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Resumo 

Filiado ao grupo de pesquisa FOPECUS – Fórum Permanente de Estágio Curricular 
Supervisionado – e ao PSIC – Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário 
CESMAC, o presente trabalho pretende mapear o uso das ferramentas disponíveis nos 
portais acadêmicos das instituições de ensino superior em Maceió (AL). Este artigo tem 
por objetivo descrever as relações de uso pela comunidade e classificar esse quanto sua 
práxis. Para isso, foi utilizada a classificação defendida por Primo e Cassol (1999) entre 
reativa e mútua. Para conceituar interatividade, foi utilizado Lévy (1996). A 
metodologia é de natureza qualitativa com recorrência á quantitativa. Os procedimentos 
são indutivos e descritivo-interpretativos. A apresentação dos resultados é feita por 
amostragem. A importância desse trabalho, em curso, encontra-se, inicialmente, pela 
sistematização dos corpora disponíveis nas IES em Maceió quanto aos ambientes 
virtuais de aprendizagem e, nessa medida, a possibilidade de novos estudos sobre esse 
campo. 

Palavras-chave: INTERATIVIDADE – AMBIENTES VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM – FERRAMENTAS DE ENSINO 

 

Abstract 

Linked to the group research FOPECUS – Fórum Permanente de Estágio Curricular 
Supervisionado – a ao PSIC – Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário 
CESMAC, this work intends to construct a map of the virtual tools from the highschool 
sites in Maceió (AL). This article hás the aim of describing the using of these tools by 
the academic comunity and classifies this using according its praxis. For this it was used 
the purpose of Primo and Cassol (1999): reactive interaction and mutual interaction. It 
was used the Lévy’s concept of interaction (1996). The methodology approach is 
qualitative, resorting to quantitative occurrences while necessary. The procedures were 
inductive and the interpretative descriptions were used to show the results. We worked 
with a sample display. The importance of this work consists in investigating the virtual 
corpora of interaction and the possibility of new studies with them. 

Keywords: INTERACTION – LEARNING VIRTUAL ENVIROMENTS – 
TEACHING TOOLS  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente artigo trata da interatividade como ocorrência na gestão pedagógica 

do processo ensino-aprendizagem em ambiente virtual nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) da cidade de Maceió. Ao investigar a interação nesse processo de gestão, 

considera-se esse nas práticas sociais, consequentemente, sua cultura como referência 

epistemológica. 

A pergunta de partida aqui é: considerando-se a interação como pressuposto 

fundante no processo ensino-aprendizagem, como esta se realiza em ambientes virtuais 

de aprendizagem nas IES em Maceió? As ferramentas que integram esses ambientes 

virtuais realizam efetivamente a interatividade, mediando o processo ensino-

aprendizagem? Considerando que a interatividade está dividida em dois grandes grupos 

(reativa e mútua), segundo Primo e Cassol (1999), que ferramentas têm sido priorizadas 

pela gestão pedagógica dessas IES? 

O arcabouço teórico adotado para a presente pesquisa segue a proposta de Primo 

e Cassol (1999), e esta divide a interatividade em dois grandes grupos, a saber: 

1. Reativa: sistema fechado, de relações lineares, unilaterais e não reagentes; 

2. Mútua: sistema aberto, formador de “um todo global” e composto por 

elementos interdependentes. 

Esse trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica com um universo 

de cinco faculdades de uma IES privada. Para tanto, foi utilizada a metodologia de 

natureza qualitativa, em uma perspectiva indutiva, com recorrência quantitativa no 

tratamento dos dados. 

 

1. DESENHO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA INTERATIVIDADE E 

DOS AMBIENTES VIRTUAIS 

 

Atualmente tem sido comum se deparar com o termo “interatividade” e, em 

muitos desses casos, a definição desse termo vem de forma superficial, trazendo a ideia 

de que interatividade é uma mera reação de um software ou máquina (ou parte dela) 

com o usuário. Baseando-se nas proposições teóricas de Primo e Cassol (1999), 
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percebe-se que o termo “interatividade” vai muito além dessa proposta, propondo como 

ambiente interativo um ambiente instável que permita a direta intervenção dos seus 

usuários, ou seja, ele não apenas disponibiliza a informação, mas possibilita, sim, aos 

seus usuários participar dessa construção, problematizando e intervindo em tempo real, 

quebrando a forma linear de interação, quando a informação chega pronta para ser 

digerida.  

Nessa medida, cabe lembrar Daniels (2003, p. 24) que, relendo Vygotsky, tece 

fundamentais considerações sobre o processo de mediação, em nosso caso, assunção 

formal do uso de tais ferramentas por seus usuários. De acordo com uma abordagem 

cultural-histórica, a mediação: 

a. salienta a ação mediada num contexto; [...] 
b. procura basear sua análise em eventos da vida cotidiana; 
c. pressupõe que a mente surge na atividade mediada conjunta das pessoas. A 
mente é, então, em importante sentido, “co-construída e distribuída”; 
d. pressupõe que os indivíduos são agentes ativos em seu próprio 
desenvolvimento, mas não agem em cenários de sua própria escolha [...]. 
 

A proposta dessa pesquisa é a de perceber como os portais acadêmicos 

(ambientes virtuais) das IES na cidade de Maceió trabalham a interatividade, conhecer 

as ferramentas disponíveis e qual a ênfase da gestão pedagógica para com essas 

ferramentas em relação aos dois grandes grupos da interatividade propostos por Primo e 

Cassol (1999). Para tanto, foi escolhida uma IES privada como universo da pesquisa, 

que conta com cinco faculdades no total e possui um portal acadêmico disponível para 

discentes e docentes. Segue o perfil das faculdades que integram a IES em questão: 

FACULDADE DESCRIÇÃO 

Faculdade 1 Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde 

Faculdade 2 Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas 

Faculdade 3 Faculdade de Ciências Humanas 

Faculdade 4 Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

 Faculdade 5 Faculdade de Educação e Comunicação 

Faculdade 6 Faculdades de Pós-Graduação/Outros 

Integram os corpora dessa pesquisa todas as ferramentas interativas disponíveis 

no portal acadêmico da IES em questão, que são: Avaliações/Exercícios, Enquete, Sala 
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virtual, Debate/Fórum, Scorm, Entrega de Trabalho, Wiki, Blog, Comunicador, Fale 

com o Docente e Webmail. 

A partir do levante de tais ferramentas, foi feita uma coleta de dados, contendo 

planilhas com a descrição sumária dos acessos ao portal, considerando sua regularidade 

e sua quantidade por faculdade, docentes e discentes. Tais resultados encontram-se 

dispostos em gráficos e tabelas. 

As ferramentas foram analisadas por faculdade para perceber qual a ligação 

destas com o processo ensino-aprendizagem e onde este ocorre em maior intensidade. 

O método empregado para tratamento dos dados é de natureza qualitativa, posto 

que reconheça “a pluralização das esferas de vida” (FLICK, 2004, p. 17), recorrendo, 

quando necessário, ao quantitativo. A indução está sendo adotada como procedimento, 

na medida em que se parte de um determinado estado fenomênico, localizado 

setorialmente e particularizado conceitualmente, buscando-se formulações conceituais 

mais genéricas em suas estruturas mais profundas, através de questionamentos 

recorrentes e análises descritiva-interpretativas. 

 

2. DESCREVENDO E DISCUTINDO ESSE DESENHO CONCEITUAL 

 

Inicialmente foi estabelecido o conceito de interatividade e percebido que esta é 

dividida em dois grandes grupos: reativa e mútua, segundo Primo e Cassol (1999), de 

acordo com a abordagem inicial deste projeto. Essa abordagem foi recortada em 

ambientes virtuais e, sendo assim, entenda-se como virtualização como um movimento 

que 

consiste em uma passagem do atual ao virtual, em uma ‘elevação à potência’ 
da entidade considerada. A virtualização não é uma desrealização (a 
transformação de uma realidade num conjunto de possíveis), mas uma 
mutação de identidade, um deslocamento do centro de gravidade ontológico 
do objeto considerado: em vez de se definir principalmente por sua 
atualidade (uma “solução”), a entidade passa a encontrar sua consistência 
essencial num campo problemático. Virtualizar uma entidade qualquer 
consiste em descobrir uma questão geral à qual ela se relaciona, em fazer 
mutar a entidade em direção a essa interrogação e em redefinir a atualidade 
de partida como resposta a uma questão particular. (LÉVY, 1996, p. 17-18) 
 

Em um segundo momento, foram analisadas as ferramentas disponibilizadas 

pelo portal acadêmico da IES escolhida como campo de pesquisa. Para esse desenho 
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analítico, considerou-se a formatação disponibilizada pela IES como administradora do 

processo e sua apropriação por seus usuários como partícipes da gestão pedagógica. 

Destaque-se que se está observando uma IES privada. Nessa perspectiva, foi construído 

o conceito de cada ferramenta e, posteriormente, aplicada a sua classificação. 

As ferramentas são: 

1. Avaliações/Exercícios: ferramenta que possibilita a aplicação de 

exercícios de forma online. Pode-se estipular o tempo de entrega dos exercícios e 

possibilitar uma discussão entre os alunos ou manter o exercício privado; 

2. Enquete: ferramenta utilizada com finalidades avaliativas sobre a 

satisfação dos alunos ou assuntos específicos da IES. Sua aplicação é restrita e só é 

possível mediante a liberação junto aos administradores do portal acadêmico; 

3. Sala virtual: ferramenta mais utilizada em cursos a distância, trazendo 

como diferença marcante a possibilidade do docente trocar arquivos com seus alunos 

em tempo real e vice-versa, sendo também possível a discussão por “chat” de voz ou 

digitado; 

4. Debate/Fórum: ferramenta destinada à criação de debates através de 

mensagens públicas que abordam uma mesma questão; 

5. Scorm: ferramenta voltada aos cursos a distância, funciona como uma 

espécie de “caderno virtual” onde o aluno deve ir passando de nível até concluir o curso. 

(ferramenta em fase de testes) 

6. Entrega de Trabalhos: ferramenta que possibilita a entrega de trabalhos 

aplicados em sala de forma online; 

7. Wiki: ferramenta que possibilita a produção coletiva de um texto 

acadêmico, texto esse que ao ser iniciado poderá ser incrementado por toda comunidade 

a fim de deixá-lo o mais didático possível; 

8. Blog: ferramenta que funciona como um diário virtual, podendo-se 

discutir sobre assuntos variados; 

9. Comunicador: ferramentas que possibilitam a comunicação do aluno 

diretamente com o docente desejado; 
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10. Fale com o Docente: ferramenta que possibilita o envio de e-mails dos 

alunos para os professores de sua grade atual; 

11. Webmail: ferramenta de correio eletrônico pessoal. 

A seguir segue uma tabela com a classificação de tais ferramentas, perante os 

dois grandes grupos da interatividade: 

MÚTUAS REATIVAS 

Avaliações/Exercícios Enquete 

Sala Virtual Scorm 

Debate/Fórum Entrega de Trabalhos 

Wiki Fale com o Docente 

Blog Webmail 

Comunicador  

Foi feito o tratamento de todos os dados coletados e selecionadas duas 

ferramentas como amostragem. O critério de escolha foi o quantitativo de uso. As 

ferramentas selecionadas foram “Avaliações/Exercícios” e “Debate/Fórum”, visto que 

estas possuem o maior índice de produção (por parte dos docentes) e participação (por 

parte dos discentes). 

O fato das duas ferramentas escolhidas ter sido de classificação mútua, 

atendendo ao quantitativo de uso, justificou-se através da observação de que as 

ferramentas mútuas são necessariamente híbridas, isto é, permitem-se a uma prática 

docente também na perspectiva reativa. 

Entende-se por hibridação “processos socioculturais nos quais estruturas ou 

práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas” (CANCILINI, 2008, p. XIX). 

O gráfico a seguir faz menção à quantidade de “Debates/Fóruns” criados em 

todas as faculdades que integram a IES em questão: 
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O gráfico a seguir mostra em que faculdades ocorre um maior número de 

postagens, ou seja, onde ocorre maior participação nos “Debates/Fóruns”: 

 

 

O gráfico a seguir mostra a quantidade de “Avaliações/Exercícios” criados por 

Faculdade e foram respondidos. Todas as avaliações que não obtiveram respostas estão 

configuradas no item “vazias”. 
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Ficou percebido nos dados coletados que a preocupação maior dos relatórios de 

acesso está associada ao quantitativo de acesso, não valorizando o qualitativo e os 

benefícios que tais ferramentas poderiam proporcionar no processo ensino-

aprendizagem. Com isso, pode-se afirmar que a perspectiva predominante de gestãoi do 

procedimento pedagógico dessa IES, de acordo com Libâneo (2003), é técnico-

científica (verticalizada, centralizada e administrativa em sua essência), enquanto que a 

interatividade, de natureza mútua, demanda uma perspectiva democrático-participativa 

(horizontalizada, descentralizada e seguidora dos princípios de uma gestão 

democrática). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a proposta inicial desta pesquisa, foi percebido que o Portal 

Acadêmico, escolhido como campo, possui excelentes ferramentas que, se usadas numa 

perspectiva construcionista – não exclusivamente instrucionista, como tem determinado 

a tradição (VALENTE,) – e valorizarem as interações dentro das práticas sociais, 

poderão ressemantizar o processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, sujeitos serão 

preparados  para uma práxis com vistas a uma intervenção mais bem assumida no 

mundo do trabalho e na intervenção da vida pública, salvaguardando as contradições 

que estas duas dimensões promovem entre si (SACRISTÁN & GÓMEZ, 2000). Para 
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tanto, considera-se então que toda prática pedagógica é em si uma prática política. Tal 

proposição considera a cultura dos sujeitos-aprendentes envolvidos no processo como 

elemento dinamizador da construção do conhecimento no sentido vygotskyano, posto 

que a interação permite que os mais diversos sujeitos contribuam a partir do lugar 

ideológico em que se encontram, (res)semantizando esses. 

Considerando as amostras analisadas, pontuamos as reflexões que seguem: 

1. As Faculdades que possuem um maior número de postagens e/ou participações 

são as mais interativas, aparentemente, já que a interação não depende somente 

do quantitativo de uso, mas também da gestão pedagógica; 

2. As ferramentas estudadas que integram o grupo interativo de ferramentas mútuas 

nem sempre são utilizadas de acordo com sua classificação potencial, já que a 

interatividade mútua promove a participação e a construção do conhecimento e 

estas são utilizadas somente de forma reativa; 

3. A parte docente, geralmente, não dá o feedback necessário nas atividades 

promovidas, visto que a discussão é interrompida e não há maiores investimento 

em tal “retorno” e isto pode estar relacionado a sua formação inicial que não 

necessariamente está atrelada a uma prática pedagógica. 

4. A participação e familiarização dos docentes com o ambiente virtual ainda se 

dão de forma muito tímida; 

Conclui-se que o Portal Acadêmico é uma ferramenta poderosa e seria mais bem 

aproveitada, se utilizada numa perspectiva construcionista. Para isso, serão necessários 

maiores investimentos em sua formação continuada, para que possam contribuir, de 

fato, com o processo ensino-aprendizagem. No entanto, isso implicaria uma revisão nas 

relações de trabalho, limite maior dos Projetos Político-Pedagógicos das IES de 

natureza privada. Ainda há muito que contribuir com as reflexões  aqui tentamos 

iniciadas.  

 

                                                 
i “Considere-se que o significado de gestão [...] traz em si implícito o caráter participativo, assim como o 
traz a democracia. Em vista disso, as expressões “gestão participativa” e “democracia participativa” são, 
de certa forma, redundantes, tratando-se, no entanto, de uma redundância útil, no sentido de reforçar uma 
das dimensões mais importantes da gestão educacional democrática, sem a qual esta não se efetiva.” 
(LÜCK, 2008, p.27) 
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