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RESUMO

Partindo da premissa de que existem alguns aspectos relevantes que precisam ser
considerados ao se levar em conta o processo de aprendizagem via Internet e que
estes aspectos poderão viabilizar potencialidades na construção do conhecimento, o
presente estudo se objetiva em buscar possíveis soluções para o uso mais dinâmico
dos ambientes virtuais de aprendizagem. A presente análise mostra-se importante,
no sentido de que, dentre as modalidades de ensino oferecidas atualmente, o Ensi-
no a Distância (EAD) tem crescido muito devido ao fato de o aluno não estar preso
aos fatores de tempo e espaço, ficando livre para construir seu conhecimento dentro
de suas condições. Isto é favorecido pelo uso de ferramentas disponíveis nos ambi-
entes virtuais de aprendizagem, que representa a sala de aula neste contexto. Den-
tre tantas possíveis soluções para os problemas encontrados para as dificuldades de
aprendizagem, reprovação e a evasão de alunos nos cursos dessa modalidade de
EAD, busca-se analisar uma melhor utilização dos recursos e ferramentas disponí-
veis atualmente na Internet e de elementos multimídia motivadores e facilitadores do
processo ensino/aprendizagem.

Palavras-chaves: Educação a Distância, Ambientes Virtuais de Aprendizagem,

Aprendizagem Significativa.



ABSTRACT

Based on the premise that there are some relevant aspects that need to be consid-
ered when taking into account the learning process via the Internet and that these as-
pects can make potentialities in knowledge construction possible, this work aims at
finding possible solutions for the most dynamics of virtual learning environments. Our
analysis proves to be important in the sense that among teaching modalities currently
offered, Distance Learning has grown a lot due to the fact that the student is not
bound to the factors of time and space. In this approach, students are free to build
his knowledge according to their conditions. They makes use of tools available in vir-
tual learning environments, which represent classrooms in this context. Among many
possible solutions to the problems found in learning, reprobation and avoidance of
students in the courses of this teaching modality, we seek to analyze a better use of
the resources and tools currently available on the Internet and multimedia contents
that motivate and facilitate the process of teaching and learning.

Key  words:  Distance  Education,  Virtual  Learning  Environments,  Significant

Learning.
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1 INTRODUÇÃO

Com o surgimento de novas tecnologias cada vez mais esforço em forma-

ção, treinamento e reciclagem profissional tem sido necessário. O uso e a dissemi-

nação dessas inovações têm aumentado exponencialmente o armazenamento, ma-

nipulação e a difusão de informações através da Internet.

No entanto, algumas dificuldades são encontradas no uso dessas tecnologi-

as para fins pedagógicos. O incentivo à aprendizagem por meio dos equipamentos

computacionais deve levar em conta sistemas adaptados ao modo humano de cons-

truir o seu conhecimento. Um setor da economia que tem se apropriado da mobilida-

de oferecida pela grande rede de computadores é a educação, pelo fato do conheci-

mento necessitar antes de qualquer coisa da informação que é largamente difundida

nela.

Existem aspectos relevantes que precisam ser considerados ao se pensar o

processo de aprendizagem via Internet. Processos estes que poderão viabilizar po-

tencialidades na construção do conhecimento. Esse entendimento é importante, ten-

do em vista que, dentre as modalidades de ensino oferecidas atualmente, o Ensino a

Distância tem crescido muito devido ao fato de o aluno não estar preso aos fatores

de tempo e espaço, ficando livre para construir seu conhecimento dentro de suas

condições atuais favorecidas pelo uso de ferramentas disponíveis nos ambientes vir -

tuais de aprendizagem, que é a sala de aula neste contexto.

Por isso, com o crescimento quantitativo, é necessário que haja também um

crescimento na qualidade do ensino, no uso e no desempenho das ferramentas dis-

ponibilizadas nos ambientes virtuais de aprendizagem.

Outro fator de forte influência na qualidade de ambientes virtuais para EAD

é o conteúdo multimídia produzido. Em especial, o conteúdo textual ainda é aquele

que continua sendo o mais utilizado quando se deseja expor em profundidade e com

detalhes determinado tópico e por isso permanece sendo escolhido para a divulga-



ção de livros de texto. No entanto, um formato de texto escrito utilizado eletronica-

mente não deve ser extenso, talvez por razões culturais e talvez ergonômicas.

O presente estudo foi desenvolvido com base na metodologia científica de

pesquisa bibliográfica, em que muitos textos disponíveis na Internet e nos mais di-

versos materiais impressos foram consultados.

Diante disto, vale analisar, do ponto de vista dos estudantes, qual a atual si -

tuação do processo de mudança de comportamento com relação aos conteúdos tra-

balhados? De que forma os atuais ambientes virtuais de aprendizagem influenciam

na maneira como eles aprendem? E se o uso desses ambientes fossem mais dinâ-

micos, haveria um melhor aproveitamento no rendimento desses alunos?

De modo a responder a essas questões, este trabalho divide o presente es-

tudo em tópicos, os quais são: Educação a Distância, Ambientes Virtuais de Apren-

dizagem, Leitura em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Dificuldades encontradas

pelos alunos na utilização dos AVAs, evasão e desistência no EaD, a melhoria no

uso dos AVAs pode ajudar a diminuir a desistência e reprovação em EAD, o uso

mais dinâmico dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, exemplos de Ambientes

Virtuais de Aprendizagem, análise dos aspectos estruturais de Ambientes Virtuais de

Aprendizagem e exemplos de uso mais dinâmico. Espera-se que o estudo leve os

leitores a observarem com mais atenção o fato de que o Ambiente Virtual de Apren-

dizagem utilizado e a maneira como ele é usado podem ser fatores decisivos no su-

cesso da aplicação, de cursos de EaD.

A pesquisa proposta a princípio foi feita sob uma breve observação sobre o

que é Educação a Distância e da sua importância no cenário mundial e de como ela

é necessária nos dias de hoje para a propagação do saber acumulado e para a in-

clusão daqueles pertencentes às camadas menos favorecidas a fim de mostrar que

o direito ao ensino de qualidade não deve ser restrito socialmente. Além de explicitar

o conceito que a legislação brasileira dá a EaD e o ambiente de ensino utilizado, que

é diferente da sala de aula do ensino presencial.

O próximo assunto tratado é o chamado AVA, Ambiente Virtual de Aprendi-

zagem, por se entender que a partir daí todos possam ter um conhecimento um pou-

co melhor do que é, e de como pode ser usado. No entanto, não se pretende mos-

trar com a pesquisa todas as informações relativas ao mesmo, visto que, muitas
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pesquisas estão sendo feitas nesta direção, e o pesquisador deste estudo não tem

como ter acesso a tudo, por ser um campo muito amplo, e em plena expansão.

A seguir é mencionado um fato que crê-se ser de suma importância para o

sucesso ou o fracasso de um aluno matriculado em um curso na modalidade de

EaD: a Leitura em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, visto que, mesmo no ensi-

no presencial, ela é imprescindível.

Deve-se levar em consideração também as dificuldades encontradas pelos

alunos na utilização dos AVAs, que é o próximo tópico do presente estudo. Afinal,

para se matricular em um curso a distância nem sempre é obrigatório que o aluno te-

nha noções de informática e mesmo entre os que já têm alguma prática na utilização

de sistemas computacionais, existem aqueles que por algum motivo, que não será

abordado aqui, tenham dificuldades de utilização dos AVAs.

Outro tópico muito preocupante que é trabalhado na sequência é a evasão

e desistência no EAD. A importância de se analisar este tópico é que em todo siste-

ma educacional estes são vistos como problemas de difícil solução. Prosseguindo,

tenta-se chegar a uma conclusão e mostrar que a melhoria na maneira como são uti -

lizados os AVAs pode ajudar a diminuir a desistência e reprovação em EAD.

E como objeto principal deste trabalho, tem-se ao longo de todo o estudo a

identificação de melhorias no uso mais dinâmico dos ambientes virtuais de aprendi-

zagem a fim de auxiliar os alunos de cursos na modalidade EAD maneiras mais atra-

tivas de uso das ferramentas disponíveis. Em seguida, são mostrados alguns exem-

plos de ambientes virtuais de aprendizagem. Concluindo é feita uma análise dos as-

pectos estruturais de ambientes virtuais de aprendizagem e exemplos de uso mais

dinâmico dos mesmos.

1.1 OBJETIVO GERAL

O principal objetivo do presente estudo é fazer considerações relativas à

possibilidade de se oferecer pelo menos mais uma opção para os alunos dos cursos

de Educação a Distância com o intuito de melhorar qualitativamente a formação des-

tes em consequência da aprendizagem oferecida e adquirida, de modo que o índice

de desistência e reprovação seja diminuído por meio do uso mais dinâmico do AVA.

Vale lembrar que, apesar de para os concluintes dos cursos desta modalidade, o ní-
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vel de ensino se mostrar satisfatório, pois, apesar de tudo, conseguiram vencer as

barreiras quando elas existiam, é necessário atentar àqueles que, por dificuldades

advindas do uso dos AVAs, não conseguem dar continuidade aos cursos. Levando

em conta essas diferenças individuais e o grande número de evasão dos cursos

dessa modalidade de ensino, este trabalho propõe o uso mais dinâmico do ambiente

virtual que consiga motivar estes alunos.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mostrar a todas as pessoas, que de alguma forma estão ligadas a cursos

que utilizam a modalidade de EAD, que é necessário analisar se o uso mais dinâmi-

co dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, seria uma opção a mais, para ajudar

no processo ensino-aprendizagem. Pois, acredita-se que em ambientes virtuais as

ferramentas multimídias mostram-se mais eficazes na interação aluno/professor/co-

nhecimento, o que faz com que os níveis de envolvimento e motivação dos alunos

sejam tais que os resultados atingidos possam ser os esperados.

Apresentar exemplos de Ambientes Virtuais de Aprendizagem que utilizam

ferramentas tecnológicas atuais e necessárias para EAD, visto que a Internet é cada

vez mais rica em sistemas multimídia capazes de disponibilizar aos usuários condi-

ções suficientes para uma interação dialógica propícia à comunicação multidirecio-

nal.
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1.3 JUSTIFICATIVA

A cada dia que passa, pode-se observar um crescimento da procura, da

oferta e da efetiva matrícula de muitas pessoas em cursos a distância. No entanto, é

grande também o número de pessoas que os abandonam e outras também que são

reprovadas, excluídas, gerando assim, desconforto, pessoas frustradas, desperdício

de investimentos das instituições que oferecem essa modalidade de ensino, entre

outros.

Muitos alunos não têm êxito nesta jornada, por não conseguirem acompa-

nhar o ritmo de estudo ou por questões financeiras, ou por falta de base, que é não

atender aos pré-requisitos necessários para prosseguirem, ou por não conseguirem

organizar o tempo para dedicar às tarefas do curso, enfim, muitas são as causas

dessa evasão, e a falta de uso dinâmico, e de atrativos multimídia, de incorporação

das vantagens oferecidas pela Web, pelos ambientes virtuais de aprendizagem pode

estar de alguma forma contribuindo para alguns destes problemas. Ou seja, os re-

cursos disponíveis nos ambientes dos cursos, podem não estar sendo usados de

uma maneira suficientemente eficaz fazendo com que alguns alunos desistam ou se-

jam reprovados.
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1.4 METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido baseado na metodologia científica de pesqui-

sa bibliográfica com investigação científica de cunho teórico, em que muitos textos

disponíveis na Internet e nos mais diversos materiais impressos foram consultados

para buscarmos identificar teorias que justificassem nossa conclusão.
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2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

A educação a distância tem ocupado um lugar de destaque,  no cenário

mundial devido à forma como ela se desenvolve dando oportunidade a todos de ad-

quirirem conhecimentos muitas vezes até sem sair de casa. Nela o aluno precisa

aprender a aprender, a saber pensar, criar, inovar, construir conhecimentos e partici-

par ativamente de seu próprio processo de aprendizagem. (AUSUBEL; NOVA; HA-

NESIAN, 1980)

É necessário que novas formas de abordagem da propagação do saber

acumulado e do que está em constante construção sejam utilizadas para atender à

demanda da sociedade atual cujas perspectivas sociopolíticas, econômicas, pedagó-

gicas e tecnológicas apresentem dinamicamente novos meios de inclusão.

Em plena era de globalização, as distâncias se encurtaram, gerando com

isso, numa sociedade capitalista, um aumento voluptuoso da competição, impulsio-

nando todos os setores da economia, fazendo com que o mercado de trabalho fique

mais restritivo, requerendo uma melhor e maior preparação dos indivíduos. Dessa

forma, a educação e em particular a EaD ganharam ainda mais força, pois o tempo

de formação passou a ser permanente. Mesmo indivíduos com formação profissional

e ocupando posições de destaque no mercado de trabalho, precisam buscar aperfei-

çoamento, capacitação, atualização, enfim, acompanhar o desenvolvimento tecnoló-

gico, que vem a cada instante, se transformando com as novas descobertas científi -

cas. A Educação a Distância é um processo de ensino/aprendizagem, mediado por

tecnologias, em que professores e alunos estão separados espacial e/ou temporal-

mente (MORAN, 2010).

De acordo com Nunes (2011, p. 07)

A educação  a  distância  é  um recurso  de  incalculável  importância  como
modo apropriado para atender a grandes contingentes de alunos de forma
mais efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade
dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da clientela atendida.

A escolha da Educação a Distância como meio de dar às instituições educa-

cionais condições para o atendimento de novas demandas por ensino e treinamento

ágil, célere e qualitativamente superior tem como embasamento o entendimento de
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que a educação a distância seja uma modalidade não-convencional de educação ca-

paz de atender com eficiência, eficácia e qualidade os anseios de universalização do

ensino e como meio adequado e permanente de atualização dos conhecimentos ge-

rados de forma cada vez mais intensa pela ciência e cultura humanas (NUNES,

2011).

Vale lembrar que a educação a distância não surgiu de forma repentina ela

tem uma longa história de experimentações, sucessos e fracassos (KENSKI, 2003,

p. 11).

Sua origem recente, já longe das cartas de Platão e das epístolas de São
Paulo, está nas experiências de educação por correspondência iniciadas no
final do século XVIII e com largo desenvolvimento a partir de meados do sé-
culo XIX (chegando aos dias de hoje a utilizar multimeios que vão desde os
impressos à simuladores online, em redes de computadores, avançando em
direção da comunicação instantânea de dados voz-imagem via satélite ou
por cabos de fibra ótica, com aplicação de formas de grande interação entre
o aluno e o centro produtor, quer utilizando-se de inteligência artificial-IA, ou
mesmo de comunicação  instantânea com professores e  monitores)  (NU-
NES, 2011, p. 08).

No início do século XX, o que se podia observar era o desenvolvimento de

metodologias aplicadas a cursos por correspondência, que logo depois sofreram in-

fluência de novos meios de comunicação de massa, como o rádio, que deram ori-

gem a importantes projetos, principalmente, no meio rural.

No cenário nacional, desde a fundação do Instituto Rádio/Monitor em 1939,

e depois com o Instituto Universal Brasileiro em 1941, iniciaram-se muitas experiên-

cias que obtiveram relativo sucesso. No entanto, de acordo com Nunes (2011), no

Brasil existe uma cultura que chama a atenção: descontinuidade dos projetos, princi-

palmente os governamentais. Entretanto, na atualidade, não apenas no Brasil, mas

em mais de 80 países do mundo, tem sido crescente o desenvolvimento dos cursos

a distância em todos os níveis de ensino, em sistemas formais e não-formais de en-

sino, atendendo a milhões de estudantes.

Hoje é crescente o número de instituições e empresas que desenvolvem
programas de treinamento de recursos humanos através da modalidade da
educação a distância. Na Alemanha, em que pese reclamações empresari-
ais com respeito ao alto custo da mão-de-obra, o elevado índice de produti-
vidade do trabalho está relacionado diretamente aos investimentos em trei-
namento e reciclagem. Na Europa, de forma acelerada se investe em edu-
cação a distância para o treinamento de pessoal na área financeira, repre-
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sentando o investimento em treinamento maior produtividade e redução de
custos na ponta. Nos Estados Unidos, no programa do novo governo, que
tomou posse em janeiro de 1993, ganha destaque o investimento em forma-
ção e treinamento de pessoal, o que irá certamente gerar significativo impul-
so à educação a distância naquele país. (NUNES, 2011, p. 08)

No Brasil,  são muitas as experiências, tanto a nível governamental, não-

governamental e privada, e estas têm representado, nas últimas décadas, a mobili-

zação de grandes contingentes de técnicos e recursos financeiros nada desprezí-

veis. No entanto, Nunes (2011, p. 08-09) alerta que

[...] seus resultados não foram ainda suficientes para gerar um processo de
irreversibilidade na aceitação governamental e social da modalidade de edu-
cação a distância no Brasil. Os principais motivos disto são a descontinuida-
de de projetos, a falta de memória administrativa pública brasileira e certo
receio  em adotar procedimentos rigorosos e científicos de avaliação dos
programas e projetos.

Ainda com todas as deficiências que podem ser encontradas, a distância

entre as instituições que oferecem cursos que utilizam EaD e os alunos está cada

vez mais reduzida pelas transformações ocorridas através dos recursos tecnológicos

que permitem suprir e superar as demandas da educação presencial, utilizando mei-

os de comunicação e de informática, sobretudo, a Internet, que tem permitido uma

interação nunca antes vista nos processos relacionais, atendendo uma grande quan-

tidade de pessoas dispersas geograficamente e permitindo a atualização constante

das informações. (DOUGIAMAS; TAYLOR, 2009)

O uso de tecnologias de ensino a distância tem se apresentado como uma

alternativa viável para a melhoria em qualidade e aumento na quantidade de atendi-

mento em educação com a busca de oportunidades de melhoria de performance a

partir  de programas de formação, especialização, atualização e requalificação de

mão-de-obra com o uso de modernas tecnologias de comunicação aplicadas à edu-

cação.

Sendo assim, vê-se que há uma necessidade de usar processos de comuni-

cação rápidos e altamente atualizados tecnologicamente, para oferecer a professo-

res e alunos, condições de interagirem de forma satisfatória, a todo tempo e em todo

lugar.

A Legislação Brasileira, conceitua EAD como:
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[...] uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a media-
ção de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados,
e veiculados pelos diversos meios de comunicação (BRASIL, 2010)

No ensino presencial, a sala de aula é utilizada como ambiente onde ocorre

o processo ensino-aprendizagem, já no ensino a distância, outro meio é utilizado

para que alunos e professores se interajam pedagogicamente. Esse novo ambiente

precisa utilizar de uma metodologia tal que os conteúdos devam ser tratados de for-

ma que os alunos tenham condições de aprender sem a presença física do profes-

sor. Como a modalidade de ensino é EaD, precisa também de um ambiente onde

todo o pessoal envolvido no processo ensino-aprendizagem necessita estar cadas-

trado e a aprendizagem aconteça. Além disso, que possam ter acesso de qualquer

lugar pela Internet com uma interatividade tal que seu uso esteja acessível a todos,

mediante prévia autorização, ou seja,  gestores, administradores, tutores e alunos

devidamente matriculados. (ALVES; BARROS; OKADA, 2009)

Para esses ambientes, utilizar-se-á o termo Ambientes Virtuais de Aprendi-

zagem, que também é usado por Nevado (2005).

É importante lembrar que em EaD, o aluno não é um simples receptor de

mensagens educativas e conteúdos planejados, produzidos e distribuídos por um

AVA, sem possibilidade de esclarecimentos e orientações. A atividade educativa,

como processo de comunicação é bidirecional com o consequente retorno entre do-

cente e aluno. O aluno pode responder às questões que lhe são propostas nos ma-

teriais instrucionais, assim como pode propor um diálogo com o seu tutor, enrique-

cendo sua atividade de aprendizagem.

O diálogo também pode ser simulado por intermédio da conversação didáti-

ca guiada entre docente e aluno proporcionada pelos materiais de estudo. A intensi -

dade da comunicação bidirecional pode tornar os programas de EaD mais ou menos

distantes de seus destinatários, devendo ser dirigida com o maior empenho para que

esta distância tenha o menor significado e influências possíveis.
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2.1 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM – AVA

O uso da informática como forma de ambiente educacional, no Brasil, teve

início na década de 1990. Em países da América do Norte e Europa a informática

era utilizada como complemento e até mesmo como substituta na sala de aula, pois

nessa época, o uso do espaço da Web já estava bastante difundido em escolas e

universidades. Sendo assim, no Brasil, a divulgação e o uso desse tipo de recurso

não tardou e muitas escolas e universidades o fazem hoje.

Nos cursos que utilizam a modalidade de ensino a distância, surgiu a ne-

cessidade de que os alunos sejam cadastrados em um sistema informatizado e onli -

ne. E como a cada dia mais ferramentas estão sendo desenvolvidas e incorporadas

a essa modalidade de ensino, tudo que diz respeito ao ensino a distância vai sendo

incorporado a esses sistemas, criando assim os Ambientes Virtuais de Aprendiza-

gem, que são sistemas informatizados que reúnem os recursos computacionais dis-

poníveis atualmente na Internet, tais como: acesso ao sistema através de login e se-

nha, cadastro dos alunos, professores, tutores, cada um com seu perfil de acesso,

uso de webmail, fóruns de discussão,  chats, listas de discussão, webconferências,

vídeos, áudio, realidade virtual, realidade aumentada, entre outros.

Almeida (2003, p. 04) acredita que

Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais disponí-
veis na Internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecno-
logias de informação e comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias,
linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, de-
senvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e
socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos.

Hoje não há condições de prever com exatidão, como o processo de en-

sino-aprendizagem poderá ser organizado nos próximos anos, mas sabe-se que atu-

almente os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), já fazem parte da realidade

de muitos cursos a distância e que alguns presenciais também incorporaram esses

sistemas, dando um formato semipresencial a eles.

O conceito "ambiente de aprendizagem" prioriza a idéia de "lugar" ou "espa-
ço" onde ocorre a aprendizagem, isto é, pressupõe a presença de uma série
de atividades e recursos nos quais o aluno utiliza ferramentas, coleta e inter-
preta informações,  recebe orientação e suporte  e,  muitas vezes interage

23



com outras pessoas, explorando e buscando atingir suas metas de aprendi-
zagem, exercendo sua autonomia e responsabilidade na construção de seu
próprio conhecimento (WILSON apud MITCHELL; GEROSA, 2003, p. 05).

Conforme Nevado (2010, p. 12)

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Virtual  Learning Environments)  po-
dem receber uma diversidade de denominações como Ambientes de Apren-
dizagem Online, Sistemas de Gerenciamento de Educação a Distância, Am-
bientes de Aprendizagem Colaborativos.

Esse pensamento é complementado por Behar, quando diz que

Assim, um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) é constituído por uma
infra-estrutura  tecnológica  (interface  gráfica,  comunicação síncrona/assín-
crona e outras funcionalidades) e por todas as relações (afetivas, cognitivas,
simbólicas,  entre outras) estabelecidas pelos sujeitos participantes,  tendo
como foco principal a aprendizagem (BEHAR, 2007, p. 45).

=> Atualmente encontra-se  disponível  na Internet  uma grande variedade de

AVAs. Canadá, Estados Unidos e Irlanda são países que se destacam na produção

de tais ambientes. No Brasil, destaca-se o AulaNet desenvolvido pelo Laboratório de

Engenharia de Software do Departamento de Informática da Pontifícia Universidade

Católica do Rio de Janeiro (MITCHELL; GEROSA; FUKS, 2003) e o ambiente de en-

sino a distância Teleduc que foi desenvolvido conjuntamente pelo Núcleo de Infor-

mática Aplicada à Educação e pelo Instituto de Computação da Universidade Esta-

dual de Campinas (OTSUKA; LACHI; FERREIRA; ROCHA, 2002).

Cabe ainda destacar que um dos AVAs mais difundidos hoje é o  Moodle

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), desenvolvido na década

de 90 por Martin Dougiamas, na  Curtin University of Tecnology, Austrália  (ALVES;

BARROS; OKADA, 2009).

2.1.1 LEITURA EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM

Embora a educação a distância realizada através de meios convencionais

de transmissão dificulte o estabelecimento de inter-relações entre emissor e recep-

tor, processo e produto, e apresente altos índices de desistência, ela encontra-se

disseminada em todas as partes do mundo devido à necessidade de atender a cres-
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cente parcela da população que busca sua formação (inicial ou continuada) a fim de

adquirir condições de competir no mercado de trabalho.

Quando o professor não se envolve nas interações com os alunos, o que é

muito comum, cabe ao tutor fazê-lo. Porém, caso esse tutor não compreenda a con-

cepção do curso ou não tenha sido devidamente preparado para isso, corre-se o ris-

co de um atendimento inadequado que pode levar o aluno a abandonar a única pos-

sibilidade de interação com o tutor, passando a trabalhar sozinho sem ter com quem

dialogar a respeito de suas dificuldades.

Os recursos dos ambientes digitais de aprendizagem são basicamente os

mesmos existentes na Internet (correio, fórum, bate-papo, conferência, banco de re-

cursos, entre outros). Esses ambientes têm a vantagem de propiciar a gestão da in-

formação segundo critérios preestabelecidos de organização definidos de acordo

com as características de cada software e possuem bancos de informações repre-

sentadas em diferentes mídias e interligadas por meio de conexões (links internos

ou externos ao sistema).

Pode ser de suma importância para o sucesso ou o fracasso de um aluno

matriculado em um curso na modalidade de EaD, a Leitura em Ambientes Virtuais

de  Aprendizagem,  visto  que,  mesmo no ensino  presencial,  ela  é  imprescindível,

quanto mais em um sistema em que o aluno muitas vezes se encontra em um ambi-

ente que não seja totalmente adequado ao estudo, tendo a tarefa importantíssima

nesta modalidade de ensino em focar a atenção no ato da leitura.

Uma questão tão importante quanto outras apresentadas é o fato de que o

material instrucional disponível é o mesmo que vai ser estudado por muitos alunos,

cada qual limitado, de certo modo, por sua cultura. Esta dificuldade deve ser, entre-

tanto enfrentada sendo passível de superação, no caso de se ter o cuidado de estar

sempre atento à realidade das diferenças individuais.

O gerenciamento desses ambientes diz respeito a diferentes aspectos, des-

tacando-se a gestão das estratégias de comunicação e mobilização dos participan-

tes, a gestão da participação dos alunos por meio do registro das produções, intera-

ções e caminhos percorridos, a gestão do apoio e orientação dos formadores aos

alunos e a gestão da avaliação.
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3  DIFICULDADES  ENCONTRADAS  PELOS  ALUNOS  NA

UTILIZAÇÃO DOS AVAs

Quando em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, o enfoque maior está

em trabalhar com textos impressos ou digitais, sem interatividade, sem animações,

isto é, sem o uso mais abrangente de conteúdo multimídia. Esta forma de apresenta-

ção pode não despertar muito interesse nos alunos, conforme pode ser visto em Mi-

sanchuk (1994) e Aretio (1997) (apud PIZZARO, 1999), que citam importantes van-

tagens e apresentam algumas limitações dos materiais impressos no processo edu-

cacional, tais como: certos componentes da realidade não podem ser acessados por

meio da linguagem escrita; a interatividade é mais difícil de se conseguir do que com

computadores, tablets e ou smartphones, por exemplo; a informação é apresentada

em sequência e não há como ter acesso a ela, por inteiro, de modo imediato; o uso

de cores encarece o material; a motivação do aluno com o meio impresso quando

comparado com o uso de recursos audiovisuais, e ou, informáticos, é mais difícil de

ser despertada.

As limitações citadas no parágrafo anterior, podem ser algumas das causas

de alguns alunos encontrarem dificuldades para utilizarem os AVAs, pelo fato da fal-

ta de recursos multimídia ou a sua não utilização, de modo que a possibilidade da in-

corporação de outras formas de linguagens como vídeos, animações entre outras

ferramentas mais dinâmicas, pode dar uma motivação a mais procurando diminuir

essas dificuldades na hora de estudar.

Sem contar a dificuldade que pode ser encontrada na utilização do Ambien-

te Virtual de Aprendizagem por falta de conhecimento dos sistemas computacionais,

ou seja, alunos que ainda estão excluídos digitalmente, visto que em alguns cursos

que se utilizam da modalidade de ensino a distância não é obrigatório como pré-

requisitos, o conhecimento de informática.
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3.1 EVASÃO E DESISTÊNCIA NO EAD

A evasão consiste em estudantes que não completam cursos ou programas

de estudo, podendo ser considerados como evadidos aqueles alunos que se matri-

culam e desistem antes mesmo do início ou durante o curso.

Levando em conta que a evasão tem sido frequente em cursos a distância,

vale destacar Leite (2010) quando diz que o êxito do curso a distância pode ser influ-

enciado por fatores como: uma definição clara do programa, a utilização correta do

material didático, o uso de meios apropriados que facilitem a interatividade, tanto en-

tre professores e alunos, quanto entre alunos, e da capacitação dos professores.

Além desses pontos, a evasão pode também ser influenciada por necessidades indi-

viduais e regionais e pela avaliação do curso. Dessa maneira a análise desses fato-

res pode ser preventiva na redução da evasão na EAD.

As principais suposições sobre a evasão nos cursos são a falta da tradicio-

nal relação face a face entre professor e aluno, pois neste tipo de relacionamento

julga-se haver maior interação e respostas afetivas entre os envolvidos no processo

educacional; insuficiente domínio técnico do uso dos equipamentos computacionais,

principalmente, da Internet, ou seja, a inabilidade em lidar com as novas tecnologias

cria  dificuldades em acompanhar as atividades propostas nos cursos a distância

como: receber e enviar  e-mail, participar de  chats, de webconferências, de grupos

de discussão, de fóruns, consultar links sugeridos, dificuldade de fazer download e

upload, entre outros; ausência de reciprocidade da comunicação, ou seja, dificulda-

des em expor ideias numa comunicação escrita a distância, inviabilizando a interati-

vidade e a dinâmica necessárias; a falta de um agrupamento de pessoas numa insti-

tuição física, construída socialmente e destinada muitas vezes, à transmissão de sa-

beres, assim como ocorre no ensino presencial tradicional, faz com que o aluno de

EAD não se sinta incluído num sistema educacional. Precisando assim de um perío-

do de adaptação ao novo método de ensino aprendizagem. (SANTOS, 2010)

E nesse trabalho acrescenta-se, como podendo ser também um empecilho

a mais, que pode estar influenciando negativamente no desempenho dos alunos, e

de alguma forma desmotivando-os é a falta de um melhor dinamismo no uso dos

Ambientes Virtuais de Aprendizagens, ou seja, a utilização mais dinâmica dos recur-

sos audiovisuais, com movimentos, animações, que são formas de procurar chamar
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mais a atenção dos alunos, com o uso de ferramentas multimídia, como vídeos, si-

mulações, animação ou realidade aumentada.

[...] A multimídia estimula a exploração, a auto-expressão e um sentido de
propriedade quando permite que os estudantes manipulem os seus compo-
nentes. Os ambientes multimídia ativos favorecem a comunicação, a coope-
ração e a colaboração entre o professor e os alunos. A multimídia torna a
aprendizagem estimulante,  atraente e divertida (LAMB, 1992, apud SAN-
CHO, 2001).

3.2 A MELHORIA NO USO DOS AVAs COM A INTENÇÃO DE DIMINUIR A DE-

SISTÊNCIA E A REPROVAÇÃO EM EAD

Se na utilização dos AVAs nos cursos que utilizam a modalidade de EaD, es-

tiverem presentes o uso da maioria das TIC’s disponíveis atualmente, de forma que

todos que trabalham no desenvolvimento de aplicações voltadas para cursos a dis-

tância,  possam pensar  que tais ferramentas podem contribuir  também junto com

muitas outras ações que já contribuem, gerando assim, uma melhoria na qualidade

do ensino oferecido, e podendo também perceber um melhor aproveitamento por

parte dos alunos, pleiteando diminuir o número de desistências e reprovações, que é

o objetivo das instituições que procuram levar a sério a educação oferecida a seus

alunos.

Como salienta Leite (2010), AVAs são desenvolvidos para proporcionar a

interatividade entre professor-aluno, aluno-aluno, mediado por computador, num pro-

cesso colaborativo de aprendizagem moderada pelo professor, de forma a oferecer

recursos importantes para tal fim.

Há uma necessidade da utilização mais significativa de ambientes virtuais

de aprendizagem utilizando estratégias que estimulem a curiosidade, despertam a

atenção e desenvolvam as habilidades específicas de observação, associação de

ideias e capacidade de análise e síntese dos alunos.

[...] a solução para uma educação que prioriza a compreensão é o uso de
objetos e atividades estimulantes para que o aluno possa estar envolvido no
que faz. Tais alunos e objetos devem ser ricos em oportunidades, que per-
mitam ao aluno explorá-las e, ainda, possibilitar aberturas para o professor
desafiar o aluno e, com isto, incrementar a qualidade da interação com o
que está sendo feito (VALENTE, 1996, apud BIELSCHOWSKY, 2009).
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Os cursos que utilizam AVAs para gerir seu sistema de ensino precisam es-

tar cientes de que a maioria dos alunos do século XXI são nativos digitais e desde

bem pequenos já têm contato com smartphone, tablet, notebook, entre outros equi-

pamentos eletrônicos, todos com acesso à Internet, que atualmente fazem parte da

gama de recursos tecnológicos oferecidos nos ambientes pedagógicos.

[...] devem ser articulados mecanismos que promovam o permanente acom-
panhamento dos estudantes, no intuito de identificar eventuais dificuldades
na aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de ensino-aprendiza-
gem (BRASIL, 2010, p. 06).

Valorizar um novo processo de desenvolvimento da capacidade física, inte-

lectual e moral do ser humano por meio do uso de brinquedos, jogos e materiais di-

dáticos que sirvam de suporte para que o aluno aprenda de forma mais descontraí-

da, efetiva, eficiente e eficaz.

3.3 O USO MAIS DINÂMICO DE AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM

Há uma necessidade muito grande que os Ambientes Virtuais de Aprendiza-

gem ofereçam em sua interface, ferramentas multimídia que façam uso das mais

modernas tecnologias de informação disponíveis atualmente, e com seu uso, procu-

rar tentar melhorar o desempenho dos alunos, no que diz respeito a sua aprendiza-

gem, fazendo com que, em consequência disso, a qualidade do ensino possa de al-

guma forma aumentar consideravelmente.

[...] é recomendável que as instituições elaborem seus materiais para uso a
distância, buscando integrar as diferentes mídias, explorando a convergên-
cia e integração entre materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de in-
formática, de videoconferências e teleconferências, dentre outros, sempre
na perspectiva da construção do conhecimento e favorecendo a interação
entre os múltiplos atores (BRASIL, 2010, p. 04).

A organização dos conteúdos a serem disponibilizados no AVA deve apre-

sentar um desenho que estimule a curiosidade do aluno, que prenda sua atenção,

desenvolva as habilidades de observação, associação de ideias e análise de acordo

com sua realidade para interpretá-la e, consequentemente, reconstruir o conheci-

mento.
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Encontra-se na Internet diversas animações, páginas com jogos educativos,

com conteúdos educacionais, entre outros. Os jogos eletrônicos, simuladores e mui-

tos outros recursos contribuem para o desenvolvimento da criatividade e exigem

uma reformulação do processo de educação baseado na transmissão expositiva de

informações.

3.3.1  EXEMPLOS  DE  USO  MAIS  DINÂMICO  DE  AMBIENTES  VIRTUAIS  DE

APRENDIZAGEM

Ao procurar cursos que utilizam AVA para auxiliar no processo pedagógico

e administrativo, encontram-se muitas opções disponíveis, cada qual com uma plata-

forma diferente, com recursos distintos.

No presente  tópico,  serão mostrados alguns exemplos,  que possam ser

comparados, e, talvez, levar ao entendimento de que se o AVA for utilizado de forma

mais dinâmica, a interação com a plataforma e com todos os envolvidos pode ser

mais agradável.

Segue alguns endereços acompanhados de imagens, apenas como exem-

plos: A Plataforma Khan Academy (https://pt.khanacademy.org), mostrada na figura

1, oferece exercícios, vídeos de instrução e um painel de aprendizado personalizado

que habilita os estudantes a aprender no seu próprio ritmo dentro e fora da sala de

aula. Aborda matemática, ciência, programação de computadores, história, história

da arte, economia e muito mais. Tem a missão de guiar os estudantes do jardim de

infância até o Ensino Superior, usando tecnologias adaptativas de ponta que identifi -

cam os pontos fortes e lacunas no aprendizado.  Tem parcerias com instituições

como a NASA, o Museu de Arte Moderna, a Academia de Ciências da Califórnia e o

MIT  Massachusetts Institute of Technology (Instituto de Tecnologia de  Massachu-

setts) para oferecer conteúdo especializado.
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Figura 1 - Ambiente Virtual de Aprendizagem Khan Academy

O Mangahigh (https://www.mangahigh.com/pt-br), exibido na figura 2, é um

site que oferece conteúdo didático através de jogos, possibilitando o aprendizado da

matemática através de jogos educativos, numa perfeita correlação entre o lúdico e a

aprendizagem. Vale ressaltar aqui a utilização da Gamificação, termo gerado através

de uma palavra oriunda da língua inglesa Game (jogos) ou Games (Jogos) utilizado

fortemente na plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem Mangahigh. Segun-

do Negreiros et al “… A gamificação promove a interatividade e a interdisciplinarida-

de  na  escola  intermediadas pelas  tecnologias  digitais,  ...”.  Ainda conforme Silva

(2015) abud Negreiros et al (2017) “...a aplicação da gamificação causa melhorias

nos desempenhos e nos estímulos para os discentes realizarem as suas tarefas

acadêmicas. ” Assim sendo, não podemos deixar de analisar as possibilidades dis-

ponibilizadas pela Gamificação nos Ambientes Virtuais de Aprendizagens, em que

oferece possibilidades de melhoria do processo ensino aprendizagem.
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Figura 2 - Ambiente Virtual de Aprendizagem Mangahigh

O CEDERJ, outro exemplo que vale ser citado nesse contexto, é um con-

sórcio entre as Universidades Públicas do Rio de Janeiro e a UAB, que oferece cur-

sos de graduação em algumas áreas,  www.cederj.edu.br.  O Ambiente  Virtual  de

Aprendizagem do CEDERJ mostrado na Figura 3 também é dinâmico, pois conta

com várias ferramentas multimídia que são utilizadas no processo ensino aprendiza-

gem.
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Figura 3 - Ambiente Virtual de Aprendizagem do CEDERJ

Para melhor visualizar as semelhanças e diferenças encontradas nos três

Ambientes Virtuais de Aprendizagens citados acima com relação à disponibilidade

de ferramentas multimídia, de forma a possibilitar o uso mais dinâmico dos mesmos

para o processo ensino aprendizagem nos cursos na modalidade EaD, podemos ve-

rificar essa análise comparativa na tabela 1.

Tabela 1: Comparação dos recursos disponíveis nos Ambientes Virtuais de Aprendizagens

Ambientes  Virtuais  de
Aprendizagens

Recursos disponíveis nas Plataformas

áudio vídeo web conferência fóruns chats gamificação

Khan Academy x x

Mangahigh x

CEDERJ x x x x x

3.4 ANÁLISE DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS DE AMBIENTES VIRTUAIS DE

APRENDIZAGEM (AVAS) E A POSSIBILIDADE DE POSSÍVEIS MUDANÇAS

Como posto até aqui, os avanços da tecnologia e seu constante desenvolvi-

mento tem trazido um repensar para o processo ensino/aprendizagem. Esse repen-

sar se faz necessário, pois é complexo e crescente o ritmo das tarefas que envolvem

informação e tecnologia e isso faz com que o processo educativo já não possa mais

ser considerado uma atividade primordial  apenas dentro do ambiente de sala de

aula. Isso porque a demanda educativa já não é apenas a da faixa etária que fre-

quenta as escolas, passou a ser uma necessidade do público em geral que necessi-

ta estar continuamente atualizado para competir no mundo do trabalho (PEREIRA,

2007).

Sendo  assim,  os  Ambientes  Virtuais  de  Aprendizagem (AVAs)  tem sido

cada vez mais uma exigência do ambiente acadêmico como uma opção tecnológica

que atenda a nova demanda educacional. A partir daí,

[...] verifica-se a importância de um entendimento mais crítico sobre o con-
ceito  que orienta  o  desenvolvimento  ou  o  uso  desses  ambientes,  assim
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como, o tipo de estrutura humana e tecnológica que oferece suporte ao pro-
cesso ensino-aprendizagem (PEREIRA, 2007, p. 04).

Conceitualmente, como já visto em momentos anteriores, os AVAs são mí-

dias que utilizam se do ciberespaço para transmitir conteúdos e possibilitar a intera-

ção entre os atores do processo educativo (PEREIRA, 2007). Percebe-se com isso

que  a  qualidade  do  processo  educativo  depende  de  um maior  envolvimento  do

aprendiz, da proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da estrutura e da quali-

dade de professores, tutores, monitores e equipe técnica, bem como das ferramen-

tas e recursos tecnológicos utilizados no ambiente (BIELSCHOWSKY, 2010).

O Ministério da Educação, conceitua Ambientes Virtuais de Aprendizagem

(AVAs) como

[...] programas que permitem o armazenamento, a administração e a dispo-
nibilização de conteúdos no formato Web. Dentre esses, destacam-se: aulas
virtuais, objetos de aprendizagem, simuladores, fóruns, salas de bate-papo,
conexões a materiais externos, atividades interativas, tarefas virtuais (web-
quest), modeladores, animações, textos colaborativos (wiki) (BRASIL, 2010,
p. 12).

Pode-se dizer que Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) consiste em

uma excelente opção de mídia que está sendo utilizada para mediar o processo en-

sino-aprendizagem à  distância.  Segundo  Mckimm,  Jollie  e  Cantillon  (2003 apud,

MESSA, 2010, p. 03)

[...] consiste em um conjunto de ferramentas eletrônicas voltadas ao proces-
so ensino-aprendizagem. Os principais componentes incluem sistemas que
podem organizar conteúdos, acompanhar atividades e, fornecer ao estudan-
te suporte on-line e comunicação eletrônica.

Por ser um suporte para o processo ensino/aprendizagem e para que haja

uma melhor interação professor-aluno, é necessário que o design do material utiliza-

do nos Ambientes Virtuais propicie isso. Para tanto, é preciso que fatores como tec-

nologia, interação, cooperação e colaboração entre aprendizes, professores e tuto-

res contribuam para a efetividade do ensino e, consequentemente da aprendizagem.

Laguardia e Portela (2007, p. 03) comenta que “[...] os recursos digitais e

impressos adequados para AVAs devem ser cuidadosamente planejados pela equi-

pe de projeto considerando seu público-alvo”.

34



Pereira (2007) sugere algumas alternativas para o desenvolvimento do ma-

terial didático dos AVAs, entre elas: utilizar hipertextos; utilizar textos impressos em

forma de apostilas,  com recursos gráficos e imagens;  previamente,  disponibilizar

para os alunos um resumo auditivo do material de modo a auxiliá-los na formação de

conceito; utilizar CDs e DVDs, pois esses facilitam o acesso e têm baixo custo; fazer

uso da voz humana quando possível, pois essa é uma excelente ferramenta pedagó-

gica; oferecer a opção de áudio junto com material textual, oferecer a opção de áu-

dio; disponibilizar videoconferência para possibilitar a interação de pessoas e grupos

dispersos geograficamente em tempo real; empregar simulações e animações para

facilitar a aprendizagem de conceitos abstratos e poucos conhecidos.

Outro ponto importante a ser observado é que assim como deve ocorrer no

processo ensino/aprendizagem nas salas de aula, nos AVAs a aprendizagem tam-

bém tem que se mostrar significativa. Para isso é preciso que os recursos de multi-

mídia nos AVAs sejam mais explorados, como: vídeo, áudio, gráficos e textos. O uso

dos AVAs precisa ainda promover o desenvolvimento de habilidade e formação de

conceitos por meio de modalidades de aprendizagem, que aumentem a interativida-

de, propiciando a individualidade, de modo que o aluno consiga administrar o seu

tempo e adquirir maior compreensão dos conteúdos. MESSA (2010, p. 04) esclarece

que

Muitas são as ferramentas disponíveis para permitir a aprendizagem signifi-
cativa em AVAs, das quais podemos citar: blogs, wikis, podcasts, e-portfoli-
os, social networking, social bookmarking, photo sharing, second life, online
forums, vídeo messaging, YouTube, audio graphics, dentre outras.

Diante de tantas possibilidades, faz-se importante entender quais proprieda-

des pedagógicas dos AVAs mais favorecem o aprender bem. Uma perspectiva im-

portante para os AVAs deve ser o fomento de habilidades de aprendizagem autôno-

ma, mesmo que preferencialmente coletiva. Outro ponto importante é o desenvolvi -

mento de habilidade de construção de conhecimento e a motivação da aprendiza-

gem sem fim.

De acordo com Maison e Rennie (2004 apud DEMO 2009, p. 37) dão o

exemplo de como se poderia usar a wiki nessa direção:
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(i) Desenvolver projetos de pesquisa – usando wiki para documentação em
andamento do trabalho; (ii) construindo uma bibliografia anotada, colaborati-
va – usando links para prescrever leitura e também para notas sumariadas
na leitura; (iii) publicar recursos do curso – professores podem postar mate-
rial de sala de aula e os estudantes podem postar comentários sobre este
material para serem compartilhados com todos; (iv) mapear conceitos – idéi-
as podem ser postadas e editadas para produzir uma rede conectada de re-
cursos; (v) como ferramenta de apresentação – fotos, diagramas e comentá-
rio podem ser apresentados na wiki, e depois subsequentemente editados
para produzir versão revisada; (vi) para autoria grupal – criando e editando
um documento único por muitos autores que represente as visões de cada
indivíduo, mas atinge um consenso.

O uso mais dinâmico dos ambientes virtuais de aprendizagem precisa inci-

tar no aluno a tomar conta de sua vida acadêmica de maneira autônoma; precisa ser

um referencial aberto e provocativo de recriação do processo de aprendizagem.

No que tange aos fins educacionais, os AVAs precisam propor atividades

motivadoras que levem os alunos a questionamentos que possibilitem a argumenta-

ção. Outro ponto importante é a criação do senso de comunidade; ao conquistar o

senso de comunidade, os estudantes em geral aprendem melhor.

Um grave problema encontrado nos ambientes virtuais de aprendizagem é

o risco de dispersão (mensagens fora do lugar) e superficialidade. Esses fatores po-

dem fazer com que se perca o tom de questionamento. Mas mesmo com a busca

por melhores perspectivas, nos AVAs,

Não há como propriamente garantir a qualidade, porque depende do ambi-
ente criado favorável, sem falar que a participação tende a ser díspar: al-
guns participam muito (por vezes demais), enquanto outros se mantêm a
distância. Essas cautelas, entretanto, só fazem aumentar o interesse peda-
gógico por discussões bem feitas, aliando capacidade de expressão e ela-
boração (ROVAI, 2002 apud DEMO, 2009, p. 47).

Muitas são as possibilidades para a utilização dos AVAs. Mas para que es-

tes possam realmente se tornar mais dinâmicos é preciso que se dê conta de suas

potencialidades. As possibilidades disponíveis para utilização em AVAs é numerosa.

O importante é dar-se conta de suas potencialidades no sentido de aumentar as

chances de autoria e as atitudes pedagógicas dos estudantes, dos professores e

das instituições educacionais. Importante que se faça uso adequado dos recursos

disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem, de modo a proporcionar uma

aprendizagem que se faça realmente significativa para qualquer usuário, indepen-
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dente de idade desde que bem programado por instituições educacionais, ou seja,

os recursos precisam ser o mais didático possível.

Muitos são os recursos e as estratégias utilizadas para tentar envolver os
aprendizes em atividades significativas: alguns preferem a noção de apren-
dizagem por problematização, outros pela construção de hipóteses de como
funciona a realidade; outros ainda pela aprendizagem situada, usando para
tanto simulações virtuais: embora sejam simulações, podem simular a reali-
dade de tal forma que pareça mais real que o real. O que se busca principal-
mente na utilização desses recursos em AVAs é a autonomia para criação,
a capacidade de ter proposta própria, saber desconstruir e reconstruir co-
nhecimento, argumentar e contra-argumentar, saber ler e contra-ler (DEMO,
2009).
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4 CONCLUSÃO

Como pode ser visto no decorrer do presente estudo, o uso dos Ambientes

Virtuais de Aprendizagem precisa ser mais dinâmico, incorporar as ferramentas mul-

timídia, que a cada dia são mais cheias de movimentos, cores, imagens, vídeos, si-

mulações e animações, para motivar os alunos e oferecer também mais subsídios

para ajudar a buscar atingir um grau de qualidade de ensino satisfatório. Conse-

quentemente procurar atingir assim um dos objetivos que é diminuir o índice de re-

provação e abandono de curso.

Dessa forma surge a questão: será que se o uso dos Ambientes Virtuais de

Aprendizagem disponíveis nos cursos na modalidade de EaD fosse mais dinâmico

aproveitando mais sua estrutura funcional e seus efeitos, os alunos não se motivari-

am mais?

Foi importante realizar este trabalho pelo fato de saber que a utilização dos

AVAs está em plena expansão e que também aplicações multimídia interativas têm

sido cada vez mais produzidas. Tem-se como ponto positivo na elaboração desta

pesquisa, a abertura de uma discussão sobre a necessidade de tentar analisar que

não se pode esquecer que todo o esforço para tentar entender as questões no pro-

cesso de aprendizagem é válido, a fim de melhorar a qualidade do ensino nos cur-

sos de EaD.

Um dos pontos essenciais para viabilizar o acesso democrático ao ensino a

distância é o acesso à Internet. Em muitas áreas do Brasil, a conexão à Internet é li -

mitada, o que representa uma grande barreira para alunos que dependem desse

acesso para interagir de forma regular com todo o conteúdo multimídia interativo dis-

ponível nas plataformas AVAs.
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