ou mais 

docentes e um ou mais discentes), elaborando um ou dois módulos do curso. Cada equipe fica 

responsável pelo planejamento de seu(s) módulo(s) e pela docência do(s) mesmo(s). Cada 
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módulo possui carga horária de 30 horas (cerca de um mês). Todos os integrantes serão 

docentes e discentes atuando na mesma ambiência de trabalho, no mesmo campo de pesquisa.  

A pesquisa é formada por treze módulos, divididos em três blocos: fundamentos; 

dispositivos e interfaces; e prática pedagógica. O primeiro bloco possui os módulos: (1) 

Cibercultura e Educação; (2) Políticas de Educação e Comunicação no Brasil; (3) Psicologia 

da Aprendizagem; (4) Educação e Comunicação Interativas. O segundo bloco os módulos: (5) 

A Internet e suas Interfaces; (6) Ambientes Online de Aprendizagem; (7) Multimídia e 

Educação; (8) Cartografia cognitiva e investigativa; (9) Computador/internet e suas 

Implicações  para  a Aprendizagem. O terceiro com os módulos:   (10) Desenho Didático; 

(11) Metodologia da Pesquisa Qualitativa Online; (12) Docência e Avaliação da 

Aprendizagem em Educação Online; (13) Ensinagem na Docência Online: um olhar à luz das 

Coreografias Didáticas. 

Estes módulos se apresentam sob o enfoque formação continuada de professores para 

a docência online pela demanda da cibercultura, da sociedade da informação e da era digital. 

Essa formação se faz proporcionando-lhe o desenvolvimento de competências e de autonomia 

para a construção de projetos pedagógicos que utilizam as tecnologias digitais offline e online 

como potencializadoras da docência e da aprendizagem. Ela se propõe tornar o professor 

capaz de promover e avaliar a aprendizagem lançando mão de interfaces digitais (fórum, chat, 

blog e portfólio) e aí formar e educar. 

 Buscamos, neste capítulo, oferecer ao leitor uma visão de nosso contexto de estudo, 

com informações oficiais, retiradas da leitura dos documentos, textos de conteúdos e módulos 

de estudo do curso. 

 Ao explicitarmos esta visão, acabamos por construir um conhecimento mais amplo e 

vivo do campo de pesquisa, o que nos permite uma melhor interpretação das percepções dos 

sujeitos do estudo. 

 

2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Considerando que esta pesquisa focaliza os desenhos didáticos no AVA Moodle, 

entendemos que nosso embasamento teórico deveria tratar dos seguintes aspectos: 

cibercultura, interatividade, hipertextualidade e usabilidade. Assim, dividimos o presente 

capítulo em quatro seções, cada uma delas focalizando um desses aspectos. 
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2.1 CIBERCULTURA 

 

Segundo Lemos (2002), cibercultura é a nova relação desenvolvida pela sociedade 

contemporânea entre tecnologias digitais (ciberespaço, simulação, tempo real, entre outras) e 

a vida social.  O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão de 

computadores e das memórias dos computadores (LÉVY, 1999). A cibercultura emerge com 

o ciberespaço constituído por novas práticas comunicacionais (e-mails, chats, fóruns etc) e 

novos empreendimentos que ligam grupos de interesse (games, MP3, arte eletrônica, software 

livre etc). 

Ciberespaço e cibercultura buscam romper com a dinâmica da mídia de massa baseada 

na transmissão. Enquanto esta efetua a distribuição para o receptor massificado, o 

ciberespaço, fundado na codificação digital, permite ao indivíduo a comunicação 

personalizada, operativa e colaborativa em rede hipertextual. Nesse contexto, o site não deve 

ser assistido e sim manipulado, pois pressupõe imersão e participaçao-intervenção do 

indivíduo – experiência incomum na mídia de massa. 

 

 

2.2 INTERATIVIDADE 

 

Segundo Silva (2002), interatividade não é apenas um novo modismo para significar 

velhas coisas como o diálogo e a comunicação, não é apenas uma estratégia de marketing da 

indústria de informática para sedução do consumidor. Para ele a interatividade é a dinâmica 

comunicacional onde emissor e receptor constroem juntos a mensagem. Essa dinâmica - ele 

diz - vem tomando o centro da cena até então ocupado pelas práticas unidirecionais e com a 

lógica da distribuição no modelo Um-Todos próprios das mídias de massa: imprensa, rádio e 

televisão. 

Os sistemas de educação, também situados por Silva no mesmo paradigma 

comunicacional da mídia de massa, têm seu modelo da transmissão questionado no contexto 

da cibercultura e da interatividade.  Paulo Freire (2005) já havia atentado para o problema da 

transmissão quando afirmou que “a educação autêntica não se faz de A para B ou de A sobre 

B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2005, p. 97). No entanto, os 

educadores têm feito pouco para modificar a pedagogia tradicional. A escola continua sendo, 

mesmo no contexto da cibercultura e da interatividade, uma instituição que baseia-se no 
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falar/ditar do mestre que mantém-se repetitivo e monótono e o aluno permanece ouvindo, 

copiando e prestando contas pontuais nos dias das provas.  

 Em educação online os ambientes de aprendizagem comportam interfaces capazes de 

rompimento com a pedagogia da transmissão, mas isso dependerá da formação continuada do 

professor acostumado ao mesmo paradigma da mídia de massa. Na docência online ele poderá 

garantir múltiplas aberturas para a participação e intervenção dos alunos. Poderá contemplar a 

bidirecionalidade, a expressão da co-autoria e disponibilizar redes articulatórias com os 

saberes para o tratamento de conteúdos curriculares, não-lineares, com explorações originais, 

combinações livres e criação de narrativas. Para Silva (2002) a educação online assim 

definida pode contribuir para disseminar um outro modo de pensamento, fruto da participação 

e da autorias coletivas. 

 

2.3  HIPERTEXTUALIDADE 

 

O hipertexto é uma forma de indexação e organização das informações, tais como: 

internet e CD-ROM. Constituiu-se a partir da retomada e transformação de elementos de 

outras mídias – índice, referências cruzadas, sumário, legendas -, estando nele inclusa a 

dimensão audiovisual – palavras, imagens, gráficos, sons, movimento. Estes elementos, 

associados, dão ao documento um aspecto dinâmico e de multimídia.  

Lévy (1993) define que o hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os 

nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos, seqüências sonoras, documentos 

complexos que podem eles mesmos ser hipertexto. O hipertexto é um marco que rompe com 

a seqüência linear de informações e possibilita uma viagem livre e autônoma da busca de 

novos horizontes, que a caneta, o papel e o falar/ditar do mestre dificilmente contemplarão. 

A importância do hipertexto na educação online é justamente a seqüência não-linear 

de conexões em estrela, de modo reticular como o objetivo de convidar o navegador a 

desbravar o ciberespaço de acordo com suas necessidades, desejos e angústias, associando 

informações dispostas na rede sem restrições de distância e valorizando a autonomia no 

percurso. Essa possibilidade trazida para o contexto da aprendizagem colaborativa contempla 

as diversas autorias e a liberdade exigida pela ambiência comunicacional requerida pela 

educação autêntica baseada na polifonia e na dialógica. 
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2.4  USABILIDADE 

 

 O conceito de usabilidade de Nielsen (2000, 2002) refere-se à funcionalidade dos sites 

entendidas como facilidade de uso e de percepção intuitiva, rapidez no desempenho da tarefa, 

baixa taxa de erros de operação e satisfação do usuário, boa navegabilidade e fidelidade.  

 Segundo Scapin (1994), a usabilidade está diretamente ligada entre o usuário e a 

interface, sendo a sua capacidade permitir que o usuário alcance suas metas de interação com o 

sistema. Contribuindo com Scapin, Nielsen (2000) diz que uma interface deve apresentar três 

aspectos fundamentais para ser considerada de boa usabilidade: ser de fácil aprendizagem, 

permitir utilização eficiente e apresentar poucos erros. Esses fundamentos contribuirão de 

maneira decisiva na produção do desenho didático para a aprendizagem colaborativa, 

interativa e dialógica.  

 

 

3  PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Para responder às questões de estudo propostas na presente pesquisa, aderimos à visão 

construtivista, afinada com a perspectiva de Schutz (1967, apud ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2000), a qual destaca a relevância de se estudar o comportamento 

social, interpretando seu significado subjetivo por meio das intenções dos indivíduos. Tem 

como objetivo interpretar as ações destes no mundo social e as maneiras pelas quais atribuem 

significados aos fenômenos sociais.  

Nesta visão busca-se analisar a efetiva intenção que se encontra por trás da conduta 

dos seres humanos e a realidade na qual estão inseridos, com ênfase na percepção baseada na 

experiência social de quem a formula. Isto nos leva a admitir que as intenções dos sujeitos da 

pesquisa na criação do desenho didático de cada módulo se inserem na memória e experiência 

construídas anteriormente e, também, nos impede de formular generalizações.  

 A necessidade de compreender a expressão subjetiva dos indivíduos exige cuidado 

especial na escolha dos procedimentos metodológicos do estudo. Assim, para investigar a 

produção do desenho didático do referido curso, faremos contato com quatro coordenações de 

módulos no AVA Moodle, de modo a obter indicação dos planejadores que estão 

responsáveis pelo desenvolvimento do seu desenho didático e que possam ser entrevistados 

para fornecer informações que ajudem a responder às questões de estudo. 
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Complementarmente, as atividades desenvolvidas no AVA serão observadas pela 

pesquisadora. Esta proposta de coleta dos dados vai exigir uma abordagem qualitativa das 

informações obtidas, tendo por objetivo compreender e interpretar a complexidade da 

natureza do objeto de estudo, privilegiando a subjetividade de seus sujeitos e as construções 

sociais que o envolvem (CHIZZOTTI, 2003). 

 A abordagem qualitativa será enriquecida com a quantificação de alguns dados relativos 

à caracterização do respondente, no que tange a idade, sexo, formação, experiência 

profissional, entre outras, que serão obtidas com questionários fechados e seus dados serão 

apresentados por meios de tabela.  

 Na coleta de dados, utilizaremos dois instrumentos: questionários com perguntas abertas 

e observação. O questionário com perguntas abertas deverá gerar informações que ajudem a 

responder às questões de estudo (a) e (e), descritas no item 1.2. A observação, resumida em 

anotações baseadas em roteiros previamente estruturados, deverá atender às questões de 

estudo (b), (c) e (d), também descritas no item 1.2. O instrumento que consolida as 

observações é chamado de diário de campo e, de acordo com Rizzini (1999, p. 73), “consiste 

no relato escrito daquilo que o investigador presencia, ouve, observa e pensa no decorrer do 

recolhimento dos dados”. 

 As informações obtidas de teor qualitativo serão analisadas de acordo com orientações 

apresentadas por Bardin (2000) sobre análise de conteúdo. Nesta pesquisa os conteúdos 

passíveis de análise serão os expressos pelos planejadores, seja no decorrer do processo 

dialógico, nos encontros online síncronos e assíncronos do AVA (chat, fórum e e-mails), ou 

nas respostas às perguntas que apresentaremos em nossas entrevistas.  

A análise de conteúdo busca colocar em evidencia o conteúdo expresso na 

comunicação realizada. Através da contagem de freqüência de determinados elementos 

presentes no texto, o pesquisador descreve, sistematiza e quantifica a regularidade destas 

ocorrências, objetivando compreender os processos ideológicos presentes no discurso 

analisado.(RIZZINI, CASTRO, SARTOR,1999). 

Esperamos que a adoção dessa abordagem e dos procedimentos de coleta e análise de 

dados aqui descritos, nos permitam alcançar o objetivo geral da pesquisa e, igualmente, 

responder às questões propostas. 
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4 RESULTADOS PARCIAIS 
  

 Proporcionar educação online não é o mesmo que oferecer educação presencial ou a 

distância via suportes tradicionais. É preciso contemplar uma ambiência online capaz de 

educar com base em diálogo, troca, participação, intervenção, autoria e colaboração. É certo 

que essa metodologia não é prerrogativa do computador conectado com a internet, mas é nele 

que encontra possibilidades de sua potencialização. Esperamos que o enfrentamento de tais 

questões resulte em contribuições oportunas para a qualidade em educação online, 

especificamente a produção do desenho didático, de modo a levar os aprendizes a 

ultrapassarem a condição de consumidores, espectadores, incluindo-se na condição de sujeito 

operativo, participativo, criativo, capaz de aprender colaborativamente. Tudo isto implica em 

desenho didático que contemple a usabilidade, o hipertexto e a interatividade. 

O planejamento (roteiro das atividades ao longo do curso) e a disposição do conteúdo 

são requisitos fundamentais que buscam estruturar o processo de construção do conhecimento 

na sala de aula online. Estes conteúdos e situações de aprendizagem contemplaram o 

potencial pedagógico, comunicacional e tecnológico do computador online, bem como das 

disposições de interatividade próprias do ambiente virtual Moodle. As interfaces fórum, chat e 

wiki potencializam o desenho didático e as práticas docentes, pois possibilitam o diálogo, a 

aprendizagem colaborativa e a autonomia, dimensões fundamentais da interatividade na 

educação online. 
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