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Resumo 

 

As expectativas geradas em torno do uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) voltadas para aprendizagem vão desde um maior engajamento dos 

alunos, na construção do conhecimento, até a necessidade do uso de artefatos que se 

aproximem mais das características da atual geração. Surge, neste contexto, a Rede Social 

Educacional (RSE), cuja proposta é utilizar a tecnologia de análise da interação em redes 

sociais para criar um ambiente favorável à aprendizagem. O objetivo deste trabalho é 

analisar o Design da Informação (Infodesign) e o Sistema de Atividades da Aprendizagem 

Colaborativa de RSEs brasileiras a partir da Teoria da Atividade (TA) de Leontiev. A 

abordagem da pesquisa foi qualitativa e quantitativa. Para tal, foram selecionadas e 

analisadas comparativamente três RSEs, utilizando as ferramentas analíticas da TA para 

criação das categorias analíticas; tendo dados coletados a partir de observação sistemática. 

Foram identificadas as divergências e similaridades  entre os Sistema de Atividades, a 

Hierarquia de Funcionamento, as Ferramentas Disponíveis, os Objetos de Aprendizagem e 

os Níveis da Atividade destas redes. Realizou-se também um estudo de caso com uma das 

plataformas (Rede Passei Direto), tendo como procedimentos metodológicos a aplicação 

das seguintes técnicas: experiência de uso, entrevista semiestruturada, focus group e 

questionário online. Como resultados alcançados, foi proposta uma Lista de 

Recomendações para potencialização da atividade de aprendizagem colaborativa nesta 

plataforma.!
!
Palavras-chave: Design da Informação (Infodesign); Teoria da Atividade (TA); 

Aprendizagem Colaborativa; Redes Sociais Educacionais (RSEs). 
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Abstract!
!
Expectations around the use of Information and Communication Technology (ICT) in learning 

range from greater engagement of students in the construction of knowledge, to the need for 

artifacts to cope the features of the current generation. Arises in this framework, the 

Educational Social Network (ESN), whose purpose is to apply the interaction analysis in 

social networks so as to create a favorable learning environment. The aim of this study was 

to assess both the Information Design (Infodesign) as the collaborative learning activity 

system of Brazilian ESNs  from the viewpoint of Leontiev Activity Theory (AT). The research 

approach was qualitative and quantitative. For this purpose, three ESNs were selected and 

analyzed comparatively, using the analytical tools of AT for creating analytic categories; with 

data collected from systematic observation. The differences and similarities in the system of 

activities were identified, as well as in the operating hierarchy, in the available tools, in 

learning objects and in activity levels of these networks. It was also carried out a case study 

with one of such platforms (Passei Direto Network), supported by the application of the 

following methodological procedures: user's experience, semi-structured interviews, focus 

groups and online survey. As achieved results, it was proposed a list of recommendations to 

enhance the activity of collaborative learning on this platform.!
!

Keywords: Information Design (Infodesign); Activity Theory (AT); Collaborative Learning; 

Education Social Networks.!
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Résumé 

 

Les attentes générées autour de l'utilisation des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) visant à l'apprentissage vont dès plus d'engagement des étudiants 

dans la construction de la connaissance, à la nécessité d'utiliser des artefacts qui se 

rapprochent davantage des caractéristiques de la génération actuelle. Il se pose dans ce 

contexte, le Réseau Sociale d’Éducation (RSE), dont le but est d'utiliser la technologie 

d'analyse de l'interaction dans les réseaux sociaux pour créer un environnement favorable à 

l'apprentissage. Le but de ce travail consiste à analyser le Design d'Information (Infodesign) 

et le Système de Activités d'Apprentissage Collaborative de RSEs brésiliennes basée sur la 

Théorie de l'Activité (TA) de Leontiev. L'approche de recherche a été qualitative et 

quantitative. À cet effet, trois RSE ont été sélectionnés et analysés comparativement, tout en 

utilisant les outils d'analyse de TA pour la création de catégories d'analyse; avec les 

données recueillies à partir de l'observation systématique. Les différences et les similitudes 

entre le système d'activités ont été identifiés, la Hiérarchie de fonctionnement, les outils 

disponibles, les objets, et les niveaux d'activité de ces réseaux d'apprentissage. Il a été 

également mené une étude de cas à l'une des plateformes (le réseau – Passei Direto), les 

procédures méthodologiques ont été conduits par l'application des suivantes  techniques: 

expérience de l'utilisateur, des interviews semi-structurées, des groupes de discussion et 

des enquêtes online. Comme des résultats, nous avons proposé une liste de 

recommandations à potentialiser l'activité de l'apprentissage collaboratif sur de cette 

plateforme. 

 

Mots-clés: Design d’Information (Infodesign); Théorie de l’Activité (TA); L'Apprentissage 

Collaboratif; Réseaux Sociaux de l'Éducation (RSE). 
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1   PROJETO DE PESQUISA 
 

Nesta seção, é realizada uma introdução, apresentando informações essenciais ao leitor 

para o entendimento desta pesquisa. As subseções que compõem este capítulo descrevem, 

a saber: uma breve contextualização envolvendo a temática da pesquisa; a caracterização 

da problemática e o problema central da pesquisa;  uma apresentação do objeto de estudo e 

o recorte da pesquisa; os seus objetivos gerais e específicos; e a estrutura da dissertação.  

 
1.1 Contextualização 

 
Segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Opinião (Ibope)1, o Brasil é um dos países em 

que os internautas mais passam tempo online, o que reflete na cultura da sociedade como 

um todo, inclusive na Educação. Desta forma, o uso de Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) no processo de ensino-aprendizagem já é uma realidade no cotidiano 

de muitas instituições de ensino, cuja massificação é ampliada no país a partir da década de 

90. Estas ferramentas vêm proporcionando novas possibilidades pedagógicas, sendo 

responsáveis pela solidificação do modelo de Educação a Distância (EaD), regulamentado 

no país pelo Ministério da Educação (MEC)2 em 1996. Além disso, são introduzidas como 

plataformas de apoio ao ensino presencial, com uma série de recursos que ultrapassam os 

limites físicos da sala de aula. As expectativas geradas em torno da sua introdução no 

ambiente de aprendizagem vão desde um maior engajamento dos alunos na construção do 

conhecimento, até o uso de ferramentas tecnológicas que se aproximem das características 

da atual geração. Nesta realidade, docentes e discentes se tornam usuários de um sistema 

que vai além dos livros e das salas físicas, através de interfaces de computador, tablets, 

smarthphones e outros dispositivos.  

 

Lévy (1999), dissertando sobre a relação da cibercultura3 com a educação, afirma que aluno 

e professor também têm seus papéis reconfigurados no processo de compartilhar 

conhecimento, através de um ensino por meio virtual que instiga novas formas de conduzir o 

aluno à aprendizagem. Este passa a ser o centro do processo, enquanto o professor é o 

construtor de um ambiente não físico que favorece ao mesmo tempo aprendizagens 

personalizadas e coletivas. Uma das plataformas popularizadas durante a década de 90 no 

Brasil foram os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) – mídias que utilizam o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Pesquisa realizada pelo Ibope Nielsen Online em 2010. 
2 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB). 
3 A cibercultura, para Pierre Lévy (1999), é aquela que emana do ciberespaço a partir da desconexão entre: (a)  operadores 

sociais (máquinas abstratas); a universalidade, ou seja, presença (virtual) da humanidade em si mesma; e (c) a totalização, no 
sentido de pluralidade (discurso, situação, sistema, etc.). 
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ciberespaço para mediar o processo ensino-aprendizagem a distância na veiculação de 

conteúdos e interação entre os diversos atores do processo educativo (PEREIRA et al., 

2007). São utilizados atualmente por diversas instituições de ensino no país, especialmente 

quando se trata de EaD. Com a constante difusão destas e de outras plataformas virtuais, a 

ideia de inserção de mecanismos que permitam maiores níveis de colaboração e de 

compartilhamento no processo de aprendizagem se torna mais forte entre o final da década 

de 90 e início dos anos 2000. Docentes passam a incorporar nas suas práticas ferramentas 

tais como blogs, sites de compartilhamento de fotos (e.g. Flickr) e vídeos (e.g. Youtube), 

grupos de e-mail (e.g. Yahoo), mensagens instantâneas (e.g. MSN e Skype), entre outras.  

 

Dentro deste contexto, ingressa no mercado brasileiro, a partir de 2004, um novo conceito 

de plataforma baseado na lógica de redes: as mídias sociais – como o Orkut, Twitter e 

Facebook. A massificação e rápida expansão do seu uso entre os internautas ocorreu 

especialmente a partir de 2008, e seu uso passa a ser incorporado também nas práticas 

educativas. Entretanto, devido ao alto nível de dispersão que estas plataformas oferecem e 

o caráter não exclusivo educacional, muitos educadores e pesquisadores passam a 

questionar seu uso como ferramenta para aprendizagem. Como solução do problema, 

emergem as Redes Sociais Educacionais (RSEs), cuja introdução no mercado brasileiro 

data de meados de 2012, a exemplo dos sites Passei Direto <http://passeidireto.com> e do 

Redu <http://www.redu.com.br>. Desta maneira, por se tratar de um fenômeno recente e 

com forte potencial de aplicação na Educação, torna-se relevante mapear e analisar os 

recursos e atividades disponíveis na interface destes ambientes, além de sua contribuição e 

modificação nas práticas de ensino e paradigmas pedagógicos. Entender as relações e 

interações entre os usuários e a interface e dos próprios usuários entre si é fundamental 

para que haja níveis potencializados de aprendizagem colaborativa.  

 

1.2 Caracterização da Problemática 
 
1.2.1 A evolução da temática da pesquisa 

 

Para Prodanov & Freitas (2013), a seleção do assunto e delimitação do tema da pesquisa 

depende de alguns fatores como: afinidade do pesquisador; obtenção de experiência 

durável e de valor; importância teórica e prática; adequação à qualificação do pesquisador e 

compatibilidade aos seus recursos; levantamento e análise da literatura já publicada sobre o 

tema em questão. O envolvimento da pesquisadora com questões relacionadas ao design e 

educação vem desde sua graduação, através do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
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Pernambuco (IFPE). A problemática inicial surge, desta forma, como desdobramento do 

projeto de pesquisa4 executado, cujo objetivo foi de elaborar e avaliar o planejamento 

gráfico-visual de uma Sala Virtual de Aprendizagem (SVA) na plataforma Moodle5 do IFPE 

para apoio ao curso de extensão “Desenho e Modelagem 3D”.  

 

Durante a pesquisa e após sua conclusão, foi verificada a existência de dificuldades para o 

planejamento gráfico-visual no ambiente no que diz respeito ao processo de sua 

construção/concepção e, principalmente, nos próprios mecanismos utilizados para sua 

avaliação. Os métodos empregados no seu desenvolvimento foram traçados a partir de 

teorias como a Usabilidade (NIELSEN; LORANGER, 2007), a Multimídia (FILATRO, 2008) e 

a Linguagem Gráfico-Visual (DONDIS, 2003); as quais focaram na interação, na usabilidade 

e na percepção do aluno com o ambiente. Sendo assim, não foram capazes de traduzir 

características ligadas aos processos cognitivos de ensino-aprendizado e de interação 

sociocolaborativa, como é o caso do engajamento, da participação e da afetividade.  

 

Já se parte do pressuposto que desenvolver um planejamento informacional em ambientes 

de aprendizagem pode contribuir para melhorias significativas tanto nas interfaces como na 

própria interação sujeito-artefato. Entretanto, quando é embasado apenas em princípios 

operacionais, não necessariamente conduzirá a resultados satisfatórios em relação ao 

processo ensino-aprendizagem. De fato, estes princípios tendem a desconsiderar o fato da 

Educação enquanto prática social, como aborda Barreto Campello (2009). Torna-se 

relevante, discutir sobre os elementos envolvidos nas atividades educacionais, desde: os 

sujeitos envolvidos, os seus objetivos, as ferramentas mediadoras do processo, as regras 

estabelecidas pelas comunidades e a divisão de trabalho. Tudo isso para se chegar a um 

resultado desejado. Para tal, poderiam ser discutidas e analisadas também outras 

abordagens a partir de modelos socioculturais, como é o caso da Teoria da Atividade (TA), 

da Aprendizagem Colaborativa e das Comunidades de Prática (CoP).  

 

1.2.2 Apresentação do problema  

 
Durante revisão bibliográfica e levantamento do estado da arte, já no mestrado, surge uma 

preocupação com um novo objeto de pesquisa: as Redes Sociais Educacionais (RSEs). Isto 

porque além de ser um fenômeno recente no mercado brasileiro e ainda pouco explorado, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  Projeto intitulado “Estudo e Planejamento Gráfico-Visual de Sala Virtual de Aprendizagem (SVA) para Apoio ao 

Desenvolvimento do Pensamento Criativo e Resolução de Problemas” executado pela pesquisadora sob orientação da Profa. 
Dra. Rejane de Moraes Rêgo.  

5 Um dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) mais utilizados no Brasil e no mundo, com 69.228.763 usuários 
cadastrados. Estatísticas disponíveis em: <http://moodle.org/stats>. Acesso em: 01 mai. 2013. 
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trazendo novos desafios para educação; onde usuários (alunos e professores) passam a 

estar ligados em rede para troca mais ativa no que diz respeito à colaboração e ao 

compartilhamento do conhecimento. Enquanto os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVAs) são institucionais e simulam o espaço da sala de aula física no mundo virtual; as 

RSEs vão além, pois são interinstitucionais e permitem abrir seus conteúdos para todos os 

usuários conectados, formando uma verdadeira rede de colaboração para aprendizagem.  

 

Com este novo conceito, outros problemas emergem, especialmente no que tange à 

concepção, ao desenvolvimento e à avaliação das informações disponíveis em suas 

interfaces.  Além disso, muitas vezes, os professores se sentem na obrigação de utilizar 

estes aparatos tecnológicos, porém com pouca ou sem formação, assistência técnica ou 

apoio da estrutura escolar na organização dos tempos e espaços em seus planejamentos 

pedagógicos (MACHADO; TIJIBOY, 2005). Assim, quanto mais informações bem planejadas 

e essenciais a interface possuir – de acordo com as atividades e necessidades dos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem – melhor será sua utilização. Desta maneira, 

a questão central da pesquisa seria: como analisar as Redes Sociais Educacionais 

brasileiras do ponto de vista do Design da Informação para identificar formas capazes de 

potencializar não só as relações sujeito-artefato (nível individual), como também a própria 

aprendizagem colaborativa (nível coletivo)?  

 

1.3 Objeto de Estudo e Recorte da Pesquisa 
 
1.3.1 As Redes Sociais Educacionais  

 
Entre as diversas significações que o termo “rede” (network) vem adquirindo, algumas estão 

ligadas a: um sistema de nodos e elos; uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não 

geográfica; um sistema de apoio ou um sistema físico que se pareça com uma árvore ou 

uma rede. A rede social, derivando deste conceito, passa a representar um conjunto de 

participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados (MARTELETO, 2001). Entretanto, é preciso salientar que estas ligações não 

são executadas necessariamente por mediação através de artefatos ou sistemas, sendo 

preciso realizar uma distinção das redes sociais virtuais ou, simplesmente, mídias sociais. 

As mídias sociais, segundo Boyd & Ellison (2007), são serviços baseados na Web que 

permitem aos indivíduos: (1) construir um perfil público ou semipúblico dentro de um sistema 

limitado; (2) articular uma lista de outros usuários com quem eles compartilham uma 

conexão; e (3) ver e percorrer a sua lista de conexões e aquelas feitas por outras pessoas 
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dentro do sistema. Nestes sites, é possível compartilhar informações de diversas natureza, 

como: vídeos, fotos, textos, links, entre outros. Além disso, estas plataformas permitem, 

mais recentemente, uso de outros recursos acoplados, como: grupos de discussão, chats, 

games e lojas virtuais. Com esta grande gama de facilidades disponíveis, especialmente em 

termos de troca de informações e novas formas de relações sociais; estas ferramentas 

foram introduzidas também na educação, dando apoio ao ensino na construção da 

aprendizagem. Para Zaidieh (2012), a partir de seu uso, é possível potencializar o caráter 

humanitário ao processo educacional, no que diz respeito à interatividade e à participação. 

Além disso, oferecem maiores níveis de afetividade, cooperação e colaboração.  

 

Surge, neste contexto, a Rede Social Educacional (RSE), cuja proposta é, segundo Gomes 

et al. (2011), utilizar a tecnologia de análise da interação em redes sociais para permitir a 

criação de comunidades com diferentes níveis de acesso que potencializem a interação 

entre pares e forneçam ajuda mutual para criar um ambiente favorável à aprendizagem. No 

Brasil, as primeiras RSEs ingressam no mercado a partir de meados de 2012, a exemplo do 

Passei Direto e do Redu. Tratam-se de sistemas colaborativos que estendem a experiência 

do usuário em mídia social com seus pares num contexto para aprendizagem (BEZERRA 

JR, et al., 2012). Suas interfaces refletem as estruturas da prática docente, desde o 

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

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

 

1.3.2 O recorte da pesquisa 

 
Foram levantadas as Redes Sociais Educacionais brasileiras, selecionando-se três delas 

para exploração dos seus recursos e suas atividades e compreensão da lógica de 

organização das informações em suas interfaces. A compilação foi executada com as redes 

ativas no período corrente da pesquisa e os critérios de seleção foram oportunidade, 

conveniência, relevância e quantidade de usuários cadastrados. Após execução desta etapa 

inicial, foi realizado um estudo de caso com a plataforma que apresentou maior viabilidade 

operacional de execução do estudo – a rede Passei Direto. As RSEs são disponíveis online 

para usuários cadastrados, algumas contendo diferentes restrições de acesso por perfis 

(aluno, professor, administrador).  

 

No caso das redes abertas, qualquer indivíduo que deseje fazer parte da rede pode efetuar 

o cadastro, verificando se a instituição de ensino do usuário já está credenciada para 

realizar o vínculo. No caso das redes fechadas, apenas alunos matriculados podem ter 

acesso. Por isto, foi necessário que a pesquisadora fizesse parte das redes para 
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observação e coleta de dados. O material analisado foram as interfaces das próprias redes. 

Já os sujeitos da pesquisa foram alunos de Instituições de Ensino Superior (IES) do país já 

cadastrados nas plataformas. 

 

1.4 Justificativa e Relevância 
 
1.4.1 Considerações Gerais 

 
A partir da introdução de Artefatos Digitais de Aprendizagem na Educação, estudar as 

linguagens e os recursos disponíveis na interface destes ambientes se tornou relevante, a 

fim de promover contribuições nas práticas educacionais e melhorias nos processos de 

ensino-aprendizagem. Muito se tem pesquisado sobre diversos destes artefatos, 

especialmente em relação aos AVAs, com destaque para o Moodle. Entretanto, as RSEs 

aparecem como fenômeno mais recente, promissor e em expansão, o que poderá causar 

um impacto positivo significativo nas relações de práticas de ensino na sociedade 

contemporânea brasileira. Isto porque permitem a construção de inúmeras comunidades 

virtuais de conhecimento que interagem entre si promovendo a aprendizagem colaborativa e 

superando barreiras de tempo e espaço.  

 

Em relação ao uso de mídias sociais no Brasil, em 2010 o país já ocupava o ranking de 

décimo lugar no mundo em números de usuários cadastrados; onde 87% dos internautas já 

possuíam acesso a plataformas como Orkut, Facebook, Twitter e LinkedIn6. No contexto das 

RSEs, o número de usuários e de instituições de ensino cadastrados vem crescendo em 

proporções bastante altas. Além disso muitas instituições já estão projetando sistemas com 

suas próprias redes internas. A partir de levantamento bibliográfico executado em anais de 

congressos e periódicos nas áreas de Educação, Design e Ciência da Computação (ver 

listagem no APÊNDICE F), constatou-se que estudos voltados para estas plataformas ainda 

são muito pouco explorados no país, especialmente em termos comparativos às outras 

plataformas. Além disso, há uma carência destes estudos do ponto de vista do Design. 

 

Neste contexto, estudos na área do design poderão contribuir para entender melhor as 

necessidades dos envolvidos no sistema de atividades de aprendizagem, projetando 

interfaces com informações mais eficazes e eficientes; as quais serão capazes de 

potencializar a interação dos alunos com o sistema, uns com os outros e com o professor. É 

preciso construir plataformas que despertem interesse, motivem os participantes e ofereçam 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6 Pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência em parceria com a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN) em 
2010. 
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informações, instruções e conteúdos claros e objetivos, potencializando, desta maneira, os 

resultados na construção da aprendizagem colaborativa e em novos paradigmas 

pedagógicos. Assim, esta pesquisa contribui, do ponto de vista teórico e prático, para 

estudos científicos, acadêmicos e profissionais nas áreas do Design e da Educação. 

 
1.4.2 Considerações Particulares 

 

A justificativa pode ser aplicada tanto a interesses motivacionais, por conta das relações do 

design com a educação, já trabalhadas desde a IC, especialmente mediadas através de 

artefatos digitais de aprendizagem; como sociais, pelas possíveis contribuições de seus 

resultados em campos de estudos interdisciplinares. A relevância da pesquisa reside na 

necessidade de se analisar o design da informação em Redes Sociais Educacionais 

brasileiras de forma a potencializar o processo ensino-aprendizagem e os níveis de 

interação colaborativa, empregando-se práticas e modelos a partir da abordagem 

sociocultural da Teoria da Atividade. 

 

1.5 Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo Geral 

 
Analisar o Design da Informação e as condições para construção da atividade de 

aprendizagem colaborativa das Redes Sociais Educacionais (RSEs) brasileiras a partir da 

abordagem da Teoria da Atividade de Leontiev.  

 
1.5.2 Objetivos Específicos 

 

a) Selecionar três Redes Sociais Educacionais (RSEs) brasileiras e analisar o Design da 

Informação em suas interfaces comparativamente, utilizando categorias analíticas 

definidas a partir da abordagem da Teoria da Atividade de Leontiev;  

b) Analisar o sistema que oferece condições para construção da atividade de 

aprendizagem colaborativa de uma das plataformas e identificar adequação da sua 

interface aos Princípios de Design da Informação; 

c) Propor uma Lista de Recomendações para potencialização da aprendizagem 

colaborativa da plataforma analisada no estudo de caso a partir dos resultados obtidos 

na pesquisa. 
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1.6 Estrutura da Dissertação 
 

O capítulo 1 apresentou uma introdução, abordando informações essenciais ao leitor para o 

entendimento desta pesquisa. Contextualizou a temática da pesquisa; a caracterização da 

problemática e o problema central da pesquisa;  apresentou o objeto de estudo e o recorte 

da pesquisa; os seus objetivos gerais e específicos; algumas informações sobre a 

pesquisadora; e a estrutura da dissertação.  

 

O capítulo 2 trata do Design da Informação, o campo do design que dá o enfoque a esta 

pesquisa. Aborda um breve contextualização histórica sobre o surgimento e a consolidação 

do Design da Informação; explica a “informação” no contexto do Design; discute o papel do 

Design da Informação na sociedade e a interdisciplinaridade deste campo de estudo; traz 

uma distinção deste campo com o Design Gráfico e o Design Instrucional; apresenta 

princípios e diretrizes segundo Petterson (2012b) e Redig (2004); demonstra as suas 

aplicações em Artefatos Digitais de Aprendizagem; e traz algumas considerações sobre a 

sua aplicação nesta pesquisa. 

 

O capítulo 3 aborda a Aprendizagem Colaborativa, a atividade analisada base desta 

pesquisa. As seções que compõem este capítulo descrevem informações sobre, a saber: a 

contextualização histórica; o entendimento da “colaboração” e a diferenciação do termo 

“cooperação”; a aprendizagem colaborativa e os seus elementos constituintes, bem como o 

conceito de comunidade colaborativa; os pressupostos teóricos segundo Dillenbourg (1999) 

e os princípios segundo Salomon & Perkins (1996); aplicações na Aprendizagem 

Colaborativa Mediada por Computador (CSCL); e considerações gerais desta aplicação na 

pesquisa. 

 

O capítulo 4 aborda a Teoria da Atividade, o modelo sociocultural que constitui o quadro 

teórico de base desta pesquisa. As seções que compõem este capítulo descrevem 

informações sobre, a saber: a contextualização histórica da teoria em questão; o 

entendimento da “atividade” e de seus níveis hierárquicos no contexto da teoria; a 

apresentação do Modelo de Sistema de Atividades, bem como os princípios e as 

ferramentas analíticas da teoria; e a aplicação desta teoria no campo do design, 

especialmente na relação direta com a Interação Humano-Computador (IHC) e a Educação, 

no que diz respeito aos artefatos digitais de aprendizagem. 

 

O capítulo 5 apresenta a metodologia empregada na pesquisa, detalhando-a e 

caracterizando-a. São discutidos os métodos empregados na pesquisa; as estratégias e os 
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procedimentos metodológicos, bem como as fases e as técnicas da pesquisa; os 

instrumentos de coleta de dados; as categorias de análise das Redes Sociais Educacionais 

brasileiras; e os procedimentos metodológicos para o estudo de caso com a plataforma 

Passei Direto. 

 

O capítulo 6 traz os resultados da pesquisa, sendo subdividido nas seguintes etapas: (1) 

Análise Comparativa das Redes Sociais Educacionais; (2) Estudo de Caso com a rede 

Passei Direto. Na primeira etapa, são apresentados os resultados a partir das categorias 

analíticas traçadas embasadas na Teoria da Atividade. Na segunda etapa, são 

apresentados os resultados dos métodos executados: análise de uso, entrevista estruturada, 

focus group e questionário fechado. Para tabulação dos dados finais, utilizou-se a Análise 

das Contradições Primárias do Sistema de Atividades (ENGESTRÖM, 1999), gerando, 

posteriormente, uma reflexão nos princípios de Design da Informação e as possíveis falhas. 

 

O capítulo 7 apresenta, de forma sucinta, as conclusões desta dissertação, além das 

considerações finais, das contribuições desta pesquisa e de algumas possíveis linhas para 

investigações futuras. Nas contribuições, também foi apresentada uma Lista de 

Recomendações para potencialização da atividade de aprendizagem colaborativa na 

plataforma Passei Direto. As recomendações foram divididas em: (1) Nível Operacional; e 

(2) Nível de Concepção. 
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2   O DESIGN DA INFORMAÇÃO 
 

Nesta seção, é abordado o Design da Informação, o campo do Design que dá o enfoque a 

esta pesquisa. As seções que compõem este capítulo descrevem informações sobre: uma 

breve contextualização histórica sobre o surgimento e a consolidação do Design da 

Informação; a “informação” no contexto do Design; o papel do Design da Informação na 

sociedade; a interdisciplinaridade deste campo de estudo; uma distinção do seu campo com 

o Design Gráfico e o Design Instrucional; a apresentação de princípios e diretrizes segundo 

Petterson (2012b) e Redig (2004); as suas aplicações na Educação e nos Artefatos Digitais 

de Aprendizagem; e algumas considerações sobre a sua aplicação nesta pesquisa. 

 
2.1 Introdução ao Design da Informação 
 
2.1.1 Contextualização Histórica 
	  

A origem mais remota do Design da Informação – designado como Infodesign – tem suas 

raízes fixadas desde a pré-história, a partir da necessidade humana de sistematizar 

informações e encontrar formas de se estabelecer uma comunicação. Um exemplo clássico 

são as inscrições rupestres, as quais utilizavam elementos primitivos da linguagem gráfica 

para representar cenas do cotidiano. Um complexo processo ocorreu desde as primeiras 

manifestações da linguagem gráfica até as avançadas configurações digitais atuais da 

imagem, junto com uma proliferação de linguagens (COUTINHO, 2008).  

 

Desde então, uma complexa estrutura de informação foi surgindo e se desenvolvendo, 

intensificada após a invenção da escrita e a Revolução da Imprensa. Surge, desta forma, 

uma maior necessidade de se sistematizar os estudos nesta área do conhecimento. 

Entretanto, o termo “Information Design” foi inventado e popularizado apenas a partir da 

década de 50, pelo grupo The British Information Design Society. Este grupo reunia, através 

de conferências, uma série de profissionais de variadas áreas do conhecimento, como: 

psicólogos, educadores, designers e professores (HORN, 1999).  

 

Membros desta sociedade fundam, em 1979, o Information Design Journal (IDJ) –  uma das 

referências ainda bastante influentes nos dias atuais. A partir de então, inicia-se o processo 

de reunião dos profissionais da área para discussões a respeito do tema, fomentando 

publicações de pesquisas e propiciando o surgimento de novas associações nesta 

comunidade emergente de designers. É na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos que surgem 

os primeiros programas universitários interdisciplinares na área de Design da Informação. Já 
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no Brasil, o ponto de partida foi a palestra de Gui Bonsiepe sobre Design da Informação, em 

1993, no Recife, realizada durante o 1º Seminário Nacional de Educação em Design 

Gráfico. Em 2002, com a criação da Sociedade Brasileira de Design da Informação (SBDI), 

este campo reforça sua representatividade na difusão da pesquisa, ensino e prática no país 

(REDIG, 2004).  

	  

2.1.2 A “informação” no contexto do Design 
	  

A informação tem sua origem, como ramo do saber, relacionada à geração de produtos 

documentais e à serviços de informação, com vistas à sua organização; somada à utilização 

de tecnologias de recuperação para sua disponibilização e acesso visando ao uso 

(RABELLO, 2012). Segundo a Teoria da Informação, a “informação” seria qualquer 

elemento capaz de ser expresso com auxílio de um código. Esta teoria busca explicar as 

modalidades de transformações das mensagens de um emissor a um receptor, com 

exclusão de conteúdos nelas investidas: ela leva em consideração apenas o plano do 

significante, cuja transmissão procura otimizar (GREIMAS; COURTÉS, 2008). Entretanto, 

para muitos teóricos do Infodesign, o conteúdo não tem sido excluído; gerando uma certa 

confusão com outras áreas do conhecimento e quanto ao uso do termo.  

 

A terminologia “informação” é derivada do latim – informatio –, cujo significado é uma 

concepção ou uma ideia. Petterson (2012a) explica que pode fazer referência a: (1) dados, 

detalhes, fatos e inteligência; (2) uma importante atribuição a um dado específico; (3) um 

processamento de um dado em um computador; (4) uma estrutura interna que regulamenta 

um processo; (5) uma afirmação formalmente escrita; (6) a ação de informar alguém; (7) dar 

forma ou caráter essencial a algo; (8) grupo de materiais de informação na categoria de 

mensagens curtas. O autor apresenta ainda um esquema demonstrando a sequência do 

processo onde estaria situada a informação:  “dados”  è ”informação”  è “conhecimento”. 

 

Dentro do contexto do Infodesign, há autores que veem a informação como dados quaisquer 

que apresentam certo valor e significado para seus usuários; outros restringem a informação 

às mensagens visuais (textuais ou não). O conceito adotado nesta pesquisa é aquele 

defendido pelo International Institute for Information Design (IIID, 2000): a informação é o 

resultado do processo, da manipulação e da organização de dados de uma maneira que 

possa gerar algum tipo de conhecimento para a pessoa que a recebe.  
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2.1.3 O papel do Design da Informação 

	  

De acordo com o IIID (2000), o Design da Informação consiste no planejamento e na 

formatação de uma mensagem e dos ambientes nos quais é apresentada, com objetivos 

específicos em relação às necessidades dos usuários. Já para o Design Council on 

Information Design, este campo está concentrado na transformação de dados em 

informação, fazendo com que o complexo se torne mais fácil de ser compreendido e 

utilizado; emergindo como campo responsável para atender as necessidades dos usuários 

em entender e utilizar diversos artefatos como formulários e interfaces de computador. Bem 

próximo deste conceito, a Society for Technical Communication (STC) encara o Infodesign 

correspondendo à aplicação de princípios de design para traduzir dados complexos, 

desorganizados e desestruturados em informação com valor e significado. Desta forma, de 

uma maneira mais genérica, há teóricos que defendem que a maior preocupação é em 

organizar dados de maneira a transformá-los em informações simplificadas e de fácil uso; 

enquanto outros focam no planejamento e na formatação da mensagem e do meio na qual 

está inserida. 

 

Sless (1992) é um dos autores que apresenta uma abordagem mais genérica, reforça que o 

Infodesign tem preocupação geral em fazer com que todos os tipos de informação sejam 

acessíveis e utilizáveis pelas pessoas de forma apropriada. Assim, corresponde à 

organização e à apresentação de dados e suas transformações em informações com valor e 

significado (SHEDROFF, 1994). Em seu sentido amplo, pode ser relacionado como uma 

atividade que seleciona, organiza e apresenta a informação para uma determinada 

audiência; tendo como principal tarefa a eficiência comunicativa da informação, implicando 

na responsabilidade de se apresentar conteúdo preciso e objetivo na sua apresentação 

(WILDBUR; BURKE, 1998).  

 

Horn (1999) o define como a arte e a ciência de preparação da informação, possibilitando 

seu uso pelo homem de maneira eficiente e efetiva, tendo como seus principais objetivos: 

(a) desenvolver documentos compreensíveis, de recuperação fácil e ágil, capazes de serem 

traduzidos em ações efetivas; (b) projetar interações com equipamentos de forma fácil, 

natural e o mais agradável possível. Isso implica na resolução de problemas no design de 

interface do homem-computador; (c) possibilitar que as pessoas encontrem seus caminhos 

em espaços tridimensionais com facilidade e conforto, seja no plano material ou virtual.  
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Com uma abordagem mais específica, Petterson (2002) afirma que, para satisfazer as 

necessidades das intenções dadas às mensagens para seus receptores, o Design da 

Informação tem o compromisso de: analisar, planejar, apresentar e entender a mensagem – 

seu conteúdo, sua linguagem e sua forma – satisfazendo princípios estéticos, econômicos, 

ergonômicos e outros requerimentos necessários. Trata o conteúdo de sistemas complexos 

de informação no âmbito de selecionar e estruturar a organização das informações; sendo 

responsável por delinear a forma na qual o usuário: (a) encontra as informações; (b) realiza 

sua leitura; (c) estabelece a relação entre seus elementos; (d) interage com a interface; e (e) 

compreende esta experiência (PASSOS; MOURA, 2007).  

 

O Infodesign, como profissão, vem experimentando uma variedade de tensões. Horn (1999) 

explica que o fato é resultado do confronto de ideologias diferentes ou posições de valor que 

se desenvolveram ao buscar resolver problemas particulares; tendo seus usos estendidos 

além de seus limites originais. Apesar de conceitos propostos semelhantes e 

complementares, nota-se uma grande preocupação em definir suas áreas de abrangência e 

sua conceituação; além da sua real função e contribuição na sociedade contemporânea. 

Alguns autores o encaram como algo que transforma dados quaisquer desordenados em 

informações válidas para uso. Outros estão mais ligados à questão da mensagem, seu 

planejamento e formatação, levando em consideração seus aspectos sintáticos, semânticos 

e pragmáticos e com forte relação ao Design Gráfico. Conforme Shiraiwa et al. (2009), deve-

se reunir as ferramentas necessárias para a compreensão, planejamento, contextualização 

e representação da informação, tendo como foco o usuário.  

 

O seu papel é auxiliar as pessoas a: (a) entender o crescente complexo mundo dos fatos, 

figuras, direções e demandas; (b) finalizar tarefas, resolver problemas ou encontrar o que 

precisam; (c) eliminar frustrações; e (d) entender quem irá utilizar o conteúdo e fazer com 

que este (LIPTON, 2007); e (e) utilizar as informações de maneira mais apropriada, eficaz e 

eficiente. O IIID (2000) levanta 15 requisitos para o designer da informação, a saber: 

 

1. Ser capaz de pensar de maneira inovadora e sistemática; 

2. Ser bem informado sobre a área de assunto na qual está trabalhando; 

3. Ter conhecimento sobre os recursos comunicativos dos componentes das mensagens 

visuais e suas inter-relações; 

4. Conhecer os costumes, as convenções, as normas, os regulamentos e as suas teorias 

subjacentes; 

5. Estar familiarizado com os requisitos técnicos dos meios de comunicação; 
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6. Estar familiarizado com os recursos de comunicação humana no que diz respeito à 

percepção, processamento cognitivo e sentidos; 

7. Ser capaz de considerar os possíveis benefícios das informações comunicadas; 

8. Estar bem informado sobre a criação de imagens e textos, estáticos e animados, bem 

como outras informações visuais para promover atividades relacionadas com a tarefa e 

potencializar os seus efeitos; 

9.  Ser capaz de projetar informações de maneira interessante e atraente para atrair 

atenção de maneira adequada ao propósito comunicativo da mensagem; 

10. Tornar os sistemas de informação de tal forma que os ajustes regidos por mudanças nos 

requisitos possam ser efetuados de maneira contínua; 

11. Ser capaz de comunicar de maneira efetiva na língua materna e no inglês; 

12. Compreender as capacidades das ciências de apoio – como a Psicologia Cognitiva, 

Linguística, Ciência da Computação, entre outras – e ser capaz de cooperar com 

especialistas para avaliar e melhorar o design de mensagens com a devida 

consideração de diferentes sensibilidades culturais dos usuários; 

13. Ter um conhecimento detalhado dos fatores de custos relacionados com as várias fases 

do projeto e de sua implementação; 

14. Prestar os serviços em um formato que corresponda tanto ao valor que eles 

representam para os clientes, como pelas convenções exigidas por eles; 

15. Comportar-se de maneira responsável no que diz respeito às necessidades dos 

usuários-alvos e da sociedade como um todo. 

 

Para esta pesquisa, o conceito adotado é o seguinte: trata-se do campo de estudo que se 

utiliza de princípios de design para transformar dados complexos quaisquer em informações 

valiosas e úteis para seus usuários, com o intuito de possibilitar seu uso e compreensão de 

modo mais apropriado, fácil, eficaz e eficiente – de acordo com intenções pré-determinadas 

e necessidades específicas. 

 

2.1.4 A Interdisciplinaridade do Infodesign 

 

Em relação à interdisciplinaridade, Mijksenaar (1997) identifica o Infodesign como uma 

disciplina transversal, na medida em que dialoga com a fotografia, a ilustração, a cartografia, 

o design gráfico, o desenho industrial, a arquitetura e a psicologia experimental; colaborando 

inclusive com a criação de ferramentas que possibilitem a tomada de decisões dentro destas 

áreas citadas. Para Petterson (2002), o Infodesign está presente no sombreamento entre 

estudos nas áreas de Linguagem, Artes & Estética, Comunicação, Cognição e Informação 

(Figura 2.1). Além disso, ressalta que todos estes campos estão presentes e mergulhados 
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em uma série de variáveis, nos quais há indivíduos ligados a um contexto social, 

administrativo-legal, midiático, produtivo e tecnológico. Sendo assim, conhecer este contexto 

e estas variáveis se torna relevante para planejar o Design da Informação de maneira mais 

adequada. 

 

 
Figura 2.1. Interdisciplinaridade do Infodesign.  
Fonte: Petterson (2002). 
 

2.1.5 Design da Informação × Design Gráfico × Design Instrucional 

 

Devido à confusão dada na conceituação entre Design da Informação, Design Gráfico e 

Design Instrucional e à dificuldade no entendimento e na diferenciação de seus reais 

objetivos, torna-se relevante apresentar esta distinção. O intuito é deixar clara a real 

abordagem dada nesta pesquisa e trazer uma contribuição para profissionais destas áreas 

no que diz respeito à difusão e ao compartilhamento do conhecimento. O Design Gráfico 

(DG) têm suas bases históricas nas Artes Gráficas, em especial, a partir do século XIX, com 

interesses na produção de livros pelo Movimento Artes e Ofícios e por William Morris na 

Europa (HOLLIS, 2001). O autor explica que sua real importância foi estabelecida a partir da 

Primeira Guerra Mundial, através do uso de signos, símbolos e pôsteres com propagandas e 

anúncios públicos produzidos pelas nações em guerra. Mas é a partir da década de 20, com 

o surgimento de escolas como a Bauhaus e a Escola de Ulm que este campo começa a se 

consolidar. No Brasil, chega com a Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), fundada 

em 1962, no Rio de Janeiro. Pode-se dizer que o Design Gráfico “é a atividade profissional e 

a consequente área do conhecimento cujo objeto é a elaboração de projetos para 

reprodução por meio gráfico de peças comunicativas” (VILLAS-BOAS, 2007, p. 30). De 
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acordo com o Internacional Council of Communication Design (ICOGRADA, 2013), o DG é 

uma atividade intelectual, técnica e criativa não apenas para produção de imagens; mas 

para a análise, a organização e a metodologia de apresentação de soluções visuais para 

problemas de comunicação. É uma disciplina ampla que abrange muitos aspectos e 

elementos diferentes; trabalhando com conceitos, textos e imagens e os apresentam através 

de um engajamento visual para impressão, mídia eletrônica ou outro suporte gráfico 

(AMBROSE, 2009). 

 

Neste contexto, Villas-Boas (2007) explica que se trata da ordenação projetual de elementos 

visuais (textuais e não-textuais), envolvendo aspectos formais, funcionais, metodológicos e 

simbólicos. Ele deixa claro que as peças do DG são projetos com função de comunicar para 

persuadir o observador, guiar a sua leitura ou vender um produto; onde esta definição já 

excluiria o Infodesign – compromissos essenciais ligados à comunicação imediata, à 

usabilidade e aos aspectos ergonômicos. Ele explica que tal exclusão se deve ao fato das 

duas áreas obedecerem a leis diferenciadas de projetação, função e desdobramento 

histórico. Partindo-se por esta lógica, o DG não é uma área do Infodesign nem vice-versa. 

São campos distintos e complementares, com objetivos, funções e metodologias próprias de 

criação que se assemelham em alguns pontos e se distinguem em outros. 

 

Já o termo Design Instrucional (DI) ou Sistema de Design Instrucional tem suas raízes na 

Teoria Geral dos Sistemas, a partir da qual foram projetados muitos de seus princípios 

subjacentes (GUSTAFSON; TILLMAN, 1991). Reigeluth (1999) apresenta Teorias do Design 

Instrucional, as quais orientam como ajudar as pessoas a aprender e se desenvolverem; 

além de identificar métodos de instrução (formas de apoiar e facilitar o aprendizado) e 

situações em que estes métodos possam ou não ser utilizados. Levanta ainda, citando 

Perkins, que a instrução deve fornecer: (a) informação clara, descrevendo e exemplificando 

os objetivos, o conhecimento necessitado e as performances esperadas; (b) prática 

reflexiva, dando oportunidades aos alunos de se engajarem ativamente e refletir sobre 

qualquer coisa que possa ser aprendida; (c) feedback informativo, com conselhos completos 

aos alunos sobre suas performances, ajudando-os a procederem de forma mais efetiva; (d) 

forte motivação com atividades recompensadoras, interessantes e engajadoras, alimentando 

desafios que interessem aos alunos.  

 

Richey et al. (2011) enxergam que o escopo do DI abrange uma ampla gama de atividades 

desde a análise à avaliação de materiais instrucionais. Para Morrison et al. (2011), o objetivo 

deste campo de estudo é tornar o aprendizado mais efetivo, eficiente e mais fácil, focando 

em melhorar o desempenho humano na solução de problemas instrucionais. Assim, a 
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abordagem principal deste campo considera a instrução sob uma perspectiva mais próxima 

do aluno ao invés do conteúdo. O Design Instrucional, neste contexto, é definido como a 

ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, o desenvolvimento e 

a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais 

em situações didáticas específicas; a fim de promover, a partir dos princípios de 

aprendizagem e instrução conhecidos, a aprendizagem humana (FILATRO, 2008). Smith & 

Ragan (1999) trazem um conceito bem próximo, referindo-se ao processo sistemático e 

reflexivo de traduzir princípios de aprendizagem e instrucionais para planejar e avaliar 

materiais, atividades e recursos informacionais de instrução. Piskurich (2006) defende que 

se trata de um ou vários sistemas para ajudar a desenvolver questionamentos adequados, 

efetuar as decisões acertadamente e produzir um artefato que seja tão útil e utilizável 

quanto a situação requer e permite. 

 

É possível observar que as preocupações do Design Instrucional estão muito ligadas ao 

aprendizado e à forma como ele se dará, ou seja, na concepção, planejamento e avaliação 

de estratégias de aprendizagem; focando mais no aluno ao invés do conteúdo e tornando 

seu aprendizado mais eficiente, eficaz e satisfatório. Em estudos comparativos já realizados 

entre o Design Instrucional e o Design da Informação por Cadena & Coutinho (2012), foi 

levantado que ambos possuem aspectos semelhantes; já que a multidisciplinaridade se 

mostra como característica inerente e predominante nos dois campos. As autoras explicam 

que enquanto o primeiro se utiliza dos conhecimentos produzidos pelo segundo, existe uma 

apropriação de estratégias instrucionais por parte do Infodesign. Entretanto, foi observado 

que os objetivos, as funções e os desdobramentos históricos destes campos são diferentes. 

 

2.2 Princípios e Diretrizes do Design da Informação 
 

2.2.1 Princípios segundo Petterson (2012b) 

 

O processo de Infodesign é guiado por princípios de design, os quais devem contribuir para 

projetar e desenvolver mensagens, conjunto de informações e materiais de aprendizagem 

de maneira efetiva e eficiente (PETTERSON, 2012b). O autor defende que estes princípios 

são universais, mas que devem ser adaptados aos contextos sociais para que haja uma 

representação adequada. Através de diversos estudos, o autor divide os princípios em 

quatro grupos, a saber: (A) Funcionais; (B) Estéticos; (C) Administrativos; e (D) 

Cognitivos (respectivamente Tabelas 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4). O autor ainda apresenta um total 

de 150 diretrizes ligadas a 16 princípios básicos de Infodesign, os quais são enquadrados 

nestes 4 grupos.  
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Tabela 2.1. Princípios Funcionais do Design da Informação segundo Petterson  

A. Funcionais Descrição 
 
(1) Problema Definir adequadamente o problema ou situação para 

resolução, levantando aspectos dos emissores, dos 
receptores, das representações e do contexto.  

 
(2) Estrutura Desenvolver uma clara estrutura do conteúdo, estruturando 

adequadamente seus níveis e sua hierarquia da informação.  
 
(3) Clareza Desenvolver materiais informacionais de forma clara, 

transparente, legível e sem ambiguidade.  
 
(4) Simplicidade Adaptar as informações adequadamente para os leitores, 

estando relacionadas à percepção, processamento e 
memória.  

 
(5) Ênfase Utilizar específicos elementos dar ênfase à informação, 

criando contrastes claros para atrair, dirigir e reter a atenção. 
 
(6) Unidade Desenvolver materiais de forma a combinar as informações, 

sobretudo com coerência e união. Usar também layouts e 
tipografias consistentes. 

Fonte: adaptado Petterson (2012b). 
 

 

Tabela 2.2. Princípios Estéticos do Design da Informação segundo Petterson 

B. Estéticos Descrição 
 
(7) Harmonia Desenvolver normas para templates de design e encontrar 

equilíbrio entre seus elementos (e.g. tipografias e cores). 

(8) Proporção Encontrar preferências dos usuários pelas mais variadas 
proporções estéticas.  

Fonte: adaptado Petterson (2012b). 
 

 
Tabela 2.3. Princípios Administrativos do Design da Informação segundo Petterson 

C. Administrativos Descrição 
 
(9) Acesso Fazer com que os materiais informacionais caibam no 

sistema principal de armazenamento e sejam de fácil acesso, 
usando normas internacionais e zelando pela sua segurança.  

 
(10) Custo Considerar custos para o design na produção do material, 

como também custos futuros de distribuição e 
armazenamento e revisando o plano de custos 
constantemente.  

 
(11) Ética Desenvolver materiais informacionais respeitando regras de 

ética, direitos autorais e copyright, tendo cuidado na 
manipulação das informações.  

 
(12) Qualidade Revisar as informações do material com respeito à 

credibilidade e ao uso de terminologias, convidando, sempre 
que possível, usuários para avaliar os materiais.  

Fonte: adaptado Petterson (2012b). 
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Tabela 2.4. Princípios Cognitivos do Design da Informação segundo Petterson 

D. Cognitivos Descrição 
 
(13) Atenção Facilitar atenção da audiência, orientada através de diretrizes 

para textos, símbolos, layout e cores. 
 
(14) Percepção Facilitar e orientar a percepção através dos elementos da 

Gestalt como clausura, continuidade, proximidade, 
similaridade e contraste. 

 
(15) Processamento  

Mental 
Facilitar o processamento mental através da adequada 
correspondência de palavras, frases, parágrafos, textos, 
figuras, layout e realidade; buscando entender o conceito da 
representação das palavras e das subculturas da audiência. 

 
(16) Memória Apresentar somente um número limitado de elementos 

informacionais ao mesmo tempo, promovendo conteúdos 
significativos e conectado ilustrações e textos. 

Fonte: adaptado Petterson (2012b). 
 

2.2.2 Diretrizes segundo Redig (2004) 
 

Redig (2004) define alguns elementos que devem estar presentes para que o design se 

caracterize como o de informação. Em primeiro lugar, refere-se a questões do destinatário; 

em segundo, à forma da mensagem (Tabela 2.5); e em terceiro, ao tempo da mensagem 

(Tabela 2.6). No primeiro caso, é ressaltado o foco no receptor, sendo este o responsável 

por determinar o conteúdo da mensagem. Em relação à forma, estão presentes: (1) 

analogia; (2) clareza; (3) concisão; (4) ênfase; (5) coloquialidade; (6) consistência; e (7) 

cordialidade. Por último, ao descrever as questões do tempo, ele apresenta: (8) 

oportunidade; e (9) estabilidade. Os elementos supracitados atuam com intuito de otimizar o 

processo de recepção das mensagens pelos usuários, podendo ser aplicados a quaisquer 

artefatos com objetivo de transmitir informações. 
 

Tabela 2.5. Diretrizes do Design da Informação – Forma segundo Redig 

1. Forma da Mensagem Descrição 

 
(1) Analogia 

A informação criada pelo designer precisa possuir 
semelhança visual com o conteúdo. 

 
(2) Clareza 

A informação deve ser clara, impedindo qualquer tipo 
de dificuldade de entendimento por parte do usuário. 

 
(3) Concisão 

A mensagem deve ser concisa, evitando o uso de 
elementos supérfluos.  

 
(4) Ênfase 

É necessário enfatizar as partes mais importantes da 
mensagem. 

(5) Coloquialidade Deve-se empregar palavras de uso comum. 
(6) Consistência Refere-se ao uso de signos que sempre correspondam 

aos mesmos significados.  
(7) Cordialidade As mensagens devem ser sintéticas e respeitosa. 

Fonte: adaptado Redig (2004). 
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Tabela 2.6. Diretrizes do Design da Informação – Tempo da Mensagem segundo Redig 

2. Tempo da Mensagem Descrição 

(8) Oportunidade A mensagem precisa aparecer em situação oportuna.  

 
(9) Estabilidade 
 

Utilização de palavras e informações com significados sejam 
duradouros, evitando novos códigos para mesmas 
mensagem. 

Fonte: adaptado Redig (2004). 

 
Portugal (2010) explica que os princípios que norteiam o campo do Design da Informação 

são poderosos instrumentos para potencializar o raciocínio sobre as informações, tornando-

a compreensível e utilizável pelas pessoas. Completa ainda que, no campo do Design, os 

problemas são complexos; demandando a contribuição de mais de disciplinas transversais 

para formulação de uma solução. 

 
2.3 Aplicações do Design da Informação na Educação 

 
Uma das maiores aplicações práticas e de grande contribuição de pesquisa em Design da 

Informação tem sido no ramo da Educação. Uma série de pesquisadores têm utilizado esta 

abordagem para desenvolver, analisar e avaliar diversos tipos de artefatos de aprendizagem 

e conteúdos instrucionais; buscando uma maneira para potencializar o processo de 

construção do conhecimento do usuário ao receber informações. E, devido à ascensão das 

TICs na sociedade contemporânea, surge uma maior preocupação em relação às interfaces 

dos Artefatos Digitais de Aprendizagem. 

 

2.3.1. O Infodesign e os Artefatos Digitais de Aprendizagem 

 

Algumas publicações em relação à aplicação do Infodesign nos Artefatos Digitais de 

Aprendizagem têm utilizado os princípios do Design da Informação para analisar as 

interfaces destes dispositivos. Os artefatos têm sido os mais variados: Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), jogos virtuais educativos, aplicativos voltados para aprendizagem, 

livros eletrônicos (e-books), infográficos, entre outros. Kuntz & Padovani (2009), por 

exemplo, analisam AVAs com base nos princípios propostos por Petterson (vide página 19). 

Outras pesquisas buscam levantar premissas e propor diretrizes que possam servir de guia 

para organização das informações na construção destas interfaces. Portugal & Couto (2005) 

apresentam um Guia para Análise de Interfaces (GADI) de objetos de aprendizagem 

mediados pela internet a partir da abordagem do Design, da Pedagogia e da Interação 

Humano-Computador (IHC). Os tópicos tratados são: design de interface; layout da tela; 
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estilo de interação; ícones; tipografia; layout de tabela; cores; e recursos multimídia. Já 

Passos & Behar (2012) propõem a Metodologia Interad (figura 2.2) para design de 

interfaces de materiais educacionais digitais. Esta metodologia foi proposta com base em 

estudos educacionais combinados de metodologias de Design e de Engenharia de Software.  

São divididas em cinco etapas, as quais incluem desde a etapa de compreensão à 

apresentação dos materiais.  

 

 
Figura 2.2. Metodologia Interad: Design de Interfaces de Materiais Educacionais Digitais  
Fonte: Passos & Behar (2012). 
 

Com uma abordagem semelhante, Kuntz et al. (2007) desenvolvem estudos preliminares 

para propor critérios de avaliação para o Infodesign em materiais didáticos destinados a 

autoaprendizagem. Os autores definem critérios que envolvem a pedagogia, o design e a 

ergonomia, divididos em sete fases, a saber: (1) planejamento: objetivos de aprendizagem, 

estratégias didáticas, métodos, filosofia pedagógica, autonomia, pertinência, coerência; (2) 

estudo do público: estilos de aprendizagem, maturação/experiência do aprendiz, 

flexibilidade, compatibilidade, segurança, conforto, envoltório de alcances físicos motivação 

intrínseca/extrínseca; (3) preparação: estruturação do conteúdo, carga mental, brevidade, 

densidade informacional, significação dos códigos visuais e denominações, estereótipo 

popular, aplicação de força; (4) checagem: condução do aprendiz, sistemas de ajuda, 

presteza, grupamento/distinção entre itens, feedback imediato, legibilidade, limpeza; (5) 

correções: gestão de erros, manutenção; (6) controle: componente prática, avaliação; e (7) 

recebimento: tipos de materiais, manuseio operacional.  
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Alguns pesquisadores têm utilizado a abordagem da Teoria da Aprendizagem Cognitiva 

(TAC) para propor formas de análise de materiais didáticos digitais. Cardoso & Silva (2011), 

por exemplo, apresentam premissas levando em consideração esta abordagem junto a do 

Infodesign. Os autores afirmam que estes materiais deveriam: (a) oferecer estímulo à 

percepção focando na informação essencial; (b) recuperar as informações que já estejam na 

memória de longa duração; (c) organizar em mapas os conteúdos extensos; (d) diversificar 

os tipos de representação para aumentar os estímulos; (e) motivar o aluno ao longo do 

processo; (f) incentivar a reflexão individual do aluno; e (g) utilizar situações da vida real 

para oferecer contextualização ao usuário. Feinber et al. (2003) também aplicam os 

princípios da TAC para projetar instruções na Web, partindo da externalização das 

representações e amplificando a cognição. Entretanto, para analisar os resultados desta 

aplicação, utilizam a abordagem da usabilidade; aplicando técnicas como teste de uso e 

análise da tarefa.  

 

Observa-se que a Usabilidade tem sido uma outra abordagem frequente utilizada pelos 

pesquisadores tanto para gerar requisitos projetuais de informações, quanto para analisar os 

impactos da produção de interfaces destes materiais. Cardoso & Gonçalves (2011) projetam 

informações de um ambiente online de aprendizagem colaborativa a partir de pesquisa de 

usuário e técnicas como personas e construção de cenários. Já Farias et al. (2012) 

desenvolvem um sistema informacional a partir de pesquisa com usuário, aplicando técnicas 

como questionários e focus group para levantar requisitos e definir arquitetura da 

informação. Nunes et al. (2013) também utilizam a usabilidade com uma abordagem mais 

qualitativa, avaliando e projetando o redesign da interface de uma hipermídia de 

aprendizagem de Língua Espanhola a partir de técnicas como observação da interação, 

entrevistas e questionários. Outros autores utilizam uma abordagem mais filosófica como a 

da semiótica, analisando os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos dos elementos 

das interfaces de artefatos digitais de aprendizagem. Obregon et al. (2010), por exemplo, 

realizam este estudo para analisar interface de um AVA voltado para os cursos de 

Arquitetura e Design da Universidade de Santa Catarina (UFSC), o “AVA_AD”. Trabalharam 

em cima da tríade: imagem mental da interface; representação; e interface gráfico-digital. 

 

2.4 Considerações sobre a aplicação do Design da Informação 
 

O Infodesign tem se revelado como um campo em expansão, especialmente por que a 

sociedade se encontra na Era da Informação. As informações se fazem presentes em várias 

esferas do cotidiano humano, sendo cada vez mais complexas; demandando o 

desenvolvimento de novas técnicas e estratégias para potencialização do seu “uso” por 
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parte do público. Além disso, com o número crescente de aparatos tecnológicos, novos 

problemas emergem para adaptação a estas novas interfaces. Organizar e formatar as 

informações, bem como analisar, planejar, projetar e avaliar interfaces e meios por onde 

estas mensagens passam se torna uma tarefa relevante e desafiadora. Em se tratando da 

Educação o caráter emergencial aumenta, já que a construção do aprendizado dos alunos 

está em pauta.  

 

É possível observar que ainda existe uma série de dificuldades no que diz respeito à 

conceituação deste campo de estudo, havendo algumas divergências entre autores e 

abordagens. Afinal de contas, “tudo é informação”. Além disso, o Infodesign ainda não 

apresenta de forma consolidada seus pressupostos teóricos, com carência também em 

metodologias (científicas e projetuais) estruturadas e definidas. Por isso, tantas abordagens 

diferentes são observadas, como a linguagem gráfica, a semiótica, a usabilidade, a 

ergonomia visual, entre outras. Entretanto, os princípios propostos por Petterson (2012b) já 

trazem algumas diretrizes mais claras que podem ser utilizadas para analisar e projetar as 

informações e as interfaces nas quais elas estão inseridas. Identificar falhas ou contradições 

nestes princípios pode ser um caminho para efetuar a análise do Infodesign, bem como para 

o planejamento com base nesta observância. 
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3  A APRENDIZAGEM COLABORATIVA 
 

Nesta seção, é abordada a Aprendizagem Colaborativa, a atividade analisada base desta 

pesquisa. As subseções que compõem este capítulo descrevem informações sobre, a saber: 

a contextualização histórica; o entendimento da “colaboração” e a diferenciação do termo 

“cooperação”; a aprendizagem colaborativa e os seus elementos constituintes, bem como o 

conceito de comunidade colaborativa; os pressupostos teóricos segundo Dillenbourg (1999) 

e os princípios segundo Salomon & Perkins (1996); a Aprendizagem Colaborativa Mediada 

por Computador (CSCL); e algumas considerações gerais desta aplicação na pesquisa. 

 
3.1 Introdução à Aprendizagem Colaborativa 
 

3.1.1 Contextualização Histórica 

 

A Aprendizagem Colaborativa, embora sua temática suscite a algo bastante recente, é 

proveniente de discussões de teóricos, pesquisadores e educadores desde o século XIX; 

cujo conceito é proveniente da Teoria Social da Aprendizagem7. Por muitos anos, as Teorias 

da Aprendizagem Colaborativa, tenderam a se concentrar em como os indivíduos funcionam 

em um grupo; sendo uma das abordagens dominantes na Psicologia Cognitiva e na 

Inteligência Artificial, a partir das décadas de 70 e 80 (DILLENBOURG et al.,1996). 

Entretanto, é a partir da década de 90 que a produção nesta área ganha relevância (LEITE 

et al., 2005), especialmente a partir da popularização das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs) – com destaque para a Internet. Estes autores completam que a 

aprendizagem colaborativa não depende da tecnologia para que possa ocorrer, mas estes 

aparatos podem oferecer oportunidades para que se crie um ambiente colaborativo. 

 

3.1.2 Colaboração ou cooperação? 

	  
Embora alguns autores tenham trabalhado os conceitos de aprendizagem colaborativa e 

cooperativa como sinônimos, outros muitos reforçam a diferença de suas aplicações. De 

início, Gaspar (2007) explica que os termos têm raízes distintas: enquanto a palavra 

colaboração se fixa nos processos – ela acontece, desenvolve-se e segue determinados 

rumos; a cooperação visa à produção de algo – é sobretudo uma técnica de trabalho. A 

primeira é uma atividade síncrona que envolve engajamento mútuo dos participantes 

através de um esforço coordenado para resolver problemas e alcançar um determinado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 A Teoria Social da Aprendizagem integra os componentes de significado, prática, comunidade e identidade para caracterizar a 

participação social como um processo de aprendizagem e conhecimento (WENGER, 1998). 
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objetivo (ROSHELLE & TEASLEY, 1995; DILLENBOURG et al., 1996); onde os envolvidos 

realizam um trabalho ‘conjunto’ (DILLENBOURG, 1999). Na segunda, o trabalho cooperativo 

é realizado através da divisão do trabalho entre os participantes: trata-se de uma atividade 

onde cada pessoa é responsável por uma parte na solução de problemas e os envolvidos 

resolvem subtarefas individualmente para que seus resultados parciais cheguem em um 

resultado final (op. cit.). Além disso, na primeira, os membros interagem entre si e se 

auxiliam para a construção do conhecimento; enquanto que a segunda não tem por 

exigência qualquer vínculo comunitário (GASPAR, 2007). Esta breve explicação busca 

clarificar os conceitos e as abordagens, deixando claro o enfoque de cada delas. Nesta 

pesquisa, o conceito adotado é o de Aprendizagem Colaborativa. 

	  
Existindo muitos significados diferentes associados ao termo “colaboração”, algumas 

questões importantes podem ser feitas: se a tarefa é dividida em partes controladas por 

diferentes colaboradores ou se ela se trata de esforço sincronizado sem divisão da tarefa; se 

é vista como um estado ou como um processo; se é o meio para o fim do aprendizado ou se 

é, em certo sentido, o fim em si; e se os participantes estão cientes da existência de uma 

relação contratual formal (BRNA, 1998). O adjetivo “colaborativo”, segundo Dillenbourg 

(1999), faz referência: (a) a uma situação que favoreça à colaboração, e.g. é mais provável 

que ocorra entre pessoas com status (papéis sociais) similares que entre professor e aluno 

ou empregador e empregado; (b) a uma interação mais atrativa entre os envolvidos, e.g. 

realizar negociação é mais atrativo que dar imposições ou instruções; (c) a um mecanismo 

de aprendizado intrinsecamente mais colaborativo, e.g. a fundamentação tem mais força 

que a indução; e (d) ao efeito da aprendizagem colaborativa (este elemento é utilizado para 

definir à própria colaboração), e.g. um aprendizado pode ser mais ou menos colaborativo, a 

depender de outros fatores como os já mencionados. 

 

3.1.3 Conceituando a Aprendizagem Colaborativa 

	  

Behrens et al. (2001, p. 48) explicam que a expressão Aprendizagem Colaborativa “parte da 

idéia de que o conhecimento é resultante de um consenso entre membros de uma 

comunidade de conhecimento, algo que as pessoas constroem conversando, trabalhando 

juntas direta ou indiretamente”. Para Souza (2012), trata-se de uma atividade na qual os 

participantes constroem cooperativamente um modelo explícito de conhecimento, no qual o 

resultado mais importante do processo está na apreciação e na experiência que se obtêm 

enquanto se articula, se organiza e se avalia criticamente esta construção. Na atividade de 

ensino, usam-se pequenos grupos de alunos para incentivá-los a maximizar os níveis de 

aprendizagem deles próprios e de cada um através de um ambiente; envolvendo-os a partir 
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da partilha de conhecimentos, da inspiração e da interação social ativa (SUSI, 2006). Em um 

contexto mais genérico, Dillenbourg (1999) explica que a aprendizagem colaborativa é uma 

situação em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas [grifo 

do autor]. Ele completa, informando que estes elementos podem ser interpretados de 

diferentes maneiras, conforme Tabela 3.1 apresentada abaixo. 

 
Tabela 3.1. Elementos da Aprendizagem Colaborativa  

Pressuposto Descrição 

 
(1) “duas ou mais” 

Pode ser interpretado como um par, um grupo pequeno 
(3 a 5 pessoas), uma classe (20-30 indivíduos), uma 
comunidade (algumas centenas a milhares de pessoas), 
uma sociedade (milhões de pessoas) e todos os seus 
níveis intermediários. 

 

 
 
(2) “aprender algo” 
 
 

Pode ser interpretado como "seguir um caminho", um 
"material de estudo", "realizar atividades de 
aprendizagem, tais como resolução de problemas", 
"aprender com a prática de trabalho ao longo da vida", 
entre outras abordagens. 
 

 
(3) “juntos” 
 
 

Pode ser interpretado como diferentes formas de 
interação: face-a-face ou mediada por computador, 
síncrona ou não, frequente no tempo ou não, se é um 
esforço verdadeiramente comum ou se o trabalho 
dividido de forma sistemática. 
 

Fonte: adaptado Dillenbourg (1999). 

 

Desta maneira, esta abordagem se torna “uma estratégia de ensino que encoraja a 

participação do estudante no processo de aprendizagem e que faz da aprendizagem um 

processo ativo e efetivo”, segundo Behrens et al. (2001, p. 48). Considera-se que os 

participantes deste modelo de aprendizagem se apresentam em estado de colaboração 

quando cada um deles: (a) está de comum acordo para colaborar; (b) mantem um ambiente 

de trabalho ou modelo parcial de habilidades com os conhecimentos de cada um; (c) tenha 

um objetivo comum (solução consensual da tarefa); (d) conhecem a meta compartilhada e 

continuam a compartilhá-la; (e) mantem um entendimento comum do problema, o que 

implica que eles terão que discutir o estado do seu progresso (BRNA, 1998).  

 

Dillenbourg (1999) explica que a Aprendizagem Colaborativa não é um único mecanismo: 

fala-se em "aprender com a colaboração”, deve-se falar também em "aprender sozinho”. 

Nos sistemas cognitivos individuais as pessoas não aprendem porque elas são individuais, 

mas porque precisam realizar algumas atividades (e.g. leitura, construção, exercícios, 

prática) que desencadeiam em alguns mecanismos de aprendizagem (indução, dedução, 

compilação, entre outros). Da mesma forma, os pares não aprendem porque são dois, mas 
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porque realizam algumas atividades extras (e.g. explicação, desacordo, regulação mútua), 

que por sua vez desencadeiam em mecanismos extra-cognitivos (e.g. elicitação do 

conhecimento, internalização, redução da carga cognitiva). Vale ressaltar que a cognição 

individual não é suprimida na cognição entre pares, é potencializada. O autor explica que a 

aprendizagem colaborativa é justamente sobre essas atividades e mecanismos.  

 

Para ajudar nesta compreensão, Behrens et al. (2001) apresentam uma proposta de 

aprendizagem colaborativa – a aula de grupos de consenso. Os autores explicam que 

nela as pessoas trabalham colaborativamente em uma atividade ou tarefa através da 

negociação de suas crenças e conhecimentos para alcançar algum tipo de acordo. Os 

autores ainda abordam a importância do professor neste processo, cujo papel seria criar 

atividades que auxiliam os alunos a tirarem vantagem da heterogeneidade do grupo; 

aumentando o potencial de aprendizagem de cada membro.  

 

Pode-se completar ainda, segundo Torres (2007, p. 4), que esta abordagem se deriva de 

dois postulados principais: “de um lado, a rejeição ao autoritarismo à condução pedagógica 

com motivação hierárquica, unilateral; do outro, trata-se de concretizar uma socialização não 

só pela aprendizagem, mas principalmente na aprendizagem”. A autora defende que uma 

das principais diferenças entre esta e a abordagem tradicional está nos papéis assumidos 

pelos alunos e professores, com modificações nas estruturações hierárquicas e nas 

relações de poder. Cita ainda um livro publicado Vanbuel (1998) que apresenta um quadro 

comparativo com as diferenças entre o processo de ensino-aprendizagem tradicional e o de 

aprendizagem colaborativa. 

 
Tabela 3.2. Aprendizagem tradicional vs. Aprendizagem Colaborativa  

 Processo Didático do 
Ensino Tradicional 

Aprendizagem 
Colaborativa 

 
Responsável pela aprendizagem 

 

Professor 
 

Aluno 
 
O processo de ensino 

 

Instrução 
 

Construção 
 
Perfil do aluno 

 

Passivo 
 

Ativo 
 
Papel do professor 
 

 

Instrução e  
aulas expositivas 

 

Facilitador e  
aconselhador 

 
Materiais didáticos 
 

 

Escrito, gravado e 
televisionado 

 

Novas tecnologias 
educativas 

 
O aluno e a Informação 
 

 

O aluno recebe  
a informação 

 

Resolve problemas         
e usa a informação 

 
Resultados 
 

 

Projetos e conquistas 
individuais 

 

Trabalho colaborativo 

 Fonte: adaptado Vanbuel (1998) apud Torres (2007). 
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3.1.4 A Comunidade Colaborativa online 

 

Pode ser definida como “uma comunidade de pessoas compartilhando interesses comuns, 

idéias e relacionamentos, através da Internet, ou outras redes colaborativas” (SOUZA, 2000, 

p. 37). A comunidade colaborativa online emerge das interações e dos processos de 

colaboração que ocorrem entre um conjunto de indivíduos, constituindo o suporte para 

desenvolvimento da partilha de interesses e objetivos na construção conjunta do 

conhecimento (DIAS, 2007) mediadas por plataformas conectadas em rede. Neste contexto, 

a colaboração e a interação constituem os principais meios para modelar os processos 

através dos ambientes online, conforme diagrama da Figura 3.1. 

 
Figura 3.1. Formação das comunidades colaborativas online  
Fonte: Dias (2007). 

 

Para confirmar que de fato ela se formou, segundo Pallof & Pratt (2004), os seguintes quatro 

fatores deveriam ocorrer: (a) interação ativa que envolve tanto o conteúdo do curso quanto a 

comunicação pessoal; (b) aprendizagem colaborativa evidenciada pelos comentários 

dirigidos primeiramente de um aluno a outro e não do aluno ao professor; (c) significados 

construídos socialmente e evidenciados pela concordância ou questionamento, com a 

intenção de chegar a um acordo; compartilhamento de recursos entre alunos; (d) 

expressões de apoio e estímulo trocadas entre alunos, tanto quanto a vontade de avaliar 

criticamente o trabalho dos outros.  

 

Observa-se, no entanto, que nem sempre a atividade em grupo enfoca a aprendizagem 

colaborativa e compartilhada. Problemas que podem ocorrer, seja no ensino presencial ou 

virtual, são a distribuição de tarefas fragmentadas entre os colegas (LEITE et al., 2005). É 

preciso engajamento dos participantes nas comunidades, com metas gerais bem definidas e 
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compartilhadas. Outros desafios enfrentados estão relacionados com a disponibilização de 

conteúdos: construir espaços de formação online não podem se limitar a isto. Dias (2007) 

explica que a articulação entre os três eixos implicam não só nos acessos aos conteúdos, 

como também nas atividades de exploração realizadas a partir das interações e dos 

processos colaborativos. O autor ainda afirma que somente assim as plataformas online 

deixariam de ser um mero “repositório de informação” para se transformarem em um meio 

que permite experimentações, interações e partilha; orientadas para a inovação e a 

criatividade no processo de construção do conhecimento.  

 

Vale ressaltar ainda que existem diferenças entre as comunidades colaborativas e os 

modelos tradicionais de Educação a Distância (EaD), os quais utilizam especialmente os 

AVAs como plataformas de suporte ao aprendizado. Em geral, os software utilizados neste 

modelo de educação são pouco flexíveis, robustos e estruturados. Apresentam-se de 

maneira bastante hierarquizada e com comunidades compartimentadas e fechadas nas 

unidades dos cursos e dos programas a que se vinculam. Além disso, apresentam tempo de 

duração definida, onde o aluno perde o vínculo ao final do curso. Dificultam assim, a troca 

mais ativa e contínua do conhecimento, além de dificilmente possibilitarem a inter e a 

transdisciplinaridade. Esta diferença se dá em relação aos objetivos, duração, temática, 

aplicabilidade, resultados e ferramentas (Tabela 3.3). Isto não significa que a aprendizagem 

colaborativa não seja ou não deva ser utilizada na EaD, muito pelo contrário: é preciso 

aumentar este estímulo ainda mais, oferecendo ferramentas e interfaces que melhor 

contribuam para a construção de verdadeiras comunidades colaborativas.  

 
Tabela 3.3. Educação a Distância Tradicional vs. Comunidades Colaborativas online 

 Educação a Distância 
Tradicional 

Comunidades Colaborativas 
online 

 
Objetivos 

 

Formais e Explícitos 
 

Informais e Pessoais 
 
Duração 

 

Vinculada ao programa 
 

“Eterna enquanto durar” 
 
Temática 

 

Programada 
 

Dinâmica e adaptável 
 
Aplicabilidade 
 

 

Demanda por conteúdos 
existentes 

 

Onde houver interesse em 
crescimento pessoal 

 
Resultados esperados 

 

Mensuráveis 
 

Autoavaliados 
 
Ferramentas de interação 
 

 

Proprietárias e custosas 
 

Gratuitas ou quase 

Fonte: adaptado Souza (2000). 
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3.1.5 A atividade de Aprendizagem Colaborativa  

 

Roshele & Teasley (1995) propõem que as interações sociais, no contexto de resolver 

problemas das atividades de aprendizagem colaborativa, ocorrem no que os autores 

denominam de Joint Problem Space (JPS), na tradução para o português – “Espaço do 

Problema Conjunto”. Neste espaço deve haver uma estrutura compartilhada do 

conhecimento, onde haja comum: (a) objetivo; (b) descrição do estado atual do problema; 

(c) consciência das ações de resolução de problemas; e (d) associações que relacionam 

objetivos, recursos e ações disponíveis. Argumentam ainda que a resolução de problemas 

colaborativos tomam lugar a um espaço conceitual negociado e compartilhado, construído 

através de um quadro de mediação externa que compartilha linguagem, situações e 

atividades. Essa orientação pode ser levada, por consequência, para o projeto e análise de 

situações de aprendizagem colaborativa mediada por computador. Na comunidade online, a 

atividade de aprendizagem colaborativa é potencializada não somente pelos fatores 

cognitivos, mas também de ordem comunicacional, motivacional, relacional e cultural: “a 

prática da atividade colaborativa, alicerçada na atividade social, funciona como catalizador 

de dinâmicas de desenvolvimento da comunidade” (MEIRINHOS & OSÓRIO, 2006, p. 7). 

Assim, as práticas sociais, à medida que se desenvolvem e consolidam, suscitam um 

ambiente que promove práticas e atividades colaborativas. O Modelo de Colaboração 

(Figura 3.2) permite entender e conhecer melhor a estruturação destes níveis e a evolução 

da atividade colaborativa como um todo. 

 

3.1.6 Modelo da Colaboração  

 
Murphy (2004) apresenta um quadro conceitual a partir dos conceitos de colaboração e 

interação, constituído de seis processos: (1) presença social; (2) articulação de perspectivas 

individuais; (3) acomodação ou reflexão sobre as perspectivas dos outros; (4) co-construção 

compartilhada de perspectivas e sentidos; (5) construção de objetivos e propósitos 

compartilhados; e (6) produção de artefatos compartilhados. A figura 3.2 apresenta o 

Modelo da Colaboração, segundo o autor, conceituado como uma série de processos ou 

estágios que se movem da “interação” para “colaboração”. A apresentação é feita em um 

formato de pirâmide por conta da hierarquização destes processos. O autor explica que 

existem pré-requisitos: os níveis mais altos só podem ser atingidos se os mais baixos forem 

contemplados. Observa-se que no topo da pirâmide está a produção de artefatos 

compartilhados, ou seja, uma comunidade bem estabelecida e com altos níveis de 

colaboração busca o desenvolvimento de novas ferramentas para potencializar e dinamizar 

ainda mais este processo e aumentar o engajamento e colaboração entre os participantes.  
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Figura 3.2. Modelo da Colaboração  
Fonte: Murphy (2004). 
 
 
3.2 Pressupostos da Aprendizagem Colaborativa 
 

3.2.1 Pressupostos segundo Dillenbourg (1999) 

 
Dillenbourg (1999) explica que a Teoria do Aprendizado Colaborativo consiste em quatro 

itens com critérios que definem: a situação (simetria, níveis de divisão do trabalho); as 

interações (negociação, regulação); os processos (fundamentação, modelagem mútua); e 

os seus  efeitos. Existem ligações bidirecionais entre estes critérios, responsáveis pela 

construção da aprendizagem colaborativa (Tabela 3.4). 

 
Tabela 3.4. Pressupostos da Aprendizagem Colaborativa segundo Dillenbourg 

Pressuposto Descrição 

 
 
Situação çè Interação 

Existe um link bidirecional entre a “situação” e a “interação”. 
Por um lado, a situação define as condições nas quais 
algumas interações são mais prováveis de acontecer; por 
outro lado, algumas situações são rotuladas como 
“colaborativas” porque as interações ocorridas entre 
membros foram colaborativas. 
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Interação çè Processo  
 

Existe um link bidirecional entre “interações” e “processos”, 
onde as relações ocorrem entre a modelagem síncrona e 
mútua. Faz referência ao processo cognitivo (modelagem 
mútua) de maneira a definir a característica da interação 
(sincronicidade). 

 

 
Processo çè Efeito  
 

Existe um link bidirecional entre os “processos” e os “efeitos” 
do aprendizado colaborativo. Em princípio, os processos 
geram os efeitos. Entretanto, alguns processos são descritos 
pelos efeitos, como é o caso da “internalização”. De maneira 
recíproca, alguns efeitos são expressos em termos de 
processos grupais, como é o caso da habilidade de trabalho 
em grupo. Esta ambiguidade não especifica o campo da 
aprendizagem colaborativa: por exemplo, a indução pode 
ser vista como um processo psicológico, embora também 
possa ser vista como saída de processos químicos e 
complexos por um neurofisiologista.  

 

Fonte: adaptado Dillenbourg (1999). 

 

3.2.2 Princípios segundo Salomon & Perkins (1996) 

 

Salamon & Perkins (1996) apresentam oito princípios para a Aprendizagem Colaborativa, os 

quais foram definidos a partir do levantamento de diversas teorias e abordagem da 

aprendizagem. Fornecem um esboço de várias ideias contemporâneas sobre o processo de 

ensino-aprendizagem, enfocando a colaboração como fonte de construção do 

conhecimento. 

 

Tabela 3.5. Princípios da Aprendizagem Colaborativa (SALAMON; PERKINS, 1996). 

Pressuposto Descrição 

 
Construtivismo 

O aprendizado efetivo requer que os alunos se engajem na 
atividade de manipular o conhecimento-alvo, pensando e 
agindo com base neste para revisá-lo e expandi-lo. 
 

 
 
Entender como “pensar” 

Entender alguma coisa é ser capaz de pensar com o que o 
indivíduo sabe sobre a algo; a compreensão é adquirida por 
meio do engajamento em atividades que exigem esse tipo 
de pensamento. 

 

 
Entender como “rede” 

Compreender algo envolve a construção de uma rede com 
significado rico e amplo de relações em que o conhecimento 
se encontra, com ligações de apoio. 
 

 
Interação social 

Os ganhos de aprendizagem são advindos de padrões de 
interação social que sustentam a construção de 
conhecimento e da compreensão. 
 

 
Distribuição social 

O que é aprendido e os processos de pensamento por trás 
da aprendizagem muitas vezes são sociais e distribuídos 
fisicamente por meio de recursos grupais e artefatos físicos 
envolvidos, não apenas as mentes individuais. 
 

 
Aprendizagem  
situada 

O conhecimento significativo e eficaz tende a ser altamente 
sintonizado com seus contextos particulares de aquisição e 
aplicação; portanto, uma aprendizagem eficaz precisa 
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ocorrer em ambientes sociais e de atividades que tenham 
alguma autenticidade como configurações de aprendizagem. 
 

 
Aprendizagem 
generalizada 

Através de processos de prática diversificada ou abstração 
ativa, conhecimentos gerais úteis podem ser extraídos de 
contextos particulares; através do acionamento de rotinas 
bem praticadas por reconhecimento de padrões e através de 
instanciação ativa de princípios. Conhecimentos gerais 
podem ser utilmente aplicados a contextos particulares. 
 

 
Aprendizagem 
autoregulada 

Conhecimentos, crenças e atitudes sobre a própria 
aprendizagem podem capacitar os alunos a organizarem  
suas próprias aprendizagens de maneira mais eficaz. 
 

Fonte: adaptado Salamon & Perkins (1996). 

 

Entretanto, deixam claro, que estes princípios não se destinam a ser um “catecismo” 

completo sobre a aprendizagem. Por exemplo, eles não abordam explicitamente a 

importância do feedback na aprendizagem eficaz, um princípio venerável dos behavioristas 

igualmente importante em perspectivas contemporâneas. Eles não pronunciam a 

importância da motivação na aprendizagem, apesar de tornar a aprendizagem mais situada. 

Entretanto, oferecem um esboço de critérios que deveriam ser levados em conta na 

aprendizagem colaborativa. Os autores nomeiam estes princípios de “Knowledge 

Networking”, traduzindo para o português – os 8 princípios para a “Rede de Conhecimento”. 

 

3.3 Aplicações da Aprendizagem Colaborativa Mediada por Computador 
 

A Aprendizagem Colaborativa Mediada por Computador, do inglês Computer Suported 

Colaborative Learning (CSCL), é “um método de ensino mediado por recursos 

computacionais onde um grupo formado por duas, ou mais pessoas, (re)constroem 

conhecimentos a partir de discussões e reflexões em conjunto” (FREIRE, 2007, p. 2). Para 

apoiar estes processos, surgem as plataformas colaborativas que, segundo Abegg et al. 

(2009), proporcionam novas formas para realização de atividades relacionadas à construção 

do conhecimento; já que estas agregam dimensões como o planejamento colaborativo de 

projetos. Têm como objetivo dinamizar o processo de aprendizagem através de sistemas 

que implementam não só um ambiente de colaboração, mas que desempenhem um papel 

ativo de análise e controle desta. São ambientes que permitem a construção de formas 

comuns de ver, agir e conhecer: propiciam o engajamento em atividades de produção de 

conhecimento compartilhado e de novas práticas comunitárias (SANTORO et al., 1999). 
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McConnell (2000) apresenta alguns aspectos úteis e importantes no design e 

implementação de CSCLs, a saber: (a) abertura no processo educacional: definir e 

conhecer a comunidade no espaço virtual – membros, senso comum e propósitos de 

existência; (b) aprendizado autodeterminado: auxiliar o usuário a ter controle sob sua 

própria aprendizagem, ajudando-o a identificar suas necessidades (“aprender a como 

aprender”) – abordagem da interface; (c) um real propósito no processo colaborativo: 

quando o problema é definido pelo grupo, cada indivíduo trabalha para um resultado comum 

(aprendizagem colaborativa) para ser atingido pelo grupo como um todo – ações de 

aprendizagem, resultados das interdependências e interações; (d) ambiente de suporte à 

aprendizagem: oferecer meios que facilitem a construção da aprendizagem colaborativa – 

materiais, ferramentas, interações; (e) avaliações colaborativas de aprendizagem: criar 

mecanismos de avaliações dentro da comunidade feito pelos membros da própria 

comunidade e de autoavaliação; (f) análise e avaliação do processo contínuo de 

aprendizagem: conhecer o processo de aprendizagem e colaborar para sua contínua 

melhoria e potencialização. 

 

3.4.1 A Aprendizagem Colaborativa e plataformas colaborativas online 

 

Diversas plataformas têm sido desenvolvidas voltadas para interação e colaboração, com 

destaque, para: blogs, wikis, AVAs, chats, fóruns e mídias sociais. Pesquisadores passam, 

com isto, a analisar os impactos do uso destas plataformas como suportes à construção do 

aprendizado. Castro Filho et al. (2004) analisam, com uma abordagem quantiqualitativa, as 

mensagens dos alunos de uma lista de discussões como ferramenta de apoio a uma 

disciplina de Informática Educativa da Universidade Federal do Ceará. Batista (2006), por 

exemplo, apresenta um relato da participação de alunos de pós-graduação em um blog 

coletivo, analisando o diálogo nas postagens de mensagens e nos trabalhos abertos 

enviados (recursos “fórum” e “galeria”) para identificar os níveis de aprendizagem 

colaborativa mediada por computador. Já Abegg et al. (2009) utilizam uma pesquisa de 

campo (survey) para analisar as condutas dos participantes de um curso perante a 

aprendizagem colaborativa e a reflexão crítica na atividade mediada pela wiki do AVA 

Moodle. Indo por uma abordagem mais lúdica, Sampaio (2013) trabalha no desenvolvimento 

e distribuição de jogos educativos como um meio para colaboração, através da criação da 

plataforma Epik (linguagem compatível com o ambiente Moodle). Já a aprendizagem 

colaborativa por meio de ferramentas de compartilhamento de arquivos, Moraes et al. (2014) 

analisam as possibilidades na Educação Superior utilizando o Google Drive, através de uma 

experiência prática com alunos de Pedagogia de uma IES pública. 
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Em relação à aplicação da aprendizagem colaborativa nas mídias sociais virtuais, Minhoto & 

Meirinhos (2012) realizam um estudo de caso na plataforma Facebook 

<http://www.facebook.com/>, utilizando o modelo conceitual de Murphy (2004) para analisar 

as interações e ferramentas e verificar o nível de colaboração nesta plataforma. Dorsa & 

Santos (2012) realizam também um estudo de caso com o Facebook, mas como plataforma 

de apoio à formação continuada de professores; aplicando a etnografia virtual para coleta de 

dados. Outros autores, como Mansur et al. (2011) analisam a aprendizagem colaborativa 

através da Cloud Education 8  (Educação nas Nuvens), comparando as mídias sociais 

Facebook e Twitter e a plataforma para leitura de livros digitais Kindle. Já no contexto 

específico voltado para a educação, Abreu et al. (2011) realizam uma análise das Práticas 

de Colaboração e Comunicação utilizando como estudo de caso a Rede Social Educacional 

Redu, uma das plataformas também analisadas nesta pesquisa. Os dados foram coletados 

a partir de técnicas como observações e aplicações de questionários e de entrevistas 

semiestruturadas em grupo e individual; onde a primeira técnica ajudou a compreender o 

comportamento dos usuários na rede e as demais buscaram identificar as necessidades não 

atendidas da plataforma. 

 

3.4. Considerações sobre a Aprendizagem Colaborativa 
 

Os modelos de Educação e das Teorias da Aprendizagem têm enfrentado novos desafios e 

paradigmas. Conhecer as novas estruturas e necessidades da sociedade contemporânea se 

torna relevante, bem como os contextos virtuais que possibilitaram rupturas nas barreiras 

tempo ✕ espaço. Segundo Meirinhos & Osório (2006), um dos grandes desafios para criação 

de comunidades de aprendizagem é providenciar um ambiente que auxilie verdadeiramente 

na interação, na colaboração e nas relações humanas. Para os autores, são estas relações 

que causam a dinâmica sociocultural que favorece à criação de um ambiente propício para 

colaboração. Ainda completam que não basta utilizar os modelos tradicionais de educação, 

deve-se entender os contextos de mediação tecnológica e as características socioculturais 

como: as culturas instituídas, os hábitos, as práticas, as formas de relacionamento e 

socialização, a estrutura e o funcionamento institucional deste ambiente.  

 

Muitas plataformas têm sido desenvolvidas para auxiliar neste processo. Entretanto, muitas 

delas estão servindo mais como um “repositório de arquivos” que como um ambiente 

verdadeiramente propício para aprendizagem colaborativa. Análises e avaliações contínuas 

são necessárias para manter seu funcionamento. Muitas pesquisas estão sendo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 A “Educação em Nuvem” agrega características da Computação em Nuvem que a diferenciam do Ensino a Distância (EaD) ou 

da Educação Flexível. 
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desenvolvidas em cima destas plataformas, analisando contextos, interfaces, usabilidade, 

níveis de aprendizagem, entre outros fatores. O que se procura é aumentar o grau de 

engajamento, motivação, participação, interação e colaboração entre os membros destas 

comunidades; e isto não é uma tarefa fácil. Pedagogos, cientistas da computação, 

designers, psicólogos, entre outros profissionais, devem trabalhar de maneira integrada e 

reflexiva para o desenvolvimento e potencialização das plataformas já existentes ou para 

criação de novas delas. Com especificidade às redes sociais virtuais, estas permitem o 

desenvolvimento de comunidades de interação em rede que apresentam grande potencial 

de evolução para construção de comunidades de aprendizagem colaborativa online. Estudar 

as informações destas interfaces a partir da análise da atividade de aprendizagem 

colaborativa, sob à luz da Teoria da Atividade, pode ser uma saída para contribuir com 

melhorias no processo de colaboração, potencializando, desta forma, a aprendizagem 

individual e coletiva.  
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4   A TEORIA DA ATIVIDADE 
 

Nesta seção, é abordada a Teoria da Atividade, modelo sociocultural que constitui o quadro 

teórico de base desta pesquisa. As subseções que compõem este capítulo descrevem 

informações sobre, a saber: a contextualização histórica da teoria em questão; o 

entendimento da “atividade” e de seus níveis hierárquicos no contexto da teoria; a 

apresentação do Modelo de Sistema de Atividades, bem como os princípios e as 

ferramentas analíticas da teoria; e a aplicação desta teoria no campo do design, 

especialmente na relação direta com a Interação Humano-Computador (IHC) e a Educação, 

no que diz respeito aos Artefatos Digitais de Aprendizagem. 

 
4.1 Introdução à Teoria da Atividade 
 

4.1.1 Contextualização Histórica 

 

A Teoria da Atividade (TA) é um modelo sociocultural originário da Psicologia Cognitiva, 

sendo um desdobramento das abordagens propostas por Vygotsky na Escola Histórico-

Cultural Soviética. As suas raízes históricas mais antigas remontam da clássica filosofia 

germânica de Kant e Hegel, a qual enfatizava ideias históricas e de desenvolvimento do 

papel ativo e construtivo do homem; e dos manuscritos de Marx e Engels, que elaboraram 

mais adiante um conceito de atividade (KUUITTI, 1996). O seu desenvolvimento no final da 

década de 30 representa uma terceira etapa nos esforços para a criação de uma ciência 

unificada sobre a mente e comportamento (MINICK, 1997). Nesta direção, Vygotsky realizou 

um importante passo para resolver um dos problemas-chave da psicologia – como superar 

as centenárias e antigas dicotomias entre o “externo vs. interno” e o “individual vs. social” – 

para ele, a interação social, mediada por ferramentas culturais e símbolos, era a fonte do 

desenvolvimento psicológico (ARIEVITCH, 2008).  

 

Acrescentava ainda que estas ferramentas chamadas de “psicológicas” eram consideradas 

dispositivos do processo mental, vistas como artificiais e sociais ao invés de orgânicas ou de 

origem individual e consideradas produtos da atividade histórico-cultural humana (DANIELS, 

2008). Leontiev (1978) foi quem primeiro conceituou a estrutura da atividade em níveis e 

apresentou componentes da interação humana na realização das atividades, baseado 

especialmente nas ideias de Vygotsky sobre as relações do homem com seu objeto e o 

papel das ferramentas na mediação deste processo. Desde então, vem sendo aplicada 

como quadro teórico de referência em estudos de diversas áreas do conhecimento como 
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Design, Ciência da Computação, Engenharia de software, entre outras, especialmente para: 

analisar os sistemas humanos de atividades; identificar seus problemas; e propor soluções 

que potencializem seu funcionamento. As ferramentas analíticas têm contribuído para 

projetar e analisar artefatos a partir de uma abordagem histórico-cultural.  

 

4.1.2 A “atividade” no contexto da Teoria da Atividade 

 

Antes de entender a teoria, é preciso buscar clarificar o significado da atividade neste 

contexto. Kaptelinin (2013) vê a atividade como uma “unidade de vida” de um sujeito 

material existente no mundo objetivo. É possível dizer que ela se dá na relação do sujeito 

com o mundo na medida em que este busca satisfazer suas necessidades através de 

interações. Leontiev (1978) acredita que ela não é apenas uma reação ou uma totalidade de 

reações, mas um sistema que tem estrutura, transições e transformações internas. 

Engeström (1999, p. 20) afirma: “a atividade é infinitamente multifacetada, móvel e rica em 

variações de conteúdo e forma”. Kuuitti (1996) explica que as atividades não são entidades 

estáticas ou rígidas, pois estão em constante mudança e desenvolvimento, o qual não é 

linear ou simples, mas irregular e descontínuo. Isto significa que cada atividade tem também 

uma história própria e as partes das suas fases mais antigas muitas vezes ficam embutidas 

nelas com seu desenvolvimento, fazendo com que haja a necessidade de uma análise 

histórica a fim de compreender a situação atual.  

 

Barreto Campello (2009), citando a Teoria da Atividade, explica que seu conceito reflete no 

princípio de que toda ação humana se realiza através de artefatos 9  (materiais ou 

psicológicos) e que se orienta não aos artefatos em si, mas à obtenção de determinados 

objetivos. O autor completa que tal abordagem retira o foco na análise do uso dos artefatos 

e o coloca sobre as ações realizadas e seus significados para os indivíduos. Desta forma, a 

TA propõe uma forte noção de mediação, ou seja, que todas as experiências humanas são 

formadas por ferramentas e sistemas de signos por nós utilizados, oferecendo um conjunto 

de perspectivas sobre a atividade humana e os conceitos para descrever essa atividade 

(NARDI, 1996).  

 

4.1.3 Níveis da atividade: a tríade atividade-ação-operação 

 

Segundo Leontiev (1978), o aparecimento de processos orientados por metas ou ações nas 

atividades surgiu historicamente como resultado da transição do homem para a vida em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Os artefatos, neste contexto, são agentes especiais produtos da necessidade cultural humana (KAPTELININ & NARDI, 2006).	  
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sociedade. O teórico concebe três níveis de desenvolvimento da atividade, onde cada qual 

fornece uma perspectiva diferente da organização dos eventos, sendo composta pela tríade 

atividade, ações e operações. Acrescenta ainda que estas “unidades” formam sua 

macroestrutura. Wells (2004) explica que a atividade realizada pode ser identificada 

segundo a sua motivação, ou seja, o “objeto” em vista que fornece a sua força motriz. Já a 

ação é a perspectiva de um acontecimento que traduz a atividade em realidade, 

considerando uma “meta” a ser alcançada. Por fim, a operação constitui seu foco no meio 

particular em que os participantes usam para alcançar as metas, levando em conta as 

“circunstâncias” que prevalecem esta situação. Desta forma, a atividade é organizada 

coletivamente por meio de um motivo comum, realizada a partir de um conjunto de diversas 

ações individuais com metas próprias, as quais são atingidas por uma série de operações. A 

descrição dos níveis da atividade é feita na Tabela 4.1 abaixo. 
 

Tabela 4.1. Níveis de um Sistema de Atividades segundo Leontiev. 
Nível Fator de orientação Natureza 

Atividade Objeto (motivo) Coletiva e consciente 

Ação Meta Individual e consciente 

Operação Circunstâncias Individual e inconsciente 

Fonte: adaptado Barreto Campello (2005). 

 

Em concordância com Preece et al. (2013, p. 308), muitas vezes há uma confusão na 

distinção dos níveis atividade, ação e operação. Este autor afirma que um dos maiores 

problemas nesta análise é em enquadrar “quando algo deve ser descrito como atividade de 

nível superior e quando algo é mais bem descrito como uma ação de nível inferior”. Kuuitti 

(1996) relata que esta dinâmica da ação-operação é fundamentalmente típica da 

característica do desenvolvimento humano, onde, para um indivíduo se tornar mais hábil em 

algo, as operações serão desenvolvidas depois que a execução das ações se tornarem 

mais fluentes. Assim, os autores explicam que toda operação um dia foi uma ação e que sua 

execução e seu aprendizado fizeram internalizar um conhecimento que passou a ser 

executado de forma operacional e inconsciente. Na Figura 4.1, é possível entender a 

decomposição destes níveis. 
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Figura 4.1. Decomposição dos Níveis da Atividade  
Fonte: adaptado Barreto Campello (2005). 
 

Buscando este entendimento de uma maneira mais prática, os teóricos costumam 

exemplificar com alguma atividade cotidiana, e.g. dirigir um carro. Na verdade, o nível da 

atividade corresponderia ao objeto, ou seja, neste caso, o motivo real de se dirigir o carro. 

Assumindo que seria para realizar uma viagem, a atividade poderia ser considerada como 

viajar. Para que isso aconteça, o sujeito terá que estabelecer metas, traçando seus planos 

de ação para atingir o objetivo, como: abastecer o carro, levar um mapa ou aparelho GPS, 

etc. As ações estão em um nível consciente, é preciso refletir sobre elas. As operações 

seriam circunstâncias para executar cada ação. Por exemplo, para sair de casa e abastecer 

o carro, é preciso ligar a ignição do carro, passar marcha e apertar o acelerador. As 

operações são inconscientes, executadas de maneira quase automática. Assim, a 

importância de se desenvolver uma análise da tríade se dá no entendimento do processo da 

atividade em todos os seus níveis, tanto do ponto de vista coletivo como individual, 

entendendo como os sujeitos e a comunidade se relacionam com seu objeto e que tipos de 

estratégias, ações e operações são executadas para alcançá-lo.  

 

4.1.4 Estruturando a atividade: o Modelo Sistema de Atividades  

 

O modelo de Leontiev (1978) propõe basicamente que as relações do sujeito com seu 

objeto são mediadas pelas ferramentas, enquanto Engeström (1999) acrescenta novas 

variáveis a esta condição e propõe o Modelo do Sistema de Atividades10. Desta forma, este 

autor aborda que TA permite representar as atividades e todo o seu contexto através da 

análise sistêmica de elementos, tais como: sujeito, objeto, ferramentas de mediação, regras 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 O Modelo foi proposto por Engeström no ano de 1987.	  



Mestrado em Design  |  UFPE 
	  

Raquel	  Rodrigues	  Santos	  de	  Oliveira |	   59 

sociais, comunidade e divisão de trabalho, direcionados para obtenção de um resultado. 

Russell (2002) explica que entender esta articulação da atividade que resulta em mudança 

(aprendizado) pode trazer questões mais efetivas sobre como ela funciona para o sujeito. É 

preciso salientar que este modelo triangular, entretanto, apesar da aparência rígida, é 

dinâmico e está em constante mudança e desenvolvimento, apresentando esta forma 

apenas por uma mera questão de simplicidade e conveniência (KUUITTI, 1996). Além disso, 

não se trata de um sistema fechado, pois interage com outros à medida em que a atividade 

se desenvolve. Para isso, há uma proposta para nova representação, em formato 

hexagonal 11 . O modelo constitui a base de entendimento do sistema de atividades, 

apresentando uma unidade principal de análise da TA. É representado no diagrama 

ilustrado nas Figuras 4.2 e 4.3. A diferença se dá apenas na forma de representação: 

enquanto o primeiro é uma estrutura triangular; o segundo tem formato hexagonal. 

 

 
Figura 4.2. Modelo Sistema de Atividades 1: representação triangular  
Fonte: adaptado Engeström (1999). 

 

Os nós representam os elementos do sistema, enquanto as linhas indicam suas 

(inter)relações. Uma atividade é orientada para um objeto, o qual pode ser algo material ou 

intangível, desde que possa ser compartilhado por manipulação pelos participantes da 

atividade, e transformá-lo em um resultado é o que motiva a existência desta atividade 

(KUUITTI, 1996). Os sujeitos são os atores do processo e estão engajados na atividade, 

podendo ser indivíduos ou subgrupos dentro de uma comunidade (RUSSELL, 2002). 

Buscando entender esta aplicação, Cruz Neto et al. (2005) abordam que a comunidade é 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11  Proposta em material de Frederick van Amstel (2010). Disponível em: <http://pt.slideshare.net/usabilidoido/teoria-da-

atividade>. Acesso em: 03 mar. 2014. 
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formada por sujeitos que compartilham um mesmo objeto, onde as regras, são implícitas e 

explícitas, sendo estabelecidas por convenções e relações sociais dentro dela. Já em 

relação à divisão de trabalho, refere-se à forma de organização de uma comunidade, 

estando relacionada ao processo de transformação de um objeto em um resultado.  

 

 
Figura 4.3. Modelo Sistema de Atividades 2: representação hexagonal 
Fonte: adaptado Engeström (1999). 

 

4.2 Princípios Básicos da Teoria da Atividade 

 

Segundo Kaptelinin (2013), as principais ideias e pressupostos da TA foram trazidos 

inicialmente por Leontiev. O autor apresentou um conjunto de noções específicas, 

argumentos e reivindicações que serviram de base para construção do quadro teórico da 

Teoria da Atividade. Entretanto, os textos apresentados são bastante densos e não seguem 

a uma estrutura lógica e sistemática definida, deixando espaço para que muitos teóricos 

trouxessem suas contribuições. Com base nestes conceitos primários, Engeström (1999) e 

Kaptelinin & Nardi (2006) buscaram contemplar uma série de princípios que constituem 

pressupostos de base para o entendimento e a aplicação da teoria em um dado contexto. 

 

4.2.1 Pressupostos segundo Engeström (1999)  

 

Engeström (1999) apresenta cinco princípios que constituem os pressupostos teóricos 

básicos da Teoria da Atividade, a saber: (1) Sistema de Atividades; (2) Multivocalidade; (3) 

Historicidade; (4) Contradições; e (5) Transformações Expansivas. São descritos e 

estruturados na Tabela 4.2 abaixo. 
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Tabela 4.2. Pressupostos da Teoria da Atividade segundo Engeström (1999)  

Pressuposto Descrição 

 
(1) Sistema de Atividades 

É tido como unidade principal de análise no que diz respeito 
às suas relações em rede e possui características de 
coletividade, mediação por artefatos e orientação ao objeto. 
 

 
 
(2) Multivocalidade 

A comunidade de um sistema de atividades possui múltiplos 
pontos de vista, tradições e interesses, organizada através 
de uma divisão do trabalho que cria diferentes posições para 
os participantes. Estes realizam suas próprias e diferentes 
histórias gravadas em suas regras, artefatos e convenções, 
exigindo ações de tradução e negociação. 
 

 
(3) Historicidade 

Os Sistemas de Atividades tomam forma e se transformam 
ao longo do tempo, fazendo com que seus problemas e 
potencialidades só sejam conhecidos depois de entender 
sua história. 
 

 
(4) Contradições 

Os problemas e os conflitos em torno do sistema possuem 
papéis fundamentais como fontes de mudança e 
desenvolvimento. 
 

 
 
(5) Transformações  

Expansivas 

Os sistemas se movem através de ciclos relativamente 
longos de transformações qualitativas, assim sendo, este 
princípio proclama a possibilidade de transformações 
expansivas quando o objeto e o motivo da atividade são 
reconceitualizados em um horizonte radicalmente mais 
amplo de possibilidades. 
 

Fonte: adaptado Engeström (1999). 

 

4.2.2 Princípios segundo Kaptelinin & Nardi (2006) 

 

Kaptelinin & Nardi (2006) também identificaram cinco princípios básicos da lógica para qual 

a Teoria da Atividade está voltada, baseados na literatura de Leontiev (1978) e de 

Engeström (1999). Para os autores, estes princípios (Tabela 4.3) devem ser considerados 

com um sistema integrado, já que estão associados a vários aspectos da atividade como um 

todo.  
 
Tabela 4.3. Princípios da Teoria da Atividade segundo Kaptelinin & Nardi (2006) 

Princípio Descrição 

 
(1) Orientação ao Objeto 

O princípio afirma que todas as atividades humanas estão 
voltadas para seus objetos e são diferenciadas uma das 
outras pelos seus respectivos objetos. 
 

 
(2) Estruturação Hierárquica 

As atividades são organizadas em estruturas hierárquicas 
que as separam nos níveis atividade-ação-operação.  
 

 
(3) Mediação 

Os artefatos e ferramentas psicológicas são respon-sáveis 
pela mediação das interações dos sujeitos com seus 
objetos. 
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(4) Internalização e  

externalização 

As atividades humanas são distribuídas, e dinâmica-mente 
redistribuídas, ao longo da dimensão externa e interna. 
 

 
(5) Desenvolvimento 

A teoria da atividade requer que as atividades sejam 
sempre analisadas no contexto do desenvolvimento, sendo 
tanto um objeto de estudo quanto uma estratégia de 
pesquisa.  
 

Fonte: adaptado Kaptelinin & Nardi (2006). 

 

4.3 Ferramentas Analíticas da Teoria da Atividade 
 

A Teoria da Atividade vem sendo aplicada, em geral, em estudos monográficos e possui 

alguns mecanismos para análise. Para Kapetelinin (2013), a maioria das ferramentas 

utilizadas para aplicação da Teoria da Atividade em diversas áreas, especialmente em 

Design de Interação, tem o formato de uma lista de verificação (checklists). Para ele, são, 

essencialmente, listas organizadas de dúvidas ou questões que os pesquisadores ou 

profissionais precisam prestar atenção, a fim de certificar-se que os aspectos mais 

importantes da atividade humana serão levados em conta. O autor ainda explica que a 

escolha do formato de lista se destina a ajudar a preencher a lacuna entre o alto nível da 

abstração da teoria e da necessidade de resolver problemas concretos em análise e design, 

buscando uma maior sistematização. Eles têm sido utilizados para ajudar a identificar e 

caracterizar os elementos do Sistema de Atividades e auxiliar a encontrar as contradições 

do sistema e projetar a hierarquia dos artefatos mediadores. Assim, identificam-se 

problemas no sistema e nos artefatos utilizados, propondo novas ou mais adequadas 

ferramentas para seus usuários, em termos de interface, de interação e de funcionalidade. 

Além disso, para mapear e analisar de forma mais adequada, além dos checklists, os 

autores geralmente utilizam métodos etnográficos como entrevistas, questionários e 

observações em campo.  

 

4.3.1 Contradições no Sistema de Atividades 

 

Kuuitti (1996) explica o uso do termo contradições na Teoria da Atividade para indicar 

desajuste dentro dos elementos, entre diferentes atividades ou entre diferentes fases de 

desenvolvimento de uma mesma atividade, as enxergando como fonte de desenvolvimento. 

Entretanto, Barab et al. (2002) tentam deixar claro que, paradoxalmente, as contradições 

não devem ser confundidas como disfunções, mas como funções de um Sistema de 

Atividade em crescimento e expansão. As contradições podem emergir entre ou dentro dos 

elementos do sistema de atividades ou quando os seus participantes possuem diferentes 

objetos ou motivos (RUSSELL, 2002). A lógica tradicional considera invariavelmente 
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contradições como indicadores de problemas que precisam ser resolvidos, devendo ser 

eliminadas a fim de criar um sistema perfeitamente lógico (KAPTELININ, 2013). Em um 

dado Sistema de Atividades, podem ocorrer contradições em diferentes níveis. Kaptelin 

(2013), baseado em Engeström (1999) traz um resumo dos tipos de contradições existentes. 

Em um nível mais primário, o problema é observado dentro de cada elemento, como, por 

exemplo, nas ferramentas. De forma secundária, pode ocorrer entre diferentes elementos do 

sistema, quando existem “tensões” em suas relações. O tipo de contradição terciária diz 

respeito aos possíveis problemas emergentes na relação entre as formas existentes de um 

sistema e do seu real potencial, buscando objetos e resultados mais avançados. 

Finalizando, o tipo mais complexo sai da análise do sistema de forma mais isolada e 

observa as integrações e relações com outros sistemas de atividades que interferem direta 

ou indiretamente no seu funcionamento. A Tabela 4.4 ilustra os tipos de contradições. 

 
Tabela 4.4. Resumo dos tipos de Contradições em um Sistema de Atividade 

Tipo de Contradições Descrição 

Primárias Internas, dentro dos elementos do Sistema de Atividades 

Secundárias Entre os elementos do Sistema de Atividades 

Terciárias Entre as formas existentes e potenciais do Sistema de Atividades 

Quaternárias Entre diferentes Sistemas de Atividades 

Fonte: adaptado Engeström apud Kapetelinin (2013). 

 

A análise ou mapeamento das contradições do Sistema de Atividades tem sido uma 

ferramenta útil aplicada para entender os problemas ocorrentes em sua estrutura e facilitar 

na proposição de soluções mais adequadas que potencializem sua eficácia e eficiência. 

Assim, alguns teóricos vêm produzindo contribuições e aperfeiçoamentos nas técnicas de 

análise destas contradições. Alguns autores utilizam apenas os três primeiros tipos, 

entretanto, estudos mais recentes trabalham com a quarta abordagem, a qual possibilita um 

entendimento amplificado do problema. Isto ocorre porque não se observa apenas uma 

atividade isolada, e sim contextualizada em relações com outros sistemas de atividades. 

Abaixo, a Figura 4.4 ilustra os tipos de contradições nos Sistemas de Atividade.  
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Figura 4.4. Contradições entre diferentes Sistemas de Atividades  
Fonte: Cruz Neto et al. (2005). 
 

 

4.3.2 Hierarquia dos Artefatos Mediadores 

 

Uma atividade sempre contém diversos artefatos em sua composição (e.g. instrumentos, 

signos, máquinas, leis), os quais têm sido criados e transformados durante o 

desenvolvimento da atividade e carregam com eles uma cultura particular – um resíduo 

histórico do desenvolvimento (KUUITTI, 1996). Daniels (2008) explica que a noção de 

artefato levanta uma preocupação central na filosofia sob a psicologia sociocultural: a 

relação entre o material e o ideal. O autor ainda afirma a mediação através dos artefatos 

infere que o significado da atividade humana é sedimentado, acumulado ou depositado em 

coisas relembrando o coletivo e o individual, onde os artefatos exercem, simultaneamente, 

as funções material e ideal. Wartofsky (1979) formulou três níveis de categorização dos 

artefatos, classificando-os em primários, secundários e terciários. Susi (2006) explica esta 

proposição: (i) os primários são brutos, usados diretamente na produção, como machados e 

agulhas; (ii) os secundários são representações internas e externas daqueles, na 

preservação e transmissão de conhecimentos ou modo de ação; e (iii) os terciários são 

imaginários e não aparecem de forma prática, trata-se da abstração de sua utilização na 
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práxis produtiva. Baseado nesta ideia, Engeström (1999) propõe uma outra classificação, 

organizando-lhes sobre uma perspectiva de questionamentos sobre suas características: (a) 

what (o quê?); (b) how (como?); (c) why (porquê?); e (d) where-to (para onde?). A tabela 4.5 

faz uma comparação das classificações, explicando suas características primárias. 

 
Tabela 4.5. Hierarquia dos Artefatos Mediadores por Wartofsky (1979) e Engeström (1999)  

Wartofsky Engeström Característica Primária 

Artefatos Terciários 
Artefatos imaginários 

Where-to: “para onde” Motiva a evolução dos elementos 
do Sistema de Atividades. 
 

Artefatos Secundários 
Representações internas 
e externas dos artefatos 
primários 

How: “como” Contribui para compreensão de 
como alcançar o objeto. 
 

Why: “porquê” Motiva a realização do objeto. 
 

Artefatos Primários 
Utilizados na produção 

What: “o quê” Contribui para um meio de alcançar 
o objeto.  
 

Fonte: adaptado Susi (2006); Collins et al. (2002). 

 

Complementando estas classes, Engeström (2007) traz novas categorias: who (quem), 

when (quando), in which order (em que ordem), in which location (em qual localização). O 

autor explica que a hierarquia da Figura 4.5 indica que, na parte superior, um modelo de 

células germinativas abre uma vasta paisagem de aplicações; enquanto que na parte 

inferior, as imagens e as histórias são normalmente bastante específicas e ligadas a uma 

situação ou um caso particular. No entanto, o mesmo artefato pode ser utilizado em formas 

radicalmente diferentes. Para facilitar a compreensão, o autor cita também exemplos. 

 

 
Figura 4.5. Níveis epistemológicos dos Artefatos Mediadores  
Fonte: Engeström (2007, p. 34). 
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4.4 Aplicações da Teoria da Atividade no Design 
 

Segundo Minick (1997), a ação orientada para um objeto, como uma unidade de sistemas 

de ações que constituem a vida do indivíduo e daqueles que constituem a sociedade, tem 

proporcionado àqueles que trabalham no âmbito da TA um link conceitual fundamental para 

a análise das relações entre o desenvolvimento da mente e do comportamento social; além 

de ter indicado, de forma mais ampla, uma mudança na análise da relação entre o 

desenvolvimento psicológico do indivíduo para o desenvolvimento de um sistema social. 

Sob a perspectiva da TA, busca-se a definição do objeto de design como uma prática que 

oscila constantemente entre “algo a ser criado” e “algo a ser utilizado”, onde as 

visualizações existem numa situação histórica real e a multiplicidade de dependências e 

relações influenciam constantemente o que é e pode ser feito (KUUITTI, 2010).  

 

Desta maneira, muitos teóricos enxergaram na Teoria da Atividade uma potencial solução, 

em termos de abordagens e ferramentas analíticas, para problemas de design. Kaptelinin & 

Nardi (2006) explicam que sua base oferece uma estrutura conceitual que permite uma 

integração vertical de diferentes níveis de análise. Completam ainda que para orientar o 

design de forma eficaz, os requisitos e as considerações provenientes de diferentes níveis 

de análise devem ser integrados em um conjunto coerente de requisitos do sistema. Quando 

se discute sobre sua utilidade, Preece et al. (2013) afirmam que realizar uma análise com 

esta teoria permite aos pesquisadores e designers identificarem as contradições nas 

atividades em um dado ambiente e/ou contexto, levando a necessidades específicas de 

novas ferramentas tecnológicas, embora também venha sendo utilizada em estudos de 

avaliação. Além disso, através da ênfase na atividade, fica claro que tecnologias não podem 

ser projetadas isoladamente das considerações de sua comunidade, regras e divisão do 

trabalho (BELLAMY, 1996).  

 

Em qualquer projeto os resultados deveriam obedecer certos critérios para o sucesso do 

design do produto, incluindo: (a) equilíbrio: o motivo efetivo deve ser bem representado, 

caso contrário a atividade pode falhar; (b) inspiração: o objeto da atividade deve ser não 

apenas racionalmente factível como também atrativo e energizado; (c) estabilidade: se o 

objeto sofrer mudanças frequentemente, a atividade pode se desorganizar; e (d) 

flexibilidade: quando fatores como motivação e disponibilidade significarem mudanças, o 

objeto da atividade deve ser redefinido para evitar obsolescência e ineficiência no sistema 

de atividades (KAPTELININ & NARDI, 2006). 
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4.4.1 Aplicações na Interação Humano-Computador e em Design de Interação 

 

Nas últimas duas décadas, a TA, juntamente com alguns outros quadros-teóricos –  como a 

cognição e a fenomenologia distribuída – estabeleceu-se como uma abordagem pós-

cognitivista líder com aplicação nas áreas de Interação Humano-Computador (IHC) e Design 

de Interação (IxD) (KAPTELININ, 2013). Kuuitti (1996) afirma que a complexidade da IHC 

explica como os estudos neste campo tiveram sucesso limitado, reconhecendo, entre as 

dificuldades, os níveis das ações a serem apoiadas, a dinâmica inerente a todos os níveis e 

a grande variedade dos tipos de suporte em potencial. Assim, aponta o papel da TA nestas 

discussões com ênfase em três perspectivas, a saber: (i) utilização de multiníveis; (ii) 

interação em contexto social; e (iii) dinâmica e desenvolvimento.  

 

Kaptelinin (1996) acredita que a TA põe a IHC dentro de um contexto de base, com 

potenciais princípios invariantes subjacentes à atividade humana, oferecendo uma 

oportunidade para melhor criação de sua estrutura e podendo influenciar nas suas 

metodologia, análise e avaliação. Para Bødker (1989), a qualidade de uma interface de 

usuário se relaciona com a forma de como o usuário é capaz de focar os objetos e sujeitos 

desejados. Kuuitti (1996), ao tentar lidar com o problema complexo de design de interface, 

explica que seria extremamente útil se houvesse uma disciplina que estuda, a partir de uma 

perspectiva de design, o problema de como os artefatos são utilizados em trabalho 

individual e cooperativo em geral. Entretanto, é preciso deixar claro que desenvolver a 

concepção de um artefato significa não apenas projetá-lo para um tipo específico de 

atividade – já que este faz parte de uma atividade social –, mas também para novas 

condições da atividade coletiva (o sistema como um todo) (BØDKER, 1989). 

 

Observa-se que, frequentemente, a TA tem sido utilizada em estudos de caso voltados para 

atividades executadas em ambientes corporativo e educacional, identificando uma 

abordagem – talvez – mais adequada para o design dos artefatos digitais que medeiam 

estas relações. Suas aplicações comuns têm sido em Trabalho Cooperativo Auxiliado por 

Computador (CSCW) e Aprendizado Colaborativo Auxiliado por Computador (CSCL), com 

autores como Nardi (1996), Kuuitt (1996), Kaptelinin (1996; 2013) e Preece et al. (2013). 

Sob esta perspectiva, Kaptelinin & Nardi (2006) informam três potenciais usos e aplicações: 

para dar suporte a procedimentos pré-determinados de rotina, para apoiar a tomada de 

decisão e resolução de problemas, e para ajustar e desenvolver tecnologia no processo de 

uso. Complementando, as situações de análises, em geral, convergem em quatro 

categorias. São situações em que: (1) uma nova aplicação de informática a situações de 

trabalho (ou aprendizado) são simuladas para investigar sua futura utilização; (2) o protótipo 
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é manipulado e utilizado com base para exploração de ideias; (3) o aprendizado do designer 

está sobre a prática de trabalho dos usuários; e (4) a ferramenta de prototipagem ou 

atividade de design torna-se o foco (BØDKER & GRØNBÆK,1991). Outros autores tentam 

conciliar a TA com diferentes teorias, como o caso de Rivers et al. (2009) que buscam 

relações com a Teoria Fundamentada (de dados), de abordagem indutiva, para auxiliar no 

design de interfaces colaborativas. Pesquisadores brasileiros também aplicam a teoria, 

embora seja difundida em baixa escala no país. Normalmente as aplicações ficam no campo 

da elicitação de requisitos de software, como em Martins & Daltrini (1999) e Cruz Neto et al. 

(2003). Esta abordagem é utilizada na criação de “recomendações” para concepção, 

planejamento e desenvolvimento de softwares, juntando esforços para fuga da abordagem 

mais funcional da usabilidade, a qual se relaciona diretamente com o nível operacional da 

teoria e não leva em consideração o contexto histórico-cultural.  

 

4.4.2 Aplicações na Educação e em Design Instrucional 

 

Para Conole (2008), o Design Instrucional (DI) fornece um meio de representar as atividades 

de aprendizagem, ilustrando-as (graficamente, textualmente, etc.) de uma maneira fácil de 

entender e de modo que possam ser: (a) compartilhadas entre professores e designers; (b) 

reaproveitadas de um professor para outro; (c) utilizadas como um meio de “andaimes” do 

processo de criação de novas atividades de aprendizagem; ou (d) fornecer ferramentas com 

as quais os profissionais possam capturar sua prática inovadora, de uma forma que seja 

fácil de compartilhar e que tenham a propriedade dos problemas e das soluções.  

 

Alguns pesquisadores neste campo encontraram utilidade na Teoria da Atividade, isto 

porque esta observa além do aluno individual e da interface, já que sua abordagem tenta 

compreender as relações sociais e materiais que afetam a aprendizagem humana. Em 

adicional, contempla a complexa interação das pessoas umas com as outras mediada por 

ferramentas, incluindo símbolos (RUSSELL, 2002). A utilização do quadro teórico da TA 

neste contexto permite, segundo Moreira et al. (2011), elaborar um referencial que 

possibilite refletir sobre como se articulam os fatores materiais (condições e meios) e os 

agentes humanos (a intervenção) na promoção de oportunidades de aprendizagem; um 

referencial capaz tanto de possibilitar interlocuções teóricas, quanto de fomentar empirias. 

Esse propósito constituiu-se a partir de uma convergência de perspectivas sobre a cognição, 

a aula e a escola, que resultou na conceituação de prática educativa e de ambiente de 

aprendizagem escolar. A percepção social da aprendizagem mediada por computador, de 

forma geral, envolve o conhecimento sobre quem é o grupo, qual o seu objetivo, qual a sua 

estrutura, quem do grupo está presente, qual o papel de cada participante, 
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responsabilidades, entre outras informações (GOMES et al., 2012). E, para compreender as 

relações entre estes elementos, segundo Russell (2002), os preceitos da TA trazem 

melhores questionamentos tanto para concepção de ambientes de aprendizagem quanto 

para auxiliar a compreender e avaliar onde e por que eles funcionam ou não. Em grande 

parte dos casos, tem sido introduzida na aprendizagem mediada por computador para 

análise de Artefatos Digitais de Aprendizagem com autores como Jonassen & Rohrer-

Murphy (1999), Russell (2002), Barreto Campello (2009), Moreira et al. (2011) e Gomes et 

al. (2012).  

 

Neste contexto, para entender as ferramentas e as relações entre as pessoas por trás do 

aprendizado e da interface dos sistemas, a TA sugere foco em um grupo de pessoas que 

compartilham um objeto e motivações comuns ao longo do tempo e da ampla gama de 

ferramentas que eles compartilham ao agir sobre o objeto e perceber o motivo (RUSSELL, 

2002). Além disso, pode ajudar na transformação do pensamento sobre o processo de 

concepção de tecnologia educacional para efetivar uma verdadeira reforma educacional 

(BELLAMY, 1996). Barreto Campello (2009) aplica a TA em conjunto com a Teoria das 

Comunidades de Prática (CoP), propondo novas abordagens para avaliação de usabilidade 

em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). Relacionando as duas abordagens, o 

autor afirma que ambas conferem grande importância ao papel dos artefatos dentro da 

atividade, mediando ações e observando o fenômeno orientado a um objeto coletivo. 

 

Pesquisadores como Uden (2007) e Liaw et al. (2009) empregam a teoria para análise de 

projetos de design de mobile learning – aprendizado através de dispositivos móveis. Já 

Jonassen & Rohrer-Murphy (1999) analisam situações de aprendizado mediado por AVAs e 

demonstram o processo de sua aplicação para projetar estes tipos de artefato. Para tal, 

propõem uma série de checklists orientados para as seguintes etapas: (1) clarificar propósito 

do Sistema de Atividades; (2) analisar o Sistema de Atividades; (3) analisar a estrutura da 

atividade; (4) analisar os artefatos mediadores; (5) analisar o contexto; e (6) analisar a 

dinâmica do Sistema de Atividades. Já Billett (2002) desenvolveu categorias para análise 

usando as interações da Teoria da Atividade entre indivíduos e fontes sociais, identificando 

interdependências nos ambientes de trabalho que determinam como a participação e o 

aprendizado podem proceder, nomeadas de “Bases de Interdependência no Trabalho”: (a) 

trabalhando com os outros: premissa da atividade na interação social; (b) engajamento: 

bases para participação e reciprocidade de valores; (c) homogeneidade: a medida de cada 

tarefa na prática de trabalho é homogênea; (d) artefatos/ferramentas externas: os 

artefatos físicos usados nas práticas de trabalho predizem sua performance. 
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4.5 Considerações sobre a aplicação da Teoria da Atividade 
 

Em concordância com Kaptelinin & Nardi (2006), a abordagem da TA não fornece respostas 

e soluções prontas para perguntas e problemas concretos. No entanto, alterando a 

perspectiva de pesquisadores e profissionais, sua aplicação pode causar um impacto na 

resolução de problemas práticos, ajudando a encontrar uma maneira de resolvê-los se 

realizados os questionamentos “corretos”. Assim, seu maior potencial de aplicação está em 

encontrar problemas reais em sistemas de atividades humanos e identificar que tipos de 

ferramentas ou artefatos podem ser projetados de forma mais adequada para potencializar 

este sistema. Além disso, considera todo um contexto histórico-cultural de transformações e 

de constante aperfeiçoamento, possibilitando o desenvolvimento de novas ou 

incrementadas tecnologias.  

 

Em relação à sua aplicação prática no design, especialmente voltada para instrução e 

interação por meio de artefatos digitais (computadores, tablets, smartphones), seu quadro 

teórico de referência apresenta uma abordagem diferenciada daquelas tradicionais 

utilizadas em ergonomia e usabilidade, pois focam na atividade enquanto prática social. Por 

isso, os conceitos, princípios e ferramentas analíticas desta teoria podem trazer novos 

questionamentos e perspectivas no que se diz a respeito da concepção, do desenvolvimento 

e da avaliação de artefatos, neste caso, especialmente aqueles voltados para aprendizagem 

(jogos educativos online, AVAs, Wikis, entre outros). 

 

Embora apresente contribuições práticas reais, seu potencial ainda pode – e deve – ser 

melhor explorado. Os maiores desafios estão na consolidação de uma metodologia mais 

robusta e elaborada, já que sua abordagem apresenta um alto grau de abstração e 

subjetividade. Este fato faz com que sua aplicação tenha se limitado, em geral, no 

mapeamento da tríade atividade-ação-operação e dos elementos do sistema, seguido de 

análise de suas contradições. Além disso, a baixa difusão da pesquisa deste campo no 

Brasil também dificulta o processo de seu desenvolvimento e consolidação, especialmente 

no que diz respeito a aplicação no campo do Design. Mesmo assim, sua perspectiva 

histórico-cultural apresenta um novo caminho para estudos em projetos de design, no que 

diz respeito à concepção, planejamento e análise de artefatos – oferecendo uma abordagem 

de aplicação direta e pertinente a esta pesquisa. 
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5   METODOLOGIA  
 

Nesta seção, é abordada a metodologia empregada na pesquisa, detalhando-a e 

caracterizando-a. A metodologia é a etapa que define “como? com quê? onde? quanto?” 12  

a pesquisa é conduzida. As subseções que compõem este capítulo tratam sobre, a saber: 

os métodos empregados na pesquisa; as estratégias e os procedimentos metodológicos, 

bem como as fases e as técnicas da pesquisa; os instrumentos de coleta de dados; o 

modelo de análise das Redes Sociais Educacionais brasileiras; os procedimentos 

metodológicos para o estudo de caso com a plataforma Passei Direto. 

 

5.1. Os Métodos 
 

5.1.2. O Método de Abordagem 

 

Marconi & Lakatos (2003) explicam que método de abordagem é caracterizado por um 

enfoque mais amplo dos fenômenos da natureza e da sociedade, tendo uma inspiração 

filosófica e um nível de abstração mais elevado, podendo ser, a saber: método indutivo; 

método dedutivo; método hipotético-dedutivo; e método dialético. O método de abordagem 

empregado nesta pesquisa é o dialético, o qual “penetra o mundo dos fenômenos através 

de sua ação recíproca, da contradição inerente do fenômeno e da mudança dialética que 

ocorre na natureza e na sociedade” (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 81). Nesta 

abordagem, os artefatos não são analisados na qualidade de objetos fixos, mas em 

movimento; já que se encontram em um processo contínuo de transformação e 

desenvolvimento. A Teoria da Atividade traz esta abordagem em seus pressupostos, na 

medida em que relaciona – levando em consideração o desenvolvimento do contexto 

histórico sociocultural – a interação do sujeito com seu objeto e com o mundo, mediado 

através de ferramentas.  

 

A dialética trabalha com os seguintes conceitos: (a) a ação recíproca; (b) a interpenetração 

dos contrários; e (c) a mudança dialética. Marconi & Lakatos (2003) explicam, no primeiro 

ponto, que nenhum fenômeno da natureza pode ser compreendido quando encarado 

isoladamente; visto que a sociedade é composta de objetos e fenômenos ligados 

organicamente entre si, os quais dependem um dos outros e condicionam-se através de 

ação recíproca. Em relação ao segundo ponto, a contradição é vista como um princípio de 

desenvolvimento, onde: a contradição é interna; a contradição é inovadora; e há unidade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 (grifo dos autores) (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 216). 
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dos contrários (Tabela 5.1). O terceiro trata da mudança dialética, onde todas as coisas 

implicam em um processo de movimento, transformação ou desenvolvimento. Este processo 

se constitui por meio das contradições ou mediante a negação de alguma coisa, onde esta 

negação se refere ao “ponto de transformação das coisas em seu contrário” (MARCONI & 

LAKATOS, 2003, p. 76). Esta concepção está ligada ao fato de que nada é imutável e tudo 

está ligado a uma história, onde os processos são guiados por fases que se sucedem pelo 

domínio de forças internas – fato chamado de autodinamismo. 

 
Tabela 5.1: Conceitos-chave da Interpenetração dos Contrários  

Fonte: adaptado Marconi & Lakatos (2003). 

 

A abordagem dialética é a que melhor se enquadra para lidar com a problemática e com os 

objetivos definidos para esta pesquisa. O interesse é analisar as RSEs brasileiras do ponto 

de vista do Design da Informação: não utilizando uma visão estática e operacional de 

aplicação de princípios; mas da compreensão do fenômeno como um todo através de uma 

ação recíproca dos elementos do Sistema de Atividades. Busca também descobrir suas 

contradições para poder propor melhoria nas ferramentas utilizadas e – consequentemente 

– possíveis mudanças e/ou transformações positivas nas atividades de aprendizagem 

colaborativo.  

 

5.1.3. Os Métodos de Procedimento 

 

Os métodos de procedimento são as etapas mais concretas da investigação, com finalidade 

mais restrita em termos de explicação geral dos fenômenos; pressupondo uma atitude 

concreta e sendo limitados a um domínio particular (MARCONI & LAKATOS, 2003). 

Também chamados de específicos ou discretos, estão relacionados com os procedimentos 

técnicos a serem seguidos pelo pesquisador dentro de determinada área de conhecimento; 

Conceitos-chave Descrição  

 

A contradição é interna 

 

 

Toda realidade é movimento e não há movimento que 
não seja consequência de uma luta de contrários, de 
sua contradição interna, i.e., essência do movimento 
considerado e não exterior a ele. Geram movimento e 
desenvolvimento das coisas. 

 

A contradição é inovadora 

 

Não basta constatar o caráter interno da contradição. É 
necessário frisar que esta contradição é a luta entre o 
velho e o novo, entre o que perece e se desenvolve 
(grifo dos autores). 

 

Unidade dos contrários 

 

A contradição encerra dois termos que se opõem, para 
isso é preciso que haja uma unidade indissolúvel entre 
os contrários. 
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onde suas escolhas determinarão os procedimentos a serem utilizados, tanto na coleta de 

dados e informações quanto na análise (PRODANOV & FREITAS, 2013). Eles visam ao 

fornecimento de orientação necessária para realização da pesquisa social, sobretudo para 

obter, processar e validar os dados pertinentes à problemática que está sendo investigada 

(GIL, 1989). Os mais adotados nas Ciências Sociais são o experimental, observacional, 

comparativo, estatístico, clínico e monográfico.  

 

Os métodos empregados de forma mais pontual nesta pesquisa são o comparativo e o 

monográfico. Marconi & Lakatos (2003) explicam que o primeiro é utilizado para comparar 

semelhanças e diferenças entre grupos (no presente e passado), povos e sociedades em 

diferentes estágios de desenvolvimento para melhor compreensão do comportamento 

humano; analisando um dado concreto e deduzindo os elementos constantes, abstratos e 

gerais. Gil (1989, p. 35) amplia: “o método comparativo procede investigação de indivíduos, 

classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre 

eles”. Nesta pesquisa, uma das fases consiste em desenvolver uma análise comparativa 

qualitativa entre Redes Sociais Educacionais brasileiras, verificando semelhanças e 

divergências entre as informações disponíveis em suas interfaces e nos seus Sistemas de 

Atividades. 

 

Já o método monográfico – também chamado de estudo de caso – parte do princípio que 

qualquer caso que se estude com profundidade pode ser considerado representativo a 

outros semelhantes, com uma finalidade de se obter generalizações. Assim, “a investigação 

deve examinar o tema escolhido, observando todos os fatores que influenciam e analisando-

o em todos os seus aspectos” (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 108). O estudo de caso 

aprofundado com uma das RSE buscará um conhecimento mais aprofundado sobre o 

Design da Informação em sua interface; utilizando a abordagem da Teoria da Atividade para 

tal. O estudo de caso favorece esta pesquisa não só por conta do aprofundamento do nível 

de conhecimento sobre o problema, mas também devido ao seu tempo de 

operacionalização.  

 

5.2. As Estratégias Metodológicas 
 

As estratégias metodológicas (Tabela 5.2) apresentam informações sobre os procedimentos 

da pesquisa, trazendo uma explicação das escolhas, dos passos e das atividades realizadas 

nas etapas de seu desenvolvimento. A escolha destas estratégias estão direta e 

intimamente ligadas à problemática delimitada e aos objetivos traçados da pesquisa; 

buscando uma adequação na escolha dos métodos e procedimentos adotados pelo 
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pesquisador. São descritas de maneira mais aprofundada e detalhada nas seções e 

subseções a seguir, a partir das suas fases.  

 
Tabela 5.2. Estratégias Metodológicas da Pesquisa 

Fonte: própria autora. 

 

5.2.1. As Etapas Metodológicas 

 

(1) Levantamento: a primeira fase da pesquisa consiste no levantamento bibliográfico e 

documental; tanto das fontes para fundamentação teórica, quanto dos documentos 

disponíveis na interface dos objeto de estudo; (2) Experimento: na segunda fase, foi 

realizado um experimento exploratório com uma das RSEs, buscando uma maior 

aproximação e conhecimento acerca do objeto de estudo. As técnicas utilizadas foram 

observação e entrevista; (3) Análise: a terceira fase inicia a pesquisa descritiva, realizando 

uma análise comparativa de três das RSEs brasileiras e utilizando as ferramentas analíticas 

da Teoria da Atividade para tal. A principal técnica utilizada foi a observação sistemática e 

comparação utilizando categorias análiticas; (4) Estudo de Caso: a fase final realizou um 

estudo de caso com a RSEs Passei Direto, aprofundando informações sobre a problemática 

da pesquisa. As técnicas utilizadas foram: análise de uso; entrevista estruturada, Focus 

Group e questionário fechado. 

 

 

Etapas Metodológicas Níveis da 

Pesquisa 

Procedimentos  

de Pesquisa 

Técnicas e Instrumentos de  

Coleta de Dados 

 
 
 
Fase 1 
Levantamento 

 
 
 
 
 
Pesquisa  
Exploratória 

 
(A) Pesquisa 
Bibliográfica 

 

• Catalogação 
• Fichamento 

 
(B) Pesquisa 
Documental 

 

• Observação Assistemática  
• Registros 

 
Fase 2 
Experimento 

 

 
(C) Pesquisa 
Experimental 

 

• Observação Assistemática 
Participante 

• Entrevista Semiestruturada 
Focalizada 

 
Fase 3 
Análise  

 
 
 
 
Pesquisa 
Descritiva 

 
(D) Pesquisa 
Comparativa 

 
• Observação Sistemática 
• Ferramentas Analíticas da 

Teoria da Atividade 
 
Fase 4 
Estudo de Caso 

 
(E) Pesquisa de 
Estudo de Caso 

 
• Experiência de Uso 
• Entrevista Estruturada  
• Focus Group 
• Questionário Fechado 
• Princípios do Infodesign 
• Lista de Recomendações 
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5.2.2. Os Níveis da Pesquisa 

 

Segundo Gil (1989), a pesquisa social pode apresentar três níveis de acordo com os seus 

objetivos específicos: pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. As duas primeiras 

fases desta pesquisa têm caráter exploratório, pois apresentam investigações do ponto de 

vista teórico e empírico com objetivo de formular novas questões ou problemas; 

apresentando tripla finalidade: (a) desenvolver hipóteses; (b) aumentar familiaridade do 

pesquisador com ambiente, fato ou fenômeno para realização de uma pesquisa futura mais 

precisa; ou (c) modificar e/ou clarificar conceitos (MARCONI & LAKATOS, 1991). Estas 

etapas auxiliaram a pesquisadora a ter um primeiro contato com o objeto de estudo e com o 

seu contexto, sendo fundamental para melhor conhecer e delimitar o problema de pesquisa. 

Já as duas etapas seguintes têm caráter descritivo, pois “têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento 

de relações entre variáveis” (GIL, 1989, p. 45). Este autor ainda complementa que, neste 

tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e 

interpretados sem que o pesquisador interfira sobre eles. Assim, pode-se observar e estudar 

fenômenos humanos, neste caso, as Redes Sociais Educacionais brasileiras e seus 

Sistemas de Atividades. 

 

5.2.3. Os Procedimentos da Pesquisa 

 

Os procedimentos da Pesquisa, juntamente com suas respectivas técnicas e instrumentos 

de coleta de dados, são descritos a seguir são das fases 1 e 2 (rever tabela 5.2). Apresenta-

se a Pesquisa Bibliográfica, a Pesquisa Documental e a Pesquisa Experimental. Aqueles 

adotados nas fases 3 e 4 são descritos em seções separadas (5.3 e 5.4), as quais 

apresentam a análise comparativa e o estudo de caso. Devido à relevância e complexidade 

destas duas últimas fases, optou-se por realizar esta separação de tópicos. 

 

5.2.3.1. A Pesquisa Bibliográfica 

 

Na primeira fase da pesquisa, houve a produção de uma revisão bibliográfica, cujo objetivo 

buscou levantar as teorias de base para sua fundamentação. Segundo Marconi e Lakatos 

(2003), são oito as fases deste tipo de pesquisa: a escolha do tema; a elaboração do plano 

de trabalho; a identificação; a localização; a compilação; o fichamento; a análise e 

interpretação; e, por último, a redação. A definição da temática partiu, conforme já 

explicado, da experiência já obtida durante a Iniciação Científica; tendo sua evolução ao 

longo do curso das disciplinas no primeiro ano do mestrado e das leituras realizadas. O 
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plano de trabalho construído e apresentado para o processo seletivo do mestrado também 

sofreu uma reconfiguração até a produção do memorial de qualificação, apresentado após o 

primeiro ano do mestrado. Após a delimitação do tema, partiu-se para o processo de 

identificação dos principais eixos da pesquisa e dos teóricos de base. A tríade da pesquisa 

permeia entre três áreas do conhecimento: (1) o Design; (2) a Educação; e (3) a Psicologia. 

As áreas têm enfoque, respectivamente, no Design da Informação, na Aprendizagem 

Colaborativa e na Teoria da Atividade. A identificação de seus principais teóricos foi 

efetuada a partir de Pesquisas na Internet, utilizando plataformas como Google Acadêmico e 

Google Books. Além disso, esta identificação se deu – especialmente – através do contato 

com as seguintes disciplinas cursadas durante o mestrado: Design da Informação A, 

ministrada pela Profa. Dra. Solange Galvão Coutinho; e Sistema de Atividades, ministrada 

pelo Prof. Dr. Silvio Barreto Campello.  

 

Partindo para a localização e compilação, foram identificadas, primeiramente, as fontes 

primárias: livros e capítulos de livros.  Essa identificação foi realizada através da própria 

Internet (plataformas já citadas), do acervo pessoal dos professores e das bibliotecas 

integradas da UFPE: em especial, a Joaquim Cardoso (Centro de Artes e Comunicação) e a 

Biblioteca Central. Logo após, fez-se uma busca em outras fontes secundárias e terciárias 

para construção do estado da arte da pesquisa, levantando-se autores nacionais e 

internacionais com trabalhos recentes (nos últimos 10 anos) envolvendo a aplicação dos 

temas de interesse desta pesquisa. Estas fontes se tratam, especialmente, de artigos de 

periódicos, artigos em revistas e publicações em anais de congressos. Foram identificados a 

partir de pesquisa de Internet, através do uso estratégico de palavras-chave em buscadores 

e portais de periódicos em nível internacional; utilizando plataformas como o Portal de 

Periódicos da Capes e o Google Acadêmico. Foram selecionados os autores com maiores 

índices de citação e com maior pertinência de aplicação à pesquisa. 

 

As áreas de interesse da pesquisa contemplaram os principais seguintes aspectos: (a) as 

relações do Design da Informação com a Educação e com os Artefatos Digitais de 

Aprendizagem; (b) a construção da Aprendizagem Colaborativa com o uso das mídias 

sociais; e (c) a aplicação da Teoria da Atividade na Interação Humano-Computador (IHC) e 

no Design Instrucional. Após a identificação destas fontes, sucederam-se as fases de 

catalogação, leitura e fichamento. Estes foram executados com modelos no programa 

Microsoft Word, contendo informações como: a referência segundo ABNT; o nome e ano da 

publicação, bem como o(s) nome(s) do(s) autor(es); o resumo da obra; e a metodologia 

empregada. Além disso, os textos foram analisados e interpretados, escrevendo-se uma 

redação com algumas citações diretas relevantes e com um resumo da posição da própria 
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autora em relação à leitura. Este processo realizado foi de suma importância para 

construção do capítulo 2 ao 4, os quais constituem a fundamentação teórica e apresentam o 

estado da arte da pesquisa. 

 

5.2.3.2. A Pesquisa Documental 

 

Em um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa através de buscadores na Internet 

para identificar quais e quantas são as RSEs desenvolvidas e em funcionamento no país. A 

partir deste levantamento, foi executada a seleção de três destas redes segundo critérios de 

relevância, facilidade de acesso e maior número de usuários cadastrados. As redes 

selecionadas foram, a saber: (a) Redu; (b) Passei Direto; e (c) Ebah13. Além disso, outro 

critério de escolha foi selecionar redes com níveis de complexidade de informações, 

recursos e funcionamento diferentes, obtendo um maior equilíbrio na pesquisa. Na ordem 

citada, a primeira é a mais robusta e complexa; a segunda é intermediária; e a terceira é 

mais simples e acessível. Com o intuito de recolher informações prévias sobre o campo e/ou 

objeto de interesse, realiza-se uma pesquisa documental.  

 

A característica deste tipo de pesquisa é que a fonte de coleta de dados está associada a 

documentos, os quais podem ser escritos (fontes estatísticas, mapas, documentos jurídicos, 

etc.) ou outros, abrangendo: iconografia, fotografia, objetos, vestuário, entre outros 

(MARCONI & LAKATOS, 2003). Nesta pesquisa, os documentos são aqueles disponíveis 

nas próprias interfaces das RSEs, como: manual de uso, Frequently Asked Questions 

(FAQ)14, política de privacidade e termos de uso. Os documentos serviram para mapear as 

redes, buscar informações sobre seus respectivos funcionamentos, recursos, objetos de 

aprendizagem e níveis da atividade; dando subsídios para execução da análise 

comparativa. Os instrumentos utilizados para coletar estes dados foram: a observação 

assistemática, os registros das telas das interfaces e o uso de anotações. 

 

5.2.3.3. A Pesquisa Experimental 
 

Durante esta fase, com intuito de aproximar a pesquisadora do problema, realizou-se um 

primeiro experimento exploratório utilizando a plataforma Redu. Este experimento foi 

realizado como projeto da disciplina de “Sistemas de Atividades”15, na qual o Redu foi 

utilizado pelo professor como plataforma de apoio ao ensino. Teve por intuito traçar um 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Disponíveis em: <www.redu.com.br>; <www.passeidireto.com>; <www.ebah.com.br>. Acesso em: 03 jan. 2013. 
14 Documento, geralmente digital, contendo respostas para “perguntas frequentes” dos usuários.  
15 Disciplina ofertada como optativa no Programa de Pós-Graduação em Design da UFPE pelo Prof. Dr. Silvio Barreto Campello. 

O experimento foi realizado no segundo semestre do ano letivo de 2012. 
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mapeamento e desenvolver uma análise da atividade de aprendizagem colaborativa através 

desta plataforma. Os procedimentos metodológicos empregados se baseiam na Teoria da 

Atividade, definindo: (a) o modelo Sistema de Atividade; (b) os níveis da atividade (tríade 

atividade-ação-operação); (c) a análise das contradições do Sistema de Atividades; e (d) a 

hierarquia das ferramentas mediadoras. Na primeira etapa deste experimento, os elementos 

do Redu foram mapeados e identificados através da observação, verificando: a hierarquia 

de funcionamento do ambiente; os recursos oferecidos pela plataforma; os objetos de 

aprendizagem disponíveis; e as ações e operações realizadas no ambiente da disciplina.  

 

O método para coleta de dados foi a observação direta intensiva, a qual é realizada por 

meio de duas técnicas, a saber: (i) observação e (ii) entrevista (MARCONI & LAKATOS, 

1991). Classificando16 as técnicas, tem-se que a primeira foi a observação assistemática 

participante em equipe, caracterizada pela ausência de planejamento prévio e realizada 

através da própria plataforma. A pesquisadora participou do grupo como aluna, 

aproximando-se mais do contexto, ganhando confiança do grupo e não interferindo na 

abordagem pedagógica do professor.  

 

Em relação a segunda técnica, tratou-se de uma entrevista semiestruturada focalizada, 

sendo aplicada individualmente com os alunos. Neste tipo de entrevista, há um roteiro de 

tópicos relativos ao problema estudado, mas o entrevistador tem liberdade de realizar 

perguntas que quiser. Estes tópicos foram levantados segundo a referida Teoria da 

Atividade. Assim, foi possível sondar razões e motivos sem obedecer a uma estrutura 

formal, sendo um tipo de técnica mais indicado em estudos exploratórios. As entrevistas 

duraram, em média, 15 minutos e 45 segundos e foram registradas através de gravações de 

áudio. Também houve uma entrevista individual com um dos idealizadores e 

pesquisadores17 da plataforma Redu.  

 

Na terceira etapa, a partir do mapeamento e da coleta de dados, as informações obtidas 

foram agrupadas e categorizadas nos elementos da Teoria da Atividade; utilizando a técnica 

de análise de conteúdo Hermenêutica Dialética (MINAYO, 1999) nos discursos transcritos 

das entrevistas gravadas. Na última etapa, foi estruturada uma análise com base no 

mapeamento das contradições dos elementos do sistema e das suas relações na 

construção da atividade de aprendizagem colaborativa. Além disso, foi identificada a 

hierarquia dos artefatos mediadores; finalizando com as conclusões dos resultados obtidos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Classificação segundo Ander-Egg  apud Marconi & Lakatos (2010). 
17 O entrevistado: Alex Sandro Gomes, Doutor em Ciências da Educação pela Université de Paris V (René Descartes). Professor 

no Centro de Informática da UFPE, Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora 2 do CNPq e membro da 
Academia Pernambucana de Ciência. 
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Os membros do grupo de controle foram os alunos da disciplina de Sistema de Atividades, 

sendo: 8 do mestrado, 2 do doutorado e 1 aluno especial (matriculado como disciplina 

isolada). Como a maior parte deles já possuía experiência no ensino, pôde-se coletar 

informações de suas posições tanto como aluno, quanto como professor – em relação ao 

uso da plataforma no apoio ao ensino colaborativo.  

 

5.3. A Análise Comparativa Qualitativa 
 

Nesta fase da pesquisa, o desenvolvimento é de uma análise comparativa qualitativa. 

Prodanov & Freitas (2013) explicam que a pesquisa qualitativa é aquela em que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito; com um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que dificilmente é traduzida através dados 

numéricos. Esta abordagem, geralmente, é a mais utilizada na pesquisa social. Assim, os 

autores explicam que a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas em seus processos, onde: o ambiente natural e o objeto de estudo em questão são 

as fontes diretas para coleta de dados; o pesquisador é o instrumento-chave no processo; o 

processo e seu significado são os focos principais da abordagem; o pesquisador tende a 

analisar os dados indutivamente. Esta abordagem permite identificar características 

essenciais dos fenômenos e do objeto de estudo de forma a melhor representar suas 

relações socioculturais, neste caso, das Redes Sociais Educacionais com seus Sistemas de 

Atividades e todos seus elementos. A execução da análise foi executada nas seguintes 

etapas: (1) estabelecimento de categorias analíticas; (2) observação do objeto de estudo; (3) 

interpretação dos dados coletados. São descritas nas subseções a seguir. 

 

5.3.1. O Estabelecimento das Categorias Analíticas  

 

A categorização consiste na organização dos dados para que o pesquisador possa tomar e 

tirar conclusões na pesquisa, requerendo a construção de um conjunto de categorias 

analíticas (PRODANOV & FREITAS, 2013). Estes autores explicam que para seu 

estabelecimento adequado é conveniente a realização de estudos exploratórios ou estudos 

dirigidos à construção de instrumentos para registro de dados; além disso, elas podem ser 

fundamentadas no referencial teórico da pesquisa. Nas pesquisas qualitativas, geralmente, 

o seu conjunto inicial estabelecido é “reexaminado e modificado sucessivamente, com vistas 

a obter ideais mais abrangentes e significativos” (PRODANOV & FREITAS, 2013, p. 114). 

Na pesquisa, foi possível estabelecer uma relação de tudo aquilo que era relevante para ser 

estudado após o experimento exploratório. Desta forma, algumas categorias analíticas 

foram traçadas previamente a partir dos objetivos da pesquisa. No processo de 
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mapeamento e coleta de dados, as categorias foram sendo modificadas e redefinidas até 

que se tornassem abrangentes o suficiente para o que se pretendia na pesquisa. As 

categorias analíticas utilizadas para a comparação das Redes Sociais Educacionais 

selecionadas foram efetuadas através do embasamento no quadro teórico da Teoria da 

Atividade. O intuito desta categorização é facilitar, didaticamente, o desenvolvimento do 

estudo e proporcionar um meio para efetuar esta comparação do ponto do Design da 

Informação. As categorias foram definidas, a saber: (1) Sistema de Atividades: identificar 

os elementos dos Sistemas de Atividades (sujeito, ferramenta, objeto, comunidade, regras e 

divisão do trabalho); (2) Hierarquia de Funcionamento: identificar a lógica de 

funcionamento e hierarquia da informação destas plataformas; (3) Principais Ferramentas: 

identificar os principais tipos de ferramenta (funcionalidades) disponíveis nas suas 

interfaces; (4) Objetos de Aprendizagem: identificar quais são os objetos de 

aprendizagem, seus formatos e sua forma de veiculação; e (5) Níveis da Atividade: 

identificar quais são as atividades, suas ações e operações. Nota-se que a categoria 1 diz 

respeito ao modelo do Sistema de Atividades proposto por Engeström, que trabalha em 

cima das relações dos sujeitos com seus objetos, as quais são mediadas pelas ferramentas; 

dentro de um contexto sociocultural específico. Já as categorias 2, 3 e 4 tratam 

especificamente das ferramentas mediadoras, buscando entender quais são os recursos 

disponíveis em cada plataforma, como a informação é nelas hierarquizada e que materiais 

de aprendizagem são oferecidos. A última categoria procura mapear a tríade Atividade-

Ação-Operação proposta por Leontiev, buscando identificar os processos de fluxos e de 

troca de informações através da interface destas plataformas. 

 

5.3.2. A Observação do Objeto de Estudo 

 

A observação constitui um elemento fundamental nas pesquisas desde a coleta e a análise 

até a interpretação dos dados obtidos (GIL, 1989): “desempenha papel importante nos 

processos observacionais, no contexto da descoberta e obriga o investigador a um contato 

mais direto com a realidade” (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 191). Trata-se do ponto de 

partida da investigação social. Marconi & Lakatos (1991) explicam a vantagem de aplicação 

deste método: (a) possibilita meio diretos e satisfatórios para estudar uma ampla variedade 

de fenômenos; (b) exige menos do observador do que outras técnicas; (c) permite coleta de 

dados sobre um conjunto de atitudes comportamentais típicas; (d) depende menos da 

introspecção e da reflexão; e (e) permite a evidência de dados não constantes em roteiros 

de entrevistas e/ou questionários.  
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Entendendo a técnica, sua classificação pode ser: (1) quanto à participação do pesquisador: 

participante ou não-participante; (2) quanto à sistematização na busca das informações: 

sistemática ou não-sistemática; e (3) quanto às condições do ambiente: na vida real ou em 

laboratório. Na primeira classificação, a adoção nesta pesquisa é da observação 

participante, onde o pesquisador faz parte da comunidade ou do grupo, incorporando-se e 

confundindo-se a eles: “fica tão próximo quanto um membro do grupo que está estudando e 

participa das atividades normais deste” (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 194). A 

importância da participação se deve à necessidade de ser membro da plataforma e fazer 

parte de suas comunidades para ter acesso a elas. Além disso, é preciso utilizá-las, 

conhecê-las a fundo, interagir com seus membros e participar de suas atividades de forma 

regular para coletar dados fundamentais na execução da pesquisa. Em relação à segunda 

classificação, trata-se de uma observação sistemática, onde o pesquisador sabe quais 

aspectos da comunidade ou grupo que são significativos para alcançar os objetivos traçados 

e elabora previamente um plano de observação. Assim, implica-se em estabelecer 

categorias necessárias para análise da situação (GIL, 1989). Esta observação acontece em 

campo, ou seja, na vida real –  [neste caso, virtual]. A observação foi utilizada de forma 

conjugada com outros instrumentos, como o caso das categorias analíticas traçadas. 

 

5.3.3. A Interpretação dos Dados Coletados 

 

Nas análises qualitativas, o pesquisador faz uma abstração além dos dados obtidos: busca 

possíveis explicações (implícitas nos discursos ou documentos) para estabelecer 

configurações e fluxos de causa e efeito. Isso irá exigir constante retomada às anotações de 

campo, ao campo, à literatura e até mesmo à coleta de dados adicionais (PRODANOV & 

FREITAS, 2013). Em geral, a forma de representação das interpretações da coleta de dados 

nas pesquisas qualitativas são nos formatos de textos narrativos, descritivos, esquemas, 

matrizes, diagramas, entre outros. Na pesquisa, os dados coletados foram analisados em 

cima das categorias analíticas traçadas, utilizando os pressupostos teóricos e as 

ferramentas analíticas da Teoria da Atividade para realização da discussão e comparação 

das RSEs. 

 

5.4. Estudo de Caso 
 

O estudo de caso, segundo Gil (1989), é caracterizado pelo estudo profundo de um ou 

poucos objetos, a fim de permitir conhecimento mais amplo e detalhado do mesmo. Sabino 

(1979) apud Gil (1989) indica alguns critérios para seleção dos casos: (a) buscar casos 

típicos; (b) selecionar casos extremos; (c) tomar casos marginais. Para o estudo de caso, a 
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escolha foi da rede Passei Direto. O motivo se deve ao fato desta rede apresentar uma 

estrutura intermediária quando comparada às demais em termos de complexidade, 

flexibilidade e níveis hierárquicos de informação. Além disso, esta rede possui todas as IES 

do país cadastradas e apresenta a ferramenta diferencial da gamificação18. Tinha-se como 

hipótese que esta ferramenta seria, talvez, capaz de aumentar o engajamento e a 

participação do usuário na rede; tendo impacto na potencialização do compartilhamento do 

conhecimento entre os sujeitos envolvidos.  

 

5.4.1 Técnicas, Instrumentos de Coleta da Dados e Amostragem 

 

Para coleta de dados do estudo de caso da rede Passei Direto, foram selecionadas quatro 

técnicas, a saber: (a) Experiência de Uso; (b) Entrevista Estruturada; (c) Focus Group; e (d) 

Questionário fechado. As abordagens das primeiras técnicas foram mais qualitativas, 

buscando-se encontrar relações e contradições entre os elementos do Sistema de 

Atividades, os níveis da atividade e o seus impactos diretos na organização das informações 

na interface da plataforma. A partir de então, pôde-se refinar um instrumento de coleta de 

dados através de um questionário com tratamento quantitativo, tornando-se possível uma 

aplicação em maior escala. A seguir, os procedimentos metodológicos adotados são melhor 

detalhados.  

 

5.4.2. Experiência de Uso 

 

A experiência de uso, também chamada de casos de uso, enfoca os objetivos do usuário, 

onde a ênfase se dá mais na interação deste com seu sistema do que na própria tarefa 

(PREECE et al., 2005). Os autores completam que se trata de uma técnica associada a um 

ator; e são os objetivos dele ao utilizar o sistema que se pretende capturar. O ideal seria que 

sua aplicação fosse em um contexto real de uso, onde não houvesse a interferência do 

pesquisador. Entretanto, devido à inviabilidade operacional na pesquisa (tempo, 

equipamentos, espaço, acesso aos usuários, etc.), esta abordagem foi descartada. A 

experiência foi executada em laboratório, buscando a simulação de um contexto de uso.  

 

Em relação às condições do local, foi selecionada uma sala do Departamento de Design da 

UFPE, o Laboratório de Práticas Gráficas (LPG), com bancas, ar-condicionado e fechada; 

oferecendo condições favoráveis ao sujeito de realizar as tarefas propostas sem 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

18 É o processo de inclusão de apenas alguns elementos do game design em diferentes contextos cujas características não são 
de games, sendo que estes elementos devem ser aplicados e removidos sem que haja prejuízos das características inicias 
(ARAÚJO & TENÓRIO, 2012). 
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interferências externas (ruído, má iluminação, calor, distrações, etc.). Os registros foram 

efetuados de forma individual com os sujeitos por meio de câmera semiprofissional (modelo 

FUJIFILM Finepix S2980) posicionada em tripé com enquadramento na mão do sujeito 

interagindo com a interface do dispositivo (tablet) ou apenas no monitor do computador 

acompanhando o cursor do mouse. Antes da aplicação da técnica, foi feito um piloto com 

dois usuários, os quais não participaram do experimento final. Foram considerados 

suficientes para uma primeira abordagem. Em cada uma das aplicações, pôde-se observar 

questões a serem ajustadas, tanto em relação aos casos propostos, quando em relação à 

posição da câmera, qualidade do vídeo, etc. 

 

Em relação à amostragem e representatividade social, Guerra (2006, p. 21) explica: “não 

nos parece aconselhável chamar <amostras> aos universos de análise qualitativa, já que 

este é um conceito ligado a uma representatividade estatística e não à representatividade 

social que se pretende neste tipo de pesquisa”. Desta forma, o número de sujeitos 

selecionados foram um total de 10, os quais também participaram da reunião do grupo focal. 

Foram selecionados sujeitos de mesmo curso e instituição de ensino, dando a possibilidade 

de uniformização dos casos propostos.  

 

Foram alunos de graduação do curso de Bacharelado em Design da UFPE. Outra 

característica é que os usuários eram pouco experientes, oferecendo a possibilidade de 

explorar melhor as dificuldades e impressões dos primeiros acessos, os quais são decisivos 

para o usuário continuar a utilizar a plataforma ou não. Os sujeitos assinaram um Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido, disponível no APÊNDICE A. Foi feita a partir do 

mapeamento dos níveis da atividade e da observação do uso da plataforma que se 

selecionaram os casos. No total, foram 5 (cinco) o número de casos propostos, a saber: (a) 

gerenciar disciplina; (b) compartilhar arquivos; (c) tirar dúvidas; (d) interagir; (e) competir 

(gamificação). Ver APÊNDICE B.  

 

5.4.3 Entrevista Estruturada 

 

Marconi e Lakatos (2003, p. 196) afirmam que a entrevista: “é um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional”. Explicam ainda que se trata de uma 

técnica utilizada especialmente na investigação social, tornando-se possível a coleta de 

dados para diagnóstico ou tratamento de problemas sociais. O tipo de entrevista aplicada foi 

a estruturada, onde o pesquisador segue a um roteiro previamente estabelecido, fazendo 

questionamento de tópicos que deseja investigar.  
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Existe uma sequência de perguntas pré-definidas e o pesquisador não pode adaptar as 

perguntas ou alterar a ordem dos tópicos. Já que a pesquisa foi executada com auxílio de 

estudante de IC, o qual estava diretamente envolvido na mesma linha de pesquisa e com 

mesmo objeto de estudo, optou-se por realizar esta técnica para garantir uniformidade e 

consistência nos dados coletados. Foi aplicada imediatamente após a experiência de uso, 

sendo individual para o sujeito pesquisado. Teve como roteiro um formulário criado com 

base nos elementos do Sistema de Atividades (APÊNDICE C). As perguntas geraram 

informações que auxiliaram no desenvolvimento do questionário.  

 

5.4.4 Focus Group 

 

Cybis et al. (2007), no livro Ergonomia e Usabilidade, explicam que o focus group ou grupo 

focal se trata de uma técnica de coleta de dados estruturada por meio de uma reunião 

informal de usuários, em geral de 6 a 10 participantes, os quais manifestam suas opiniões 

sobre determinado assunto: pode ser tanto uma oportunidade para um novo produto, quanto 

um problema sobre um produto ou sistema existente. Os temas a serem discutidos são 

levantados pelos pesquisadores, os quais mediam o debate. Desta maneira, foi possível 

reunir os sujeitos participantes da experiência de uso para uma discussão grupal, 

abordando-se temas ligados às contradições do sistema e às possíveis soluções. O grupo 

focal foi executado no mesmo espaço das experiências de uso e seu conteúdo foi gravado 

em áudio. 

 

5.4.5 Questionário 

 

Segundo Marconi & Lakatos (2003, p. 201), o questionário “é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. Foi escolhido em virtude de apresentar maior 

viabilidade de ser aplicado em larga escala. Além disso, segundo as mesmas autoras, 

permite: economizar tempo; obter respostas mais rápidas e precisas; abranger maior área 

geográfica; oferecer menor risco de distorção, entre outros fatores. Contendo o total de 10 

perguntas sobre a plataforma, buscou analisar as contradições dos elementos do sistema. 

Os questionamentos estão relacionados com os problemas identificados na experiência de 

uso e no focus group. Antes da aplicação definitiva, foi feito um pré-teste, sendo aplicado a 

10 usuários que não fizeram parte da amostra posterior. O pré-teste auxilia a evidenciar as 

falhas existentes, como: inconsistência ou complexidade das questões; ambiguidade ou 

linguagem inacessível ao público pesquisado; perguntas supérfluas ou que causem 

embaraço ao informante, entre outras (MARCONI & LAKATOS, 1991).  
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As autoras ainda completam que devem apresentar três importantes elementos: 

fidedignidade, validade, e operatividade. O questionário final foi elaborado com o auxílio da 

plataforma Qualtrics19, que permite a construção de formulários para envio por meio digital 

através de link ou e-mail. Foi disponibilizado através da própria plataforma Passei Direto, 

divulgado em todas as instituições federais e estaduais do país, bem como algumas das 

principais faculdades particulares. O total de sujeitos que se pôde obter respostas do 

questionário foi um total de 250, número máximo que a plataforma permite em versão trial, 

ou seja, gratuita para testar. Ver APÊNDICE D. 

 

5.4.6 Tabulação e Interpretação  

 

As técnicas para interpretação dos dados qualitativos obtidos foram: (1) a análise de vídeo 

(BØDKER, 1996) e (2, 3) a hermenêutica dialética (MINAYO, 1994). Já os questionários, por 

terem sido de natureza quantitativa, foram traduzidos em forma de gráficos e tabelas, os 

quais foram gerados automaticamente pela plataforma Qualtrics, e a partir de (4) análise 

estatística descritiva. Para tabulação e interpretação finais dos dados, foi utilizada a 

Contradição Primária (nos elementos) do Sistema de Atividades (ENGESTRÖM, 1999). 

Além disso, a partir desta análise foi possível buscar relações com os Princípios do Design 

da Informação (PETTERSON, 2002). 

 

A. Experiência de Uso: a Análise de Vídeo (BØDKER, 1996) é uma técnica específica 

que combina a etnografia e a análise de interação aplicada à Teoria da Atividade para 

analisar dados coletados em vídeo, especialmente por meio da Interação Humano-

Computador. No uso dos artefatos podem ocorrer o que a autora denomina de 

breakdowns. São relacionados ao processo de uso quando o trabalho é interrompido por 

algo; provavelmente porque a ferramenta se comporta de maneira diferente do previsto, 

causando o desencadeamento de operações inadequadas ou não provocando operação 

nenhuma (BØDKER, 1996). Nestas situações a ferramenta (ou parte dela) se torna o 

objeto das ações dos sujeitos. A partir da observação das operações executadas, é 

possível mapear momentos em que ocorrem estes breakdowns, identificando desajustes 

ou falhas na ferramenta. A diferença deste conceito em relação ao de “contradições”, 

abordado no capítulo da Teoria da Atividade, é que este ocorre no nível ação-operação, 

ligado diretamente ao uso da ferramenta; enquanto que as contradições estão no nível 

de atividade: desajuste nos elementos do sistema de atividades, entre os elementos, 

entre diferentes sistemas e entre a evolução de um mesmo sistema. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Disponível em: <http://www.qualtrics.com>. Acesso em: 23 abr. 2014. 
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B. Entrevista Estruturada e Focus Group: a técnica de Hermenêutica Dialética 

(MINAYO, 1994) trabalha com a análise de conteúdo do discurso individual dos sujeitos. 

É utilizada para realizar interpretação aproximada da realidade. Coloca-se a fala em seu 

contexto para entendê-la a partir do seu interior e no campo da especificidade histórica e 

totalizante em que é produzida. Então, realizar-se-á ordenação e classificação dos 

dados obtidos através de criação de categorias, identificadas a partir do encontro das 

palavras-chave comentadas pelos sujeitos. 

 

C. Questionário: os dados foram tabulados através do auxílio da plataforma já 

mencionada Qualtrics, além de planilhas no programa Excel. A abordagem foi da 

Estatística Descritiva, cujo ramo aplica várias técnicas para descrever e sumarizar 

conjunto de dados. Pôde-se desenvolver diversos tipos de gráficos, tabelas e diagramas 

que melhor apresentassem os resultados encontrados. 

 

5.4.7 Lista de Recomendações  

 

A lista de recomendações foi desenvolvida tendo com base os resultados encontrados na 

pesquisa. Foram propostas a partir dos breakdowns da experiência de uso (nível ação-

operação) e das contradições do Sistema de Atividades identificadas através do 

questionário (nível atividade).  
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6   RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesta seção, são abordados os resultados da pesquisa, apresentando discussões a respeito 

do que foi coletado. É subdividido nas seguintes etapas: (1) Análise Comparativa das Redes 

Sociais Educacionais; (2) Estudo de Caso com a rede Passei Direto. Na primeira etapa, 

apresenta-se o resultado a partir das categorias analíticas traçadas embasadas na Teoria da 

Atividade, a saber: Sistema de Atividades, Hierarquia de Funcionamento, Principais 

Ferramentas, Objetos de Aprendizagem e Níveis da Atividade. Na segunda etapa, são 

apresentados os resultados dos métodos executados: análise de uso, entrevista estruturada, 

focus group e questionário fechado. Para tabulação dos dados finais, utilizou-se a Análise 

das Contradições Primárias do Sistema de Atividades (ENGESTRÖM, 1999), gerando, 

posteriormente, uma reflexão nos princípios de Design da Informação e as possíveis falhas. 

 

6.1 Resultados da Análise Comparativa 
 

6.1.1 Sistemas de Atividades 

 

A primeira categoria definida para análise comparativa foi o Sistema de Atividades de cada 

uma das três plataformas avaliadas: (1) Redu; (2) Passei Direto (PD); e (3) Ebah. Os 

elementos analisados foram, a saber: Sujeito, Ferramentas, Objeto, Regras, Comunidade e 

Divisão do Trabalho. O elemento “resultado” não foi avaliado, já que, nesta fase, não houve 

pesquisa experimental com os usuários. Os diagramas estruturados são baseados no 

modelo de Sistema de Atividades de Engeström (1999). As tabelas apresentam comparação 

das características presentes e ausentes nas respectivas RSEs em cada categoria avaliada. 

São também apresentadas figuras com captura das telas das redes para melhor 

apresentação. 

 

6.1.1.1 Sujeito 

 

São os atores do processo e estão engajados na 
atividade, podendo ser indivíduos ou subgrupos  
dentro de uma comunidade (RUSSELL, 2002). 

 
Tabela 6.1. Análise Comparativa dos Sujeitos 

 

 

 

 

 

Sujeito Redu PD Ebah 
Alunos ¢ ¢ ¢ 
Ex-alunos ¢  ¢ 
Professores ¢  ¢ 
Tutores ¢   
Administradores ¢   

Fonte: Própria autora. 
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Sujeito no Redu: apresenta quatro perfis: alunos, professores, tutores (monitores) e 

administradores (coordenadores, técnicos administrativos). Para utilizar a plataforma, não é 

necessário estar vinculado a nenhuma instituição de ensino, basta fazer o cadastro e 

escolher os ambientes de aprendizagem que deseja participar. Apenas professores ou 

administradores de cursos podem criar ambientes. Também não é necessário que haja um 

tutor ou um administrador, o professor pode ofertar um curso independente de uma 

instituição e ele mesmo gerenciá-lo. Informações disponíveis em seus perfis: nome, curso, 

instituição de ensino, idade, idiomas, cidade onde vive, interesses, perfis em outras mídias 

sociais, formação e contatos (Figura 6.1). 

 
Figura 6.1. Perfil de membro no Redu 

 
Fonte: <www.redu.com.br>. Acesso em: 24 jul. 2013. 

 

 

Sujeito no Passei Direto: É uma rede acadêmica exclusivamente para estudantes, fazendo 

com que estes sejam os únicos sujeitos a utilizar a plataforma. O aluno deve estar 

matriculado regularmente em uma instituição de ensino para que utilize a rede e estar 

vinculado a ela na plataforma. Ao concluir o curso ele deverá descadastrar a instituição e, 

consequentemente, não deverá mais fazer parte do Passei Direto. Em seu perfil, as 

informações disponíveis sobre os sujeitos são: nome, instituição, curso, comentários feitos, 

disciplinas (em curso/cursadas), arquivos postados, perguntas realizadas, contatos, 

currículo e nível (gamificação) (Figura 6.2). 
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Figura 6.2. Perfil de membro no Passei Direto 

 
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 

 

Sujeito no Ebah: É uma rede acadêmica voltada para professores, alunos e ex-alunos, com 

três tipos de sujeitos diferentes. Assim, no que diz respeito aos alunos, não é requisito estar 

vinculado a uma instituição para fazer parte da plataforma, basta informar que é ex-aluno de 

determinada instituição de ensino. Em relação às informações disponíveis sobre os sujeitos 

em seus perfis, tem-se: nome, perfil (professor/aluno/ex-aluno), curso, instituição, amigos, 

arquivos postados e existe a possibilidade de colocar links de perfis de outras plataformas 

como Lattes, LinkedIn, Orkut, Facebook e Twitter. Outro fato interessante é que, no seu 

perfil, o usuário pode gerenciar seus arquivos postados, organizando-os através de pastas 

(Figura 6.3). 

 
Figura 6.3. Perfil de membro no Ebah 

 
Fonte: <www.ebah.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 
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Tabela 6.2. Análise Comparativa das Ferramentas 

Fonte: Própria autora. 

 

 

Ferramentas no Redu: Apresenta as seguintes principais ferramentas: (a) aula: onde é 

possível abrir arquivos em diversos formatos como vídeos, página de texto e exercícios; (b) 

membros: ter acesso aos perfis dos membros que fazem parte dos diversos ambientes da 

rede; (c) mural: tem-se acesso aos comentários postados no ambiente; (d) arquivos de 

apoio: enviar arquivos como artigos, resumos, entre outros; (e) comentar: o sujeito pode 

efetuar algum comentário nas aulas ou no mural da disciplina; (f) compartilhar: é possível 

compartilhar conteúdos em sites de redes sociais como Facebook e Twitter; (g) relatórios: 

permite que os professores acessem relatórios de desempenho do aluno; (h) mensagem: 

enviar mensagem individual assíncrona a algum membro da comunidade; (i) pedir ajuda: o 

aluno poderá utilizar a ferramenta de pedir ajuda caso haja alguma dúvida ou não 

entendimento em alguma aula; (j) chat: os membros conseguem enviar mensagens por 

“bate-papo” (Figura 6.4).  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Todas as ferramentas são detalhadas e descritas de forma mais aprofundada no tópico “6.1.4 Principais Ferramentas”. O 

intuito aqui é mostrar quais são elas e suas funções para efetuar comparação. 

6.1.1.2 Ferramentas20 

 

Os artefatos e ferramentas psicológicas são 
responsáveis pela mediação das interações dos 
sujeitos com seus objetos (KAPTELININ; NARDI, 
2006). 

 

 

 

 

 

Ferramentas Redu PD Ebah 

Arquivos ¢ ¢ ¢ 
Membros ¢ ¢ ¢ 
Comentar ¢ ¢ ¢ 
Mensagem ¢  ¢ 
Mural ¢ ¢  
Perguntas  ¢ ¢ 
Links   ¢ 
Gamificação  ¢  
Currículo  ¢  
Missão  ¢  
Chat ¢   
Relatórios ¢   
Pedir Ajuda ¢   
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Figura 6.4. Ferramentas no Redu 

        
Fonte: <www.redu.com.br>. Acesso em: 24 jul. 2013. 

 

 

Ferramentas no Passei Direto: Apresenta as seguintes principais ferramentas, 

identificadas na figura 6.5: (a) arquivos: permite compartilhamento de arquivos com diversos 

formatos (texto, imagem, slide, tabela, áudio, zipado); (b) disciplinas: é possível que os 

alunos gerenciem suas disciplinas, efetuem matrícula, informem se estão em curso ou se já 

passaram e acessem os conteúdos; (c) perguntas: o aluno pode efetuar e responder 

perguntas sobre os conteúdos da disciplina; (d) alunos: eles podem ter acesso aos perfis 

dos colegas matriculados nas disciplinas; (e) notificação: têm acesso aos acontecimentos 

recentes na plataforma (um amigo subiu de nível, o arquivo enviado foi aprovado por fulano, 

etc.), recebendo notificações; (f) mural: lista com comentários postados no ambiente da 

disciplina; (g) currículo: o aluno preencherá o seu currículo no perfil e empresas 

credenciadas à plataforma terão acesso para ofertar oportunidades de estágios; (h) 

nível/gamificação: de acordo com a participação na rede, o estudante recebe uma 

pontuação e aumenta o nível, trazendo o lado lúdico com uma competição saudável. Variam 

de “calouro” a “oráculo”, somando o total de 9 níveis; (i) missão: são algumas missões com 

tarefas que o usuário deve fazer para ganhar pontuações e entender melhor o ambiente, 

como “baixar um arquivo”, “avaliar uma pergunta” ou “cursar uma disciplina”. 
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Figura 6.5. Ferramentas no Passei Direto 

 
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 

 

Ferramentas no Ebah: Suas principais ferramentas são, a saber: (a) material de estudo: 

são os arquivos enviados pelos membros da plataforma, são sempre páginas com textos 

e/ou imagens; (b) vídeos: espaços com vídeos incorporados do Youtube; (c) links: sites úteis 

relacionados aos temas dos cursos; (d) perguntas e respostas: os membros podem efetuar 

e responder perguntas sobre conteúdos relacionados aos cursos; (e) comentar: é possível 

realizar comentários nos arquivos a partir de plugin com o Facebook; (f) cursos: é possível 

verificar os cursos disponíveis, informações úteis (e.g. sobre o curso, áreas de atuação, 

mercado no Brasil), arquivos, membros, etc.; (g) Instituições de Ensino: é possível acessar 

as comunidades das instituições do país, com diversas informações como histórico, 

telefones, professores, mapas dos campus, entre outras (Figura 6.6). 
 

Figura 6.6. Ferramentas no Ebah 

 
Fonte: <www.ebah.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 
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Tabela 6.3. Análise Comparativa dos Objetos 

 

Objeto no Redu: Na página inicial da plataforma Redu (2013) há o seguinte informe: “O 

Redu é uma plataforma para ensino com tecnologia, que permite criar, compartilhar e 

discutir conteúdos das mais diversas formas, estimulando a aprendizagem, colaboração e 

diversão” (Figura 6.7). Segundo Gomes et al. (2012), na publicação “Educar com o Redu”, a 

concepção da plataforma “foi motivada pela necessidade de se conceber um ambiente 

virtual de ensino e aprendizagem cujo acesso fosse facilitado e envolvente para 

coordenadores, professores, pais e alunos”.  

 

Acrescentam que o intuito era possibilitar novas modalidades de comunicação, interação e 

compartilhamento de experiências; além de otimizar a prática de ensino-aprendizagem e 

gerir novas possibilidades de ensino mediado por interfaces de computador. Assim, os 

objetivos giram em torno de oferecer novas possibilidades: (a) para as instituições de ensino 

gerenciarem seus cursos a distância ou oferecerem uma ferramenta de apoio ao ensino 

presencial; (b) de práticas pedagógicas e ferramentas que aproximem mais os professores 

dos alunos, com abordagens mais desafiadoras e horizontais; e (c) de interação, 

comunicação e troca de conhecimento para os alunos através de uma rede social voltada 

exclusivamente para educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.3 Objeto 

 

É a motivação da realização da atividade, tendo natureza 
coletiva e de forma consciente; é compartilhado pelos 
participantes da atividade (BARRETO CAMPELLO, 2005; 
KUUITTI, 1996). 

 

 

 

 

Objeto Redu PD Ebah 
Trocar informações ¢ ¢ ¢ 
Compartilhar arquivos ¢ ¢ ¢ 
Gerenciar disciplinas ¢ ¢  
Possibilitar a EaD ¢   

Fonte: Própria autora.    
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Figura 6.7. Objeto do Redu (tela da página inicial) 

 
Fonte: <www.redu.com.br>. Acesso em: 24 jul. 2013. 

 

Objeto no Passei Direto: Segundo vídeo de apresentação disponível na própria plataforma 

e no Youtube, é uma rede social acadêmica 100% brasileira e 100% gratuita, cujo objetivo é 

“ajudar milhares de alunos em todo Brasil”. Eles deixam claro para quê a rede serve nas 

respostas das Perguntas Frequentes (FAQ): “é uma rede social acadêmica que surgiu para 

ajudar os estudantes na busca de informações através da troca de conhecimento e 

compartilhamentos de arquivos, tornando a formação acadêmica mais interativa” (figura 

6.8). Pode-se dizer que a ferramenta atende a dois objetivos primordiais: em primeiro, e 

mais importante, (a) oferecer uma plataforma exclusiva e interativa para alunos de 

universidades de todo país trocarem informações a respeito de conteúdos relativos aos seus 

cursos; e em segundo, (b) permitir que gerenciem seu curso e suas disciplinas. 
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Figura 6.8. Objeto do Passei Direto (tela de FAQ) 

 
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 

 

Objeto no Ebah: segundo a própria plataforma Ebah (2014), “é uma	  rede social dedicada 

exclusivamente ao campo acadêmico e tem como principal objetivo o compartilhamento de 

informação e materiais entre alunos e professores” (Figura 6.9). De acordo com sua 

estrutura e ferramentas oferecidas, nota-se que é exatamente este o objetivo: uma 

ferramenta que surge da necessidade de estabelecer um local de troca de informações 

(arquivos, links, vídeos, perguntas/respostas) em relação a diversos cursos do universo 

acadêmico. Ao se enviar qualquer arquivo, ele ficará relacionado através de tags ao curso 

em questão (e.g. Engenharia Mecânica) e à suas matérias específicas (e.g. 

Termodinâmica). Espera-se como resultado da atividade mediada por esta plataforma o 

estímulo, a troca e o aumento do nível de conhecimento entre os envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem na academia: professores e alunos. Um objetivo secundário diz 

respeito à possibilidade dos membros conhecerem as instituições de ensino e os seus 

cursos oferecidos no país (localização, áreas de atuação, mercado de trabalho no país, 

entre outros dados.). 

 
Figura 6.9. Objeto do Ebah (rodapé da página) 

 
Fonte: <www.ebah.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 
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6.1.1.4 Regras 

 

As regras podem ser implícitas e/ou explícitas, 
sendo estabelecidas por convenções e relações 
sociais dentro do Sistema de Atividades (CRUZ 
NETO et al., 2005). 

 

   Tabela 6.4. Análise Comparativa das Regras 

 

 

 

 

 

Regras Redu PD Ebah 

Cadastro ¢ ¢ ¢ 
Política de Privacidade ¢ ¢ ¢ 
Termos de Uso ¢ ¢ ¢ 
Direitos Autorais ¢ ¢ ¢ 
FAQ ¢ ¢  
Gamificação  ¢  

Fonte: Própria autora. 

 

Regras no Redu: as regras ficam situadas no rodapé da página e dizem respeito: ao (a) 

cadastro: pode ser feito de duas maneiras. O usuário pode efetuá-lo através de inscrição 

com login por meio da conta de e-mail ou do Facebook direto no próprio Redu ou, ainda, 

receber um convite por e-mail de um membro da plataforma e realizar o aceite; à (b) Política 

de Privacidade: a respeito da segurança, confidencialidade e privacidade das informações; e 

aos (c) Termos de Uso: definições do contrato, sobre o serviço, direitos e deveres do 

usuário e do contratado, entre outros aspectos. Além disso, caso o usuário tenha alguma 

dúvida sobre o funcionamento da plataforma e sobre o que é permitido ou não, pode ser 

consultado através da ferramenta “oráculo”. Trata-se de um chat interativo direto com 

representantes da plataforma. 

 

Regras no Passei Direto: as regras ficam situadas abaixo do menu esquerdo dentro da 

plataforma: (a) cadastro: é preciso se cadastrar via e-mail ou conta do Facebook. O usuário 

deve informar nome, instituição de ensino e curso e aceitar os termos de uso e política de 

privacidade. Deve também ser maior de 18 anos ou menor assistido pelos pais e estar 

matriculado no período vigente; (b) FAQ: além de responder às perguntas frequentes dos 

usuários, o Passei Direto explica como funciona a plataforma e o que o usuário deve, pode e 

não pode fazer através da rede. As respostas estão relacionadas ao cadastro, à conta, aos 

arquivos, ao uso do site e à gamificação; (c) Gamificação: neste tópico, o Passei Direto 

explica quais são as regras em relação ao jogo, informando do que se trata a competição, o 

que são e quais são os níveis, como subir de nível e qual o sistema de atribuição de 

pontuação; (d) Política de Privacidade: informações a respeito de informações exigidas, 

confidencialidade das informações, senha pessoal, coockies, requerimentos legais (proteção 

de direitos de propriedade industrial e intelectual, prevenção de fraudes e outros), segurança 
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e armazenamento de informações, direito de cancelamento e retificação de dados pessoais 

e menores de idade; (e) Termos de Uso: trata das definições do contrato, o objeto de 

contrato, as condições de hospedagem, cadastro de usuários, conteúdo do usuário do PD, 

obrigações de ambas as partes, o suporte e atendimento ao usuário, o prazo de vigência e 

as responsabilidades e declarações do usuário. Na plataforma, a Política de Privacidade 

(Figura 6.10) e os Termos de Uso aparecem em telas distintas, ambos com ilustrações 

simplificadas com a mesma cartela de cores do Passei Direto. 

 
Figura 6.10. Política de Privacidade do Passei Direto 

 
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 

 

Regras no Ebah: todas as questões relacionadas às regras na plataforma estão disponíveis 

no rodapé da página: (a) cadastro: é preciso informar, nome, data de nascimento, tipo de 

conta (aluno, professor, ex-aluno), instituição e curso, além de aceitar previamente os 

termos de uso e privacidade. A idade mínima é de 15 anos; (b) Direitos Autorais: existe um 

campo na plataforma que diz respeito aos direitos autorais. As regras relacionadas são 

baseadas na Lei 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais. A plataforma discute sobre o que é 

permitido, quais as punições, o que é considerado pirataria, entre outras questões. O Ebah 

informa que bloqueia a violação dos direitos autorais e retira arquivos da plataforma que 

infringem a lei, apresentando um gráfico que demonstra arquivos enviados x bloqueados; (c) 

Termos de Uso: é necessário aceitar os termos de uso antes de fazer parte da plataforma, 

no momento do cadastro. Diz respeito sobre: o acesso aos serviços, a conduta na 

plataforma, a responsabilidade civil sobre os arquivos postados, a possibilidade de banir o 

usuário do sistema que desrespeite o termo, além de outras questões; (d) Política de 



Mestrado em Design  |  UFPE 
	  

Raquel	  Rodrigues	  Santos	  de	  Oliveira |	   98 

Privacidade: diz respeito ao uso de informações disponibilizadas e cadastradas pelo usuário 

no uso da plataforma. Discute questões sobre o cadastro, dados sobre o provedor de 

acesso à Internet, o envio de cookies, a privacidade e a finalidade do uso das informações 

fornecidas pelo usuário ao Ebah, entre outras. Na plataforma, a Política de Privacidade e os 

Termos de Uso são apresentados na mesma tela. 
 

Figura 6.11. Direitos Autorais no Ebah 

 
Fonte: <www.ebah.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 

 

6.1.1.5 Comunidade 

 

A comunidade é formada por diferentes 
sujeitos que compartilham de um mesmo 
objeto (CRUZ NETO et al., 2005). 

 

Tabela 6.5. Análise Comparativa das Comunidades 

 

 

 

 

 

Comunidade Redu PD Ebah 

Universidades ¢ ¢ ¢ 
Faculdades ¢ ¢ ¢ 
Centros Tecnológicos ¢ ¢ ¢ 
Cursos Técnicos ¢ ¢ ¢ 
Escolas ¢   
Outros cursos* ¢   

*Cursos diferentes dos já mencionados. E.g. línguas, profissionalizantes, etc. 

Fonte: Própria autora. 
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Comunidade no Redu: nesta rede, fazem parte da comunidade: coordenadores, técnicos 

administrativos, professores, tutores e alunos de escolas, cursos, universidades e 

faculdades do país. Em relação às escolas, o público é apenas o do ensino médio; e em 

relação aos cursos, pode-se colocar desde o ensino de línguas estrangeiras a cursos 

técnicos e profissionalizantes como, por exemplo, técnico em Seguro Bancário. Todas as 

instituições não estão cadastradas, apenas aquelas que tiveram interesse por parte da 

administração, coordenação ou dos próprios professores em montar cursos no ambiente. 

Em relação às universidades e faculdades, os cursos podem ser criados também para a 

pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). O foco inicial era voltado apenas 

para o ambiente acadêmico, entretanto foi observada a oportunidade de mercado para 

trabalhar com o universo escolar. Além disso, devido à sua estrutura, outros cursos como os 

já mencionados foram se apropriando do uso da plataforma (Figura 6.12). 

 
Figura 6.12. Comunidade no Redu: Ambiente MOOC-LP 

 
Fonte: <www.redu.com.br>. Acesso em: 24 jul. 2014. 

 

Comunidade no Passei Direto: A comunidade que faz parte desta rede são alunos 

matriculados em universidades, faculdades e centros tecnológicos de todo o Brasil, sejam 

eles privados ou públicos, situados nos grandes centros urbanos ou em cidades do interior. 

Segundo a própria plataforma, todas as universidades e faculdades do país já se encontram 

cadastradas. Em relação aos usuários, a rede conta com mais de 340 mil alunos 

matriculados21. Os cursos oferecidos são voltados apenas para estudantes dos cursos 

técnicos e de graduação (tecnológico, bacharelado e licenciatura), não havendo a 

possibilidade de cadastro de cursos de pós-graduação (Figura 6.13). 
Figura 6.13. Comunidade no Passei Direto: UFPE 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Fanpage do Passei Direto, disponível em: <https://apps.facebook.com/passeidireto/>. Acesso em: 28 mar. 2014. 
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Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 

 

Comunidade no Ebah: fazem parte desta comunidade professores, alunos e ex-alunos de 

universidades e faculdades de todo o país. Além disso, 22 instituições de Portugal e 1 

instituição de Moçambique. A plataforma tem um espaço próprio para “Comunidade 

Acadêmica”, onde se pode pesquisar: (a) pela comunidade de “cursos”, ou seja, professores 

e alunos dos cursos de Química no país, por exemplo. A comunidade dos cursos abrange 

tanto graduação, como pós-graduação; e (b) pela comunidade das “Instituições de Ensino”, 

fazendo parte dela professores e alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

por exemplo (Figura 6.14). A rede conta com mais de 2,7 milhões de estudantes e ~ 200 mil 

professores cadastrados22. 

 
Figura 6.14. Comunidade no Passei Direto: Curso de Design 

 
Fonte: <www.ebah.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Disponível em: <http://www.ebah.com.br>. Acesso em: 06 mar. 2014. 
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6.1.1.5 Divisão do Trabalho 

 

 

Refere-se à forma de organização de uma 
comunidade, estando relacionada ao 
processo de transformação de um objeto 
em um resultado (CRUZ NETO et al.,2005). 

 
Tabela 6.6. Análise Comparativa da Divisão do Trabalho 

 

 

 

 

 

Divisão do Trabalho Redu PD Ebah 

Perfil único  ¢  
Perfis múltiplos ¢  ¢ 
Papel único  ¢ ¢ 
Papéis variados ¢   
Fonte: Própria autora.    

 

Divisão do Trabalho no Redu: é bem definida, com quatro papéis dentro do ambiente: o 

aluno, o professor, o tutor e o administrador. O professor ou o administrador do ambiente é 

quem configura a rede e cadastra os alunos, já os conteúdos são postados pelo próprio 

professor e acompanhados pelos alunos nas aulas. O administrador pode ser o coordenador 

do curso ou ainda um técnico administrativo e realizar o gerenciamento do ambiente da 

instituição. Ainda se acrescenta o papel de tutor, alguém que acompanha os alunos e 

oferece monitoria. O tipo de conta é diferente para cada um dos três perfis, apresentando 

restrições de acesso à determinadas ações no ambiente. Outro fato é os professores têm 

acesso a diferentes planos de acordo com as suas necessidades. Uma conta básica (grátis) 

oferece um número restrito de alunos cadastrados em um curso, documentos postados e 

videoaulas. Para dar upgrade, é preciso ser assinante (Figura 6.15). Os preços variam, a 

conta mais barata é a “Professor Lite” (assinatura de R$ 13,99/ mês). 

 
Figura 6.15. Divisão de Trabalho no Redu 

 
Fonte: <www.redu.com.br>. Acesso em: 24 jul. 2014. 
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Divisão do Trabalho no Passei Direto: os alunos são quem incluem os cursos e as 

disciplinas, bem como seus respectivos conteúdos. Eles administram suas matrículas em 

disciplinas e informam se estão em curso ou se já foram aprovados. Não há divisão de 

trabalho, todos são responsáveis pelas mesmas ações e com um perfil único (Figura 6.16), 

não havendo qualquer distinção de papéis ou ações realizadas. Eles podem adicionar 

disciplinas, convidar amigos, postar conteúdo, realizar matrícula, fazer e responder 

perguntas, acumular pontos para aumentar o nível.  

 
Figura 6.16. Divisão de Trabalho no Passei Direto 

 
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 

 

Divisão do Trabalho no  Ebah: existem dois perfis: o professor e o (ex-)aluno (Figura 

6.17). Esta escolha é feita no momento do cadastro na rede. Mesmo com esta divisão, as 

ações realizadas por ambos são as mesmas, ou seja, não há restrições de perfis: postar 

conteúdos, pesquisar e acessar arquivos, desenvolver e responder perguntas, encontrar 

membros das comunidades acadêmicas que fazem parte da mesma instituição ou do 

mesmo curso, dentre outras. A diferença está no que cada um fará com os arquivos. Deduz-

se que os alunos usarão para estudar conteúdos, enquanto os professores para preparar 

aula. 
 

Figura 6.17. Divisão de Trabalho na Ebah 

 
Fonte: <www.ebah.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2014. 
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6.1.2 Hierarquia de Funcionamento 
 

A segunda categoria analisada foi a hierarquia de funcionamento. Esta categoria diz respeito 

à lógica de funcionamento, à estrutura da plataforma e aos seus níveis hierárquicos da 

informação. Nela, ambas as redes possuem a instituição, os cursos e os objetos de 

aprendizagem como níveis hierárquicos em comum. As redes Passei Direto e Redu já 

acrescentam o nível intermediário “disciplina” entre cursos e objetos de aprendizagem, 

enquanto somente o Redu possui o nível “módulo”. Uma das diferenças entre as redes está 

na nomenclatura utilizada para os níveis: a instituição é chamada por vezes de universidade, 

enquanto os objetos de aprendizagem são nomeados de arquivos ou aulas. Além disso, 

enquanto nas redes Redu e Passei Direto os cursos estão em um nível hierárquico abaixo 

das instituições; a Ebah apresenta ambos em um mesmo nível, situados dentro de 

“Comunidade Acadêmica”. Nesta mesma rede há uma ambiguidade em relação aos 

“arquivos”: eles estão localizados tanto nos “cursos”, como nos “materiais de estudo”; 

oferecendo caminhos diferentes para acessá-los.  

 

Outra divergência está no uso de ícones para representação dos níveis hierárquicos. O 

Redu possui ícones bem estruturados, utilizando cor azul ou cinza com formas simplificadas 

que dialogam entre si, trazendo uma certa unidade à rede. A Passei Direto não possui esta 

característica, algumas seções possuem ícones, outras não, comprometendo a unidade; 

enquanto a Ebah não possui ícone algum. Nota-se que a primeira é uma rede mais robusta 

e verticalizada, com uma maior quantidade de níveis hierárquicos, maior profundidade de 

conteúdo e uma menor flexibilidade, além de uma estrutura e lógica de funcionamento 

parecida com a dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. A segunda apresenta menos 

níveis hierárquicos e menor profundidade de conteúdo em relação à primeira, porém 

continua apresentando uma estrutura verticalizada e bem definida. Já a terceira é uma rede 

mais horizontal, com poucos níveis, menos estruturada e mais flexível quando comparada 

às demais.  

 

As Figuras 6.18, 6.19 e 6.20 apresentam, através de uma linguagem esquemática, a 

representação da hierarquia de funcionamento das redes Redu, Passei Direto e Ebah, 

respectivamente. As texturas e os preenchimentos iguais representam que a funcionalidade 

do nível é correspondente nas demais redes. Já as Tabelas 6.7, 6.8 e 6.9, apresentam a 

nomenclatura utilizada na plataforma, seus ícones (quando cabível) e uma descrição de 

suas funcionalidades. 

 

 



Figura 6.18. Hierarquia de Funcionamento do Redu 

 
 
Tabela 6.7. Hierarquia de Funcionamento do Redu 

Hierarquia  Ícones Lógica de Funcionamento 

Ambientes de 
Aprendizagem 

 

Os Ambientes de 
Aprendizagem são locais de 
criação, interação e discussão 
de conteúdos (textos, imagens, 
vídeos, etc.).  

 
Instituição/ 
Professor  

Cada Ambiente de 
Aprendizagem começa pelo 
espaço da Instituição (ou 
Professor), onde se tem acesso 
aos cursos. Exemplo: Escola 
Pernambucana 

 
Curso 

 

Neste espaço estão 
organizados os membros e 
opções de privacidade. É 
possível requisitar matrícula, 
convidar e gerenciar membros. 
Exemplo: 3° Ano – Ensino Médio. 

 
Disciplina 

 

O conteúdo é dividido em 
disciplinas. Dentro destes 
espaços os membros 
interagem e acessam relatórios 
sobre seu desempenho. 
Exemplo: Português 

 
Módulo 

 

O Módulo serve para organizar 
as aulas das disciplinas e 
permitir aos membros o 
controle sobre seu 
aprendizado. Exemplo: Módulo I: 
Ortografia. 

Aulas 
 

Aqui é disponibilizado o 
conteúdo propriamente dito, ou 
seja, as aulas multimídia 
(objetos de aprendizagem). 
Exemplo: Aula I: Regras Básicas 
de Acentuação Gráfica 

 Fonte: adaptado Plataforma Redu1. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Disponível em:<http://www.redu.com.br>. Acesso em: 15 set. 2013. 

Figura 6.19. Hierarquia de Funcionamento do Passei Direto 
 

	  
	  
 

   Tabela 6.8. Hierarquia de Funcionamento do Passei Direto 

 Fonte: própria autora.  

	  
	  
	  
	  
	  

Figura 6.20. Hierarquia de Funcionamento do Ebah 

	  

 

 
    Tabela 6.9. Hierarquia de Funcionamento do Ebah 

Fonte: própria autora.  
	  

Hierarquia  Lógica de Funcionamento 

Comunidade 
Acadêmica 

Nas Comunidades Acadêmicas, os alunos 
terão acesso a duas modalidades: Cursos (e.g. 
Química, Medicina, Design, etc.) ou 
Instituições de Ensino (e.g. UFRJ, UFBA, 
UFPE, USP, etc.). Exemplo: Cursos – Design; ou 
Instituições de Ensino – UFPE 

 
Cursos 

Apresenta informações sobre o curso: área de 
atuação, o campo profissional, as pós-
graduações disponíveis no país, entre outras. 
Além disso, é possível acessar aos arquivos 
postados no curso, comentar através de plugin 
do Facebook e visualizar membros – 
estudantes e professores do curso no Brasil. 
Exemplo: Design 

 
 

Instituições de 
Ensino 

Apresenta informações sobre a IES. É possível 
visualizar fotos com tags da instituição (através 
de plugin do Flickr), seu histórico, além de um 
menu de navegação contendo: telefones, 
endereços, eventos, Centro Acadêmico, 
mapas, estacionamento e calendários. É 
possível visualizar membros: estudantes e 
professores da Instituição de Ensino. Exemplo: 
UFPE 

 
Material de 

Estudo 
 

É possível acessar a todos materiais 
disponíveis na plataforma. A pesquisa pode ser 
feita através do menu de navegação que divide 
em grandes áreas (Artes, Engenharias, Exatas, 
etc.) e seus respectivos cursos. Navega-se 
também através das seguintes opções: 
“últimos do seu curso”, “recomendações” e 
“últimos vistos”. 

 
Arquivos 

 

O conteúdo é apresentado através página da 
Web simples (texto e imagem). Pode-se 
visualizar quem enviou o arquivo, comentar e 
fazer download do arquivo em pdf. Exemplo: 
Análise de Embalagem. 

Hierarquia  Ícones Lógica de Funcionamento 

 

Universidades  

Cada aluno deve estar vinculado a 
universidade, a qual possui um 
ambiente colaborativo 
apresentando os cursos 
disponíveis e os estudantes 
matriculados. Exemplo: Universidade 
Federal de Pernambuco 

 

Cursos  
Apresenta os cursos oferecidos 
pela universidade; acessando a 
diversos materiais. Exemplo: Design 

 
 

Disciplinas 
 

Dentro do seu curso, o aluno terá 
acesso às disciplinas ofertadas na 
ementa, indicadas por seus 
respectivos códigos. As disciplinas 
são divididas em três grupos: (a) 
meu curso: apresenta todas as 
disciplinas do curso; (b) cursando: 
apresenta as disciplinas em curso; 
(c) já passei: apresenta as 
disciplinas que o aluno já foi 
aprovado. Exemplo: Desenho de 
Observação � DD113 

 
Arquivos  

Disponibiliza os arquivos 
compartilhados pelos alunos. Os 
arquivos podem ser anotações, 
aulas, provas, exercícios de 
classe, entre outros. Os alunos 
ainda podem “aprovar” os 
arquivos, caso julguem ser 
relevantes para a disciplina.  
Exemplo: Aula02.Luz e Sombra.pdf 
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6.1.3 Ferramentas Disponíveis 

 

Em relação às ferramentas das plataformas, ambas têm em comum as três seguintes 

principais funcionalidades: (1) arquivos: apesar de nomenclaturas diferentes, oferecem 

diversas modalidades de arquivos como textos, imagens, vídeos, entre outros. No Redu, o 

acesso se dá através das “aulas”; (2) membros: pode-se encontrar e acessar perfis dos 

usuários que fazem parte das comunidades, sejam das instituições ou dos cursos; (3) 

comentar: escrever comentários na rede, seja no mural, em um arquivo ou em uma 

disciplina/curso. Nesta lógica, já é possível construir algum nível de aprendizado 

colaborativo, já que existem usuários interagindo e colaborando com o compartilhamento do 

conhecimento através dos tais “arquivos”. Pode-se dizer que as três constituem as 

ferramentas básicas presentes nas RSEs. Já as funcionalidades presentes em duas entre 

as três redes são as seguintes: (4) mensagem; (5) mural; (6) perguntas e (7) compartilhar. 

Somente a Ebah apresenta lista de (8) links, enquanto que o Passei Direto possui com 

exclusividade a (9) gamificação, o (10) currículo e a (11) notificação; e a plataforma Redu 

apresenta o (12) chat, a opção de emitir (13) relatórios e de (14) pedir de ajuda. A 

enumeração aqui pontuada tem correspondência direta com as ferramentas apresentadas 

nas Tabelas 6.10, 6.11 e 6.12. 

 

6.1.4 Objetos de Aprendizagem 

 

A terceira categoria analisada foi a de objetos de aprendizagem23. A própria Rede Social 

Educacional já é um objeto de aprendizagem em si, embora, neste contexto, o uso deste 

vocábulo seja apropriado para designar objetos específicos compartilhados na rede para 

construção do conhecimento; por exemplo: videoaulas, slides, artigos, exercícios, entre 

outros. Os formatos variam de plataforma para plataforma, bem como a maneira de 

distribuição. No Redu, os objetos são associados a “aulas” virtuais, como recursos de apoio. 

Nas aulas, é possível a utilização de seis modalidades: página simples, apresentação, 

videoaula, exercícios, aula existente e aplicativos. No caso do Passei Direto, apesar de ser 

possível alterar modalidade no momento do registro (exercício, prova, texto, etc.), só existe 

uma única categoria: “arquivos”. Estes podem apresentar formatos diversos, como texto, 

imagem, tabela, slide, entre outros. Além disso, não há opção de videoaula. Já na Ebah, os 

arquivos só apresentam formato de visualização página simples da Web e o download é 

feito no formato PDF. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Objetos de aprendizagem são todas as ferramentas interativas baseadas na Web que apoiam o aprendizado de 

conceitos específicos incrementando, ampliando ou guiando o processo cognitivo dos aprendizes (HAY; 
KNAACK, 2007) 
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A respeito do download dos objetos de aprendizagem, não existe a possibilidade de “baixar” 

os arquivos das aulas no Redu: os alunos só podem visualizar quando conectados à 

plataforma. Já no Passei Direto e na Ebah, os alunos podem efetuar download dos arquivos 

para sua máquina (computador, notebook, tablet, smartphone). Outra questão é sobre o seu 

upload. No Redu, apenas o professor é habilitado para postar aulas e arquivos. Se um aluno 

tiver interesse em enviar algum material, ele terá que fazê-lo através de link postado no 

mural; este perfil não envia materiais para a rede. Já nas demais redes, os alunos podem 

enviar materiais através de upload. É possível visualizar a comparação nas Tabelas 6.13, 

6.14 e 6.15. 

 

6.1.5 Níveis das Atividades 
 

Os níveis das atividades foram identificados através do uso da plataforma – por parte da 

pesquisadora –, da observação assistemática dos usuários interagindo na plataforma e a 

partir de consulta à Lista de Perguntas Frequentes (FAQ), manuais e termos de uso das 

respectivas RSEs. Identificou-se uma tendência de uso para determinados objetivos, os 

quais foram aglutinados em atividades. Estas divisões foram realizadas para facilitar a 

apresentação dos níveis. Posteriormente, foram levantadas as metas a serem alcançadas 

pelos usuários (ação) e os procedimentos operacionais necessários para tal. As Tabelas 

6.16, 6.17 e 6.18 apresentam a tríade atividade-ação-operação das redes analisadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 6.10. Principais Ferramentas do Redu 

Ferramentas Ícone Função 

 
Aulas 

(1)  
Disponibilizar aulas que podem conter 
diversos tipos de objetos de aprendizagem 
como: página de texto, apresentação, 
vídeos e exercícios. 

 
Arquivos  
de Apoio 

(1) 
 

Disponibilizar materiais de apoio diversos no 
ambiente através de upload e download de 
arquivos. 

 
Membros 

(2)  
 

 
 

Observar os membros cadastrados na 
disciplina e seus respectivos perfis 
(professores, tutores e alunos), para 
adicioná-los e/ou enviá-los mensagens. 

 
Comentar 

(3)  
Fazer algum comentário na aula. É um 
espaço para compartilhar experiências 
sobre o assunto da aula.  

 
Mensagem 

(4) 
 

 
Comunicar-se de maneira assíncrona com 
os pares através de envio de mensagens. É 
possível visualizar mensagens enviadas e 
recebidas. 

 
 
 

Mural 
(5) 

 

 

Comunicar-se de forma colaborativa para 
construir conhecimento através do registro 
de trocas e da memória dos diálogos 
passados. A comunicação é muitos-para-
muitos, efetuada entre os membros da 
disciplina: professor, tutor e aluno. 

 
Compartilhar 

(7)  
Compartilhar a aula através de outras 
mídias sociais, tais como Facebook e 
Twitter. Também permite que aula seja 
impressa, enviada por e-mail ou adicionada 
aos favoritos. 

 
 

Chat 
(12) 

 

 
Comunicar-se de maneira síncrona com os 
pares através de diálogo em uma 
ferramenta de bate-papo. A comunicação 
permitida é o modelo bidirecional um-para-
um: aluno-aluno ou aluno-professor. 

 
Relatórios 

(13)  

Gerar relatórios para avaliar o desempenho 
dos alunos (participação x média obtida 
pelos exercícios), verificar os alunos que 
finalizaram o módulo e os pedidos de ajuda. 

 
Pedir  
Ajuda 
(14) 

 
 

Acionar um pedido de ajuda dentro da aula, 
fazendo um questionamento de alguma 
dúvida sobre determinado assunto.  

 
Conteúdo 

  
Disponibilizar todo o conteúdo dado na 
disciplina. Apresenta o conjunto de módulos 
e suas respectivas aulas. 

Fonte: própria autora. 

Tabela 6.11. Principais Ferramentas do Passei Direto 

Ferramentas Ícone Função 

 
Arquivos 

(1)  
Permite compartilhamento de arquivos em 
diversos formatos (texto, imagem, slide, tabela, 
áudio, zipado). 

 
Alunos 

(2) 
 O usuário terá acesso aos perfis dos colegas 

matriculados nas disciplinas, encontrando 
informações sobre eles e permitindo criar uma 
rede de contatos. Nos perfis, é possível 
visualizar as disciplinas do aluno, bem como 
arquivos postados, perguntas efetuadas, etc.  

Comentar 
(3) 

 É possível comentar no perfil de um aluno, nas 
atividades recentes das instituições, nas 
atividades das disciplinas e nos arquivos. 

 
Atividades 
Recentes 

(5) 
 

Funciona como um mural, onde se tem acesso 
aos acontecimentos recentes na plataforma. O 
aluno observa as ações realizadas de seus 
amigos (círculo) e dos colegas matriculados em 
mesmas disciplinas. Ex.: Fulano respondeu 
uma pergunta, Beltrano postou um arquivo. 

 
Perguntas 

(6)  

O aluno pode efetuar e responder perguntas 
sobre os conteúdos da disciplina. Ele estará 
acumulando pontos e contribuindo para o 
aprendizado colaborativo. 

 
Compartilhar 

(7)  

 
 

Permite que sejam compartilhados os arquivos 
através do Facebook ou de lista de e-mails. 

Nível  
(gamifi-
cação) 

(9) 

 
 

         

   

Divertida competição entre os alunos usuários 
da plataforma. Quanto mais compartilhar 
conhecimento, mais o aluno será reconhecido 
por seus pares e por empresas parceiras em 
busca de novos talentos. Os nove níveis são 
etapas que mostram a evolução do aluno no 
Passei Direto, indo do calouro até o oráculo. 

 

Currículo 
(10) 

 
 
     

    

   

Disponível nos perfis dos alunos. Permite 
contato com empresas para oferta de vagas de 
estágio. Oferece informações pessoais, 
acadêmicas, objetivos na carreira, experiência 
profissional e grau de fluência em idiomas. 

Notificação 
(11) 

 Notificações acerca dos acontecimentos 
recentes na plataforma (um amigo subiu de 
nível, o arquivo enviado foi aprovado por 
fulano, entre outros.). 

 
Disciplinas  

É possível que os alunos gerenciem suas 
disciplinas, efetuem suas matrículas, informem 
se estão em curso ou se já passaram. Além 
disso, podem acessar aos conteúdos e às 
atividades recentes da disciplina. 

Fonte: própria autora. 

Tabela 6.12. Principais Ferramentas do Ebah 

Ferramentas Função 

 
Material     

de Estudo 
(1) 

O aluno pode pesquisar por arquivos através dos 
cursos ou através dos arquivos em destaque. 
Também existem os atalhos: (a) meu curso: 
apresenta arquivos do curso do usuário; (b) meu 
histórico: demonstra lista de arquivos que o 
usuário já acessou. 

 
Arquivos 

(1) 

São os arquivos enviados pelos membros da 
plataforma; sempre apresentados em formato de 
página simples da Web, com textos e/ou imagens. 
É possível efetuar download em PDF dos arquivos. 

 
Estudantes e 
Professores 

(2) 

Nas Comunidades Acadêmicas, tanto dos 
“Cursos”, como das “Instituições de Ensino”, é 
possível visualizar lista dos membros que fazem 
parte da comunidade: estudantes e professores. 

Comentar 
(3) 

Efetuar comentários nos arquivos e nas 
comunidades (Cursos e Instituições de Ensino) 
através de plugin do Facebook. 

Mensagem 
(4) 

 

Enviar mensagem de maneira assíncrona para 
algum membro da plataforma. Para envio da 
mensagem, é preciso acessar o perfil do usuário. 

Perguntas    
e Respostas 

(6)  

É possível efetuar perguntas e responder àquelas 
elaboradas pelos usuários da plataforma. As 
perguntas ficam ligadas a um determinado curso e 
assunto através de tags. 

 
Links 

(8) 

É disponibilizada uma lista com links úteis que são 
relacionados aos diversos conteúdos dos cursos. 

 
Instituições 
de Ensino 

Acesso às comunidades das instituições de ensino 
do país. Apresenta-se diversas informações como: 
histórico, telefones, endereços, professores, 
mapas, calendários, entre outras. 

 
Cursos Verificar todos os cursos disponíveis no país, 

apresentando informações úteis tais como: áreas 
de atuação, mercado no Brasil, arquivos 
relacionados ao curso, membros (professores, 
alunos e ex-alunos) do curso, etc. 

Perfil  Nos perfis dos membros (alunos, ex-alunos e 
professores), é possível ter acesso a informações 
como: nome, curso, instituição e currículo Lattes. 
Um ponto muito interessante é que existe uma lista 
com todos os arquivos postados, inclusive 
ordenados por pastas. O professor, por exemplo, 
pode se utilizar deste artifício e enviar o link de seu 
perfil com todas suas apostilas, slides e materiais 
de sala de aula, por exemplo. 

Fonte: própria autora. 



Tabela 6.13. Objetos de Aprendizagem no Redu 

Objetos de 
Aprendizagem 

Ícones Função/formato 

 
Página 
Simples 

 

 

Criar conteúdo através de uma simples 
página de texto e/ou imagem a partir 
do próprio navegador. 

 
Documentação 
/Apresentação 

 

 
 

Disponibilizar arquivos de texto prontos 
para visualização (PDF), 
apresentações através de slides (PPT, 
PPTx, PDF) e imagens (PNG, JPEG, 
GIF). 

 
Videoaula  Disponibilizar conteúdo em formato de 

vídeo, podendo ser um arquivo ou um 
link do YouTube. 

 
Exercícios 

 

 

Avaliar o conhecimento em formato de 
teste com questões de múltipla 
escolha. 

 
Aula já 

existente 
 

 

 

Replicar um conteúdo já criado 
previamente. 

 
Aplicativos 
(Recursos 

Educacionais 
Abertos) 

 

 
 

 
 

Oferecer materiais de ensino e 
pesquisa em qualquer suporte ou 
mídia, que estão sob domínio público 
ou licenciados de maneira aberta; 
permitindo que sejam utilizados ou 
adaptados por terceiros. 

Fonte: própria autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6.14. Objetos de Aprendizagem no Passei Direto 

Objetos de 
Aprendizagem 

Ícones Função/formato 

Texto  
 

Arquivos de texto nos formatos 
DOC e DOCX. 

Texto e 
imagem   

Arquivos no formato PDF. 

Texto 
 

Arquivos de texto no formato TXT.  

Slides 
 

Arquivos de apresentação de slides 
nos formatos PPT e PPTX. 

Imagem 
 

Arquivos de imagem nos formatos 
JPG e GIF. 

Tabela 
 

Possibilitar o envio de tabelas nos 
formatos XLS e XLSX. 

Áudio 
 

Permitir o envio de áudio nos 
formatos MP3 e WAV. 

Arquivo 
zipado 

 

 
Oferecer a possibilidade de enviar 
arquivos zipados nos formatos ZIP 
e RAR. 

Pergunta 

 
 

Efetuar perguntas e responder 
àquelas elaboradas pelos usuários 
da plataforma. 

Fonte: própria autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  

Tabela 6.15. Objetos de Aprendizagem no Ebah 

Objetos de 
Aprendizagem 

Função/formato 

Arquivos Possibilitar a visualização de arquivos 
sempre em formato de página da Web 
simples (imagem e texto). É possível fazer 
download do arquivo em PDF. 

Links Oferecer a possibilidade de adicionar links 
úteis de sites que apresentam conteúdos 
relevantes para os cursos. 

Vídeos Adicionar vídeos a partir de incorporação 
daqueles disponíveis na plataforma Youtube. 

 

Perguntas e 
respostas 

Efetuar perguntas e responder àquelas 
elaboradas pelos usuários da plataforma. As 
perguntas ficam ligadas a um determinado 
curso e assunto através de tags. 

Fonte: própria autora. 

	  



Tabela 6.16. Níveis da Atividade no Redu 

 
 

Tabela 6.17. Níveis da Atividade no Passei Direto        Tabela 6.18. Níveis da Atividade no Ebah 

 

Atividade Ação Operação 

 
Matricular-se em  
um ambiente 
Realizar ou receber 
convite de matrícula em 
um curso e nas 
disciplinas ofertadas 

  
 
(1) Solicitar matrícula 
 

  
Ferramenta: Matricular-se 
Pesquisar e entrar no ambiente 
Entrar na disciplina 
Solicitar pedido de “matrícula 
 

 
(2) Aceitar o convite 

  
Ferramenta: Convite 
Aceitar o convite da matrícula 

 
 
 

 
Acessar às aulas 
Aprender (em um nível 
individual) os conteúdos 
ministrados na disciplina 
através dos diversos 
recursos do ambiente 
 

 
 
 
 
Assistir às aulas 
 

 
Ferramenta: Conteúdo/Aulas 
Acessar ao conteúdo 
Assistir às aulas (objetos de 
aprendizagem) 
Ler os comentários dos colegas 
Pedir ajuda (em caso de dúvida) 
 

 
Realizar download dos 
arquivos de apoio 

 
Ferramenta: Arquivos de Apoio 
Efetuar download dos arquivos de 
apoio 
Realizar leitura crítica do material 
 

 
 
 

Compartilhar o  
conhecimento 
Aprender (em um nível 
coletivo)  
de forma colaborativa 
através do ambiente 

 
Compartilhar as 
aulas 

 
Ferramenta: Compartilhar 
Clicar na “aula” 
Clicar em “compartilhar” (escolher 
plataforma: Facebook, Twitter, etc.) 
 

 
 
Postar comentários  
no ambiente 

 
Ferramenta: Aulas e Mural 
Comentar com contribuições nas 
aulas/mural 
Responder aos comentários 
Responder aos pedidos de ajuda 
Enviar links de conteúdos da Internet 
 

 
 
 
 
Interagir  
Trocar informações  
com outros alunos e/ou  
com professor de forma  
individual ou coletiva 
 

 
Enviar/receber 
mensagem 
Mensagem individual 

 
Ferramenta: Membros e Mensagem 
Visualizar Membros 
Entrar no perfil para escrever 
mensagem 
Visualizar mensagens 
(recebidas/enviadas) 
 

 
Postar no mural 
disciplina 
Mensagem coletiva 

 
Ferramenta: Mural 
Entrar no ambiente/disciplina 
Clicar em mural e enviar post 
 

 
Utilizar o chat 
Comunicação  
individual 

 
Ferramenta: Chat 
Verificar se o usuário está online 
Clicar para iniciar o bate-papo 
 

 
 
 
 

Realizar atividades  
de (auto)avaliação  
Realizar atividades de 
avaliação e autoavaliação 
de desempenho e 
participação. 
 

 

 
 
Realizar auto-
avaliação  
 

 
Ferramenta: Aulas (avaliação) 
Marcar como finalizadas as aulas 
assistidas 
Realizar auto-avaliação em cada 
aula  
 

 
Responder aos 
exercícios 

 
Ferramenta: Exercícios 
Entrar em conteúdo 
Acessar e responder aos exercícios 
 

 
Participar e contribuir  
na disciplina 

 
Ferramenta: Conteúdo e Mural 
Comentar nas aulas 
Postar conteúdo relevante no mural 

 

Atividade Ação Operação 

 
Cadastrar-se no 
Passei Direto 
Fazer parte da 
comunidade do Passei 
Direto, vinculado a 
uma Instituição de 
Ensino 
 

      
 
  (1) Efetuar cadastro 
 

 
Ferramenta: Cadastre-se 
Informar nome, e-mail e senha 
Buscar sua Instituição de Ensino 
Vincular-se à sua instituição 
Informar o curso e preencher “currículo” 
 

 
  (2) Aceitar o convite 

 
Ferramenta: Convide seus amigos 
Aceitar o convite por e-mail 

 
 

    
 
 
 
   Gerenciar as 

disciplinas 
Criar disciplinas e  
gerenciar matrículas 

 

 
 
Criar uma disciplina 

 

 
Ferramenta: Criar disciplina 
Informar nome oficial/código da disciplina 
Informar se é obrigatória ou eletiva 
 

 
Matricular-se nas 
disciplinas 

 

 
Ferramenta: Disciplinas 
Visualizar disciplinas ofertadas 
Clicar em “cursando” 
 

 
 
Gerenciar disciplinas 
 

 
Ferramenta: Disciplinas 
Visualizar disciplinas do “meu curso” 
Informar aprovação (“já passei”)                  
Contabilizar a grade curricular e número 
de disciplinas restantes 
 

 
 
 

 
Compartilhar 
arquivos 
Enviar, baixar e 
compartilhar 
informações através 
de arquivos - 
anotações, aulas, 
exercícios, provas, 
vídeos, entre outros  

 

 
 
 
Postar arquivos  
 

 
Ferramenta: Arquivos 
Entrar na disciplina e clicar em “arquivos” 
Clicar em “compartilhar anotações, aulas, 
provas, etc.” 
Selecionar o arquivo e informar: título, 
categoria, descrição e palavra-chave 
 

 
 

Baixar arquivos 
 

 
Ferramenta: Arquivos 
Pesquisar tema na barra de pesquisa 
ou clicar em “arquivos” e buscar – filtros 
Selecionar arquivo e clicar em download 
 

 
Compartilhar arquivos 

 
Ferramenta: Compartilhar 
Selecionar arquivo 
Clicar em compartilhar 
 

 
 

 
Tirar dúvidas 
Efetuar perguntas de 
dúvidas dos conteúdos    
das disciplinas e 
auxiliar colegas 
respondendo-as 

 
 
 
Efetuar perguntas 
 

 
Ferramenta: Perguntas 
Clicar na disciplina 
Clicar em “perguntas”- menu secundário 
Clicar em “fazer pergunta sobre o 
conteúdo da disciplina”  
Digitar descrição e palavra-chave 
 

 
 
Responder perguntas 

 
Ferramenta: Perguntas 
Clicar em “perguntas”- menu principal 
Buscar por filtros  
Clicar, visualizar e responder 
 

 
 

Interagir 
Enviar e visualizar 
comentários feitos 
pelos usuários da 
plataforma 
 

 
 
Efetuar e visualizar  
comentários 

 

 
Ferramenta: Contatos e Comentários 
Preencher em “escreva um comentário” 
(no perfil do aluno ou nas atividades -  
instituição de ensino e disciplina) 
 

 
Aprovar comentários 

 
Ferramenta: Comentários 
Clicar em aprovar 
 

 
Competir  
(gamificação) 
Efetuar ações no   
ambiente que 
contribuem 

 

 
 
 
Subir nível 
 
 

 
Ferramenta: Gamificação 
Ganhar pontos: completar “missões” ou 
quando outros usuários efetuarem 
download de um arquivo postado pelo 
usuário, além de aprovarem seus 
arquivos, suas respostas ou suas 
perguntas feitas. 

 

Atividade Ação Operação 

 
Cadastrar-se no Ebah 
Fazer parte da 
Comunidade  
Acadêmica do Ebah 

  
 
   Efetuar cadastro 
 

  
Ferramenta: Matricular-se 
Informar nome, sexo, nascimento, 
faculdade, curso e e-mail OU 
Criar a conta a partir do Facebook 
 

 
 
 
 
 
Acessar às  
Comunidades 
Acadêmicas 
Ter acesso à informações 
relacionadas com as 
Comunidades Acadêmicas 
de “Cursos” e “Instituições 
de Ensino” no país 
 

 
 
 
 
Acessar os Cursos  
 

 
Ferramenta: Comunidade 
Acadêmica => Cursos 
Entrar em Comunidade Acadêmica 
Clicar em “mais cursos” 
Escolher o curso 
Visualizar informações e arquivos 
Visualizar professores e estudantes 
 

 
 
 
Acessar as 
Instituições de 
Ensino  
 

 
Ferramenta: Comunidade 
Acadêmica => Instituições de 
Ensino 
Entrar em Comunidade Acadêmica 
Clicar em “outras instituições” 
Escolher a instituição 
Visualizar informações da instituição 
Visualizar mapa da instituição 
Visualizar professores e alunos 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Compartilhar  
materiais de estudo 
Gerenciar arquivos, enviar 
e baixar informações 
através dos materiais de 
estudo (arquivos), vídeos e 
links úteis 

 
 

Gerenciar meus 
arquivos  

 

 
Ferramenta: Meus arquivos 
Criar “nova pasta” 
Enviar “novo arquivo” 
Visualizar estatísticas gerais (visitas, 
downloads, espaço utilizado) 

 
 

 
 
 
 
Postar arquivos  

 

 
Ferramenta: Material de Estudo      
=> Arquivo 
Clicar em “Material de Estudo 
Clicar em “Enviar arquivo” 
Selecione arquivo (meu computador, 
Dropbox ou Google Drive) 
Preencher: título, descrição, palavra-
chave, curso e faculdade 
Selecionar licença de uso 
(comercial, permitir adaptação) 

 
 
 
Baixar arquivos 

 

 
Ferramenta: Arquivos 
Pesquisar e abrir arquivo 
Clicar em “download” 
 

 
 
 
Tirar dúvidas 
Efetuar perguntas de 
dúvidas dos cursos e 
auxiliar colegas 
respondendo-as 
 

 
 
Efetuar perguntas 

 

 
Ferramenta: Perguntas e Respostas 
Clicar: “Perguntas e Respostas” 
Clicar: “Faça também sua pergunta” 
Preencher: título, descrição 
detalhada e etiquetas. 
 

 
 
Responder e avaliar 
perguntas 

 

 
Ferramenta: Perguntas e Respostas 
Clicar na pergunta 
Clicar em “responder” 
Avaliar clicando em “boa pergunta” 
 

 
 

Interagir 
Trocar informações  
com outros (ex-)alunos 
e/ou com professor de 
forma individual ou coletiva 
 

 
Enviar/receber 
mensagem 
Mensagem individual 

 
Ferramenta: Mensagem 
Visualizar perfil 
Clicar em “enviar mensagem”  
Visualizar “caixa de entrada” 
 

 
Postar comentários 
Mensagem coletiva 

 
Ferramenta: Comentar 
Clicar em “comentar” (Cursos, 
Instituições de Ensino, Arquivos). 
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6.2 Resultados do Estudo de Caso 

 
Para o estudo de caso com a plataforma Passei Direto, utilizaram-se quatro técnicas de 

pesquisa, conforme já mencionado: (a) experiência de uso; (b) entrevista / focus group; e (c) 

questionário. Serão apresentados seus resultados nas subseções a seguir. Em seguida, 

com base nos resultados encontrados, foram apresentadas as Contradições Primárias do 

Sistema de Atividades (ENGESTRÖM, 1999); além da identificação destas falhas nos 

princípios de Design da Informação (PETTERSON, 2002). A primeira técnica teve como 

objetivo identificar os breakdowns a nível operacional (ação-operação), enquanto as demais 

buscaram as contradições a nível de concepção (atividade). Finalizando, foi proposta uma 

Lista de Recomendações. 

 

6.2.1 Experiência de Uso  

 

A experiência de uso foi proposta com o total de cinco atividades (APÊNDICE B), as quais 

foram baseadas nos níveis de atividades mapeados na etapa da análise comparativa (tabela 

6.17). Foram analisados um total de 10 usuários. O tempo médio desta aplicação durou em 

torno de 10 minutos, contabilizou cerca de 66% de eficácia24 média e um total quantitativo 

médio aproximado de 3 breakdowns. Foram considerados breakdowns: a execução de 

operações inadequadas ou de nenhuma operação (quando o usuário não sabe o que fazer). 

A Tabela 6.19 apresentada abaixo demonstra um resumo destes dados relativos à 

experiência de uso e a Tabela 6.20 apresenta as atividades, ações e operações que foram 

analisadas. 

 
Tabela 6.19. Resumo da Experiência de Uso. 

ATIVIDADE TEMPO MÉDIO EFICÁCIA BREAKDOWNS* 

01 00:01:48 50% ü 1,7  
50% û 2,5 

02 00:01:66 80% ü 1,9 
20% û 2 

03 00:01:27 100% ü 0,6 
0% û 0 

04 00:04:42 20% ü 11,5 
80% û 6,6 

05 00:01:65 80% ü 0,8 
20% û 3 

*média de breakdowns dos usuários 

Fonte: própria autora. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  De acordo com a ISO 9241, a qual enfatiza “Requisitos Ergonômicos para Trabalho de Escritórios com 

Computadores”, a eficácia é dada como a acurácia e completude com as quais os usuários alcançam estes 
objetivos específicos (ABNT, 2002).	  
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A atividade número 01 não apresentou um nível elevado de breakdowns, entretanto apenas 

metade dos usuários cumpriram a tarefa. O que houve foi uma falta de clareza da missão 

proposta no ambiente “avaliar pergunta”. Na atividade 02, os usuários que apresentaram 

problemas foram aqueles em que as disciplinas não estavam cadastradas no curso. Tiveram 

dificuldade em realizar o cadastro de novas disciplinas para informarem que estavam 

cursando. A atividade 03 foi bastante simples, os usuários compreenderam e executaram 

com maior facilidade. Foi a única com 100% de eficácia. A atividade 04 teve um maior 

número de problemas apresentados, mesmo para aqueles poucos que conseguiram efetuar 

(apenas 20% dos usuários), com média de 11 breakdowns. Já na atividade 05, a dificuldade 

foi baixa. Os usuários que não realizaram a tarefa não entenderam onde encontrar a sua 

universidade para postar o novo comentário, apenas responderam algo qualquer nas 

atividades recentes. Os breakdowns foram identificados a partir da análise de vídeo 

(BØDKER, 1996), sendo observados também através da fala dos usuários durante a 

execução das tarefas. 
 

 Tabela 6.20. Resumo da Análise de Uso. 

 Fonte: própria autora. 

 

 

 

ATIVIDADE AÇÃO OPERAÇÃO BREAKDOWNS 

 
Gamificação 
 

 
Cumprir uma 
missão 

 
Avaliar uma pergunta 

 
I. Falta de clareza em “avaliar uma 

pergunta” 

 
Gerenciar 
disciplina 
 

 
Matricular-se 
nas disciplinas 

 
Matrícula em uma 
nova disciplina que vai 
cursar este semestre 

 
II. Dificuldade de encontrar e 

cadastrar a disciplina 
III. Cursos repetidos sem disciplinas 

cadastradas 
 
Compartilhar 
arquivos 
 

 
Download de 
arquivos 

 
Fazer download de 
arquivo sobre “Design 
de Embalagem” 

 
IV. Arquivos cadastrados em 

disciplinas erradas 

 
 
Tirar dúvidas 
 
 
 
 
 

 
 
Efetuar uma 
pergunta 

 

 
 
Fazer uma nova 
pergunta qualquer 
sobre “caligrafia” 

 
V. Não tem opção / indicação de como 

fazer pergunta no menu 
“perguntas” 

VI. Não tem dúvida sobre “como fazer 
uma pergunta?” no FAQ 

VII. Ambiguidade no cadastro da 
pergunta 

VIII. Perguntas são obrigatoriamente 
vinculadas a uma disciplina 

 
 
Interagir 
 

 
 
Escrever um 
comentário 
 

 
 
Escrever um 
comentário nas 
atividades da UFPE 

 
IX. Espaço pequeno para digitar 

comentário 
X. Não existe opção de editar 

comentário feito pelo usuário 
XI. Não há espacejamento entre 

parágrafos nos comentários 
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I. Falta de clareza em “avaliar uma pergunta”  

 

Alguns usuários não entenderam o que seria “avaliar pergunta”. Quando clicaram na missão 

e foram para a página de perguntas, passaram um tempo navegando e entrando nas 

perguntas sem saber onde clicar. Entre os que realizaram, a maior parte demorou um pouco 

para entender a analogia do elemento visual “seta para cima” é aprovar e “seta para baixo” é 

reprovar. Descobriram quando passaram o cursor do mouse. Alguns usuários entenderam 

que “avaliar” fosse responder a pergunta. Responderam, não conseguiram cumprir a tarefa 

e ficaram sem entender bem o porquê. Um usuário achou que era para aprovar um 

comentário, fez a aprovação e informou ter terminado a tarefa. Na pergunta cadastrada, 

aparece um ícone roxo com uma interrogação e opção de “responder”, a qual se torna 

indexada na lista de perguntas, muitos usuários nem perceberam este fato e outros se 

questionaram. 
S02: “Quando você diz avaliar, você diz uma avaliação completa? (...) Eu 

avaliei uma pergunta, porque não tá aqui que eu cumpri?”. 
S04: “Seria responder?... Seria avaliar, responder? Seria a mesma coisa?.. 

Aqui eu vejo a resposta... Eu avalio a pergunta ou a resposta da 
pergunta?.. Num tenho muita... o que eu acho dela, é isso? (...) 
Aprovar, reprovar.. é aqui que seria?”. 

S05:  “Mas avaliar.. eu preciso comentar a pergunta ou não?”. 
S06: “Como é que eu vou avaliar? É pra aprovar, é? Não tô entendendo 

não.. É aqui que é pra fazer? (falando da aprovação do comentário)”. 
 

 

 
Figura 6.21. Missão no PD 
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 

 

 
Figura 6.22. Pergunta no PD 
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 
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Figura 6.23. Comentário no PD 
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 

 

II. Dificuldade em encontrar e cadastrar a disciplina 

 

Quando o usuário entra em um curso que apresenta nenhuma ou poucas disciplinas 

cadastradas, ele não entende que precisa cadastrar e vai direto para busca. A mensagem 

que aparece é um pouco confusa para ele, sem entender bem que a disciplina não está 

cadastrada. Quando se questiona que precisa cadastrar e tenta efetuar o cadastro, pergunta 

se precisa informar o código e diz que não sabe. Um dos usuários cadastrou a disciplina 

informando um dado qualquer no código. Apenas dois usuários fizeram cadastro correto, um 

sabia o código e o outro foi pesquisar no site da UFPE a grande de horário do semestre. A 

maior parte, só pra efetuar a tarefa, informou uma das poucas disciplinas que estavam 

aparecendo listadas, colocando “já passei”. Um usuário foi logo tentar criar uma nova 

disciplina e demorou para perceber que ela já estava cadastrada. 

 

S04: “Não sei o código.. não tenho o código..”. 
S05: “Deu erro ao criar.. sim, mas aqui também já tem uma.. num sei se 

essa lista é salva como se fosse uma parte dos meus contatos que já 
cursaram isso, aí eu posso botar.. talvez já tenha aqui... deu erro na 
criação dela, vou procurar aqui.. (...) ah, tem ela aqui já”. 

 

 

 
Figura 6.24. Disciplinas da Instituição do Usuário no PD 
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 
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III. Cursos repetidos que não existem e sem disciplina cadastrada 

 

A UFPE só apresenta um curso de Design, entretanto, existem seis cursos diferentes 

cadastrados na plataforma. Isso gera uma dificuldade para encontrar amigos do círculo, bem 

como disciplinas cadastradas, comentários, arquivos, entre outros. Parte dos usuários 

estava cadastrada em outros cursos como “Design – Desenho Industrial”, “Design de 

Interiores” e “Design Gráfico”, os quais apresentam cerca de 3 disciplinas somente; 

enquanto o “Design” (curso oficial) apresenta mais de 200. Também há outro problema 

identificado: não há possibilidade de remover disciplinas cadastradas. 

 
S03: “No caso eu tenho que me matricular numa que já existe, né? Aqui eu 

botei pra buscar a disciplina e aí.. peraí, vou voltar aqui. Engraçado, 
eles não mostram as matérias que eu deveria me matricular. Mas se 
eu, por acaso, pesquiso ali e não encontro... significa que a matéria 
não existe ali e não está disponível pra mim, é isso?”. 

 

 
Figura 6.25. Cursos no PD (Design – UFPE)  
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 

 

 

 
Figura 6.26. Lista de Disciplinas no PD (Administração Estratégica – Estácio de Sá) 
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 
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IV. Arquivos cadastrados em disciplinas erradas 

 

Somente um dos usuários, para buscar arquivos, foi direto na disciplina correspondente. A 

maior parte clicou diretamente em “arquivos” no menu, enquanto dois usuários pesquisaram 

pelo sistema de busca global do site. Um problema identificado é que alguns usuários 

podem estar fazendo upload de conteúdos em disciplinas erradas. A hipótese se deve ao 

fato de que, pela lógica do semelhante problema das perguntas, alguns usuários podem não 

entender bem que precisam estar cadastrados em uma disciplina daquele conteúdo para 

postá-lo no ambiente. 

 
S05: “Vou primeiro em arquivos que é mais lógico. Mas eu acho que 

também podia procurar na disciplina, tem uma disciplina de Design de 
Embalagem.. Aí, será que lá eu consigo visualizar os arquivos dela ou 
só consigo visualizar as pessoas? Acho que tá muito geral.. vou nas 
disciplinas mesmo.. Eita, Identidade Visual aqui no meio de 
embalagem..”. 

 

 
Figura 6.27. Arquivos da disciplina no PD (Design de Embalagem – UFPE)  
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 

 

V. Sem indicação de como fazer pergunta no menu “perguntas” 

 

Todos os usuários entraram no menu “perguntas” para tentar efetuar a tarefa. Ficaram 

observando todas as funções e comentaram que não havia opção de fazer pergunta. A 

maior parte dos sujeitos não conseguiu realizar a tarefa. Os que conseguiram tiveram muitas 

dúvidas e passaram tempo além do estimado para cumprir o solicitado, clicando em 

diversas funções da plataforma até descobrir. Três usuários foram até as atividades 

recentes da faculdade ou no próprio perfil e escreveram um comentário. Alguns perceberam 

que não era a forma correta de se fazer pergunta, outros não. 
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S01: “Não sei como fazer pergunta.. (...) Será que num tem alguma coisa a 
ver porque eu não tenho nenhuma disciplina de caligrafia? Eu teria 
que me cadastrar na disciplina de caligrafia pra fazer a pergunta, né? 
(...) Eu teria que fazer isso ou posso fazer uma pergunta em uma que 
eu me cadastrei?”. 

S03: “Num existe um.. num existe nada aqui que me diga como fazer a 
pergunta. Escrever um comentário num é a mesma coisa de escrever 
a pergunta.. não ia pro índice de perguntas...”. 

S04: “Mas peraí.. porque eu não fiz a pergunta? Será que vai aparecer na 
lista de perguntas? Eu fiquei com essa dúvida... entendeu? Eu fiz 
uma pergunta, mas realmente eu não sei... se vai aparecer aquele 
negócio quando eu tô vendo a pergunta.. o roxinho, a interrogação”. 

S05: “Isso aqui é a caixa de pesquisa, mas será que pode fazer a pergunta 
por aqui? É, aqui só dá pra fazer a pesquisa... (...) Tem um negócio 
que eu não tô entendendo.. Era pra aparecer uma caixa aqui pra 
poder fazer a pergunta..”. 

 
 

 
Figura 6.28. Página de perguntas no PD  
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 

 

VI. Não tem “como fazer uma pergunta?” no FAQ 

 

Cinco dos dez usuários foram até o FAQ para tentar descobrir como fazer a pergunta. Não 

existe nenhuma indicação sobre o tema, causando um certo desconforto no usuário. Eles 

navegam rapidamente observando os temas das perguntas e vão no buscador através do 

atalho “Ctrl+L” digitando “pergunta” para localizar. Não encontram nada, voltam para a 

página inicial do sistema e informam não saber executar a tarefa. 

 
S10: “Pois é.. ‘a gente sabe como você se sente quando está com dúvidas’, 

mas não tira minha dúvida quando eu preciso”. 
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Figura 6.29. Página de FAQ no PD  
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 

 

VII. Ambiguidade no cadastro da pergunta 

 

Os usuários que conseguiram realizar a tarefa, após digitarem a pergunta, questionaram 

sobre a questão da descrição, perguntando se havia necessidade de descrever a pergunta. 

Não há indicação que é obrigatório efetuar a descrição. Quando o usuário tenta enviar a 

pergunta sem descrição, não existe feedback algum; deixando o usuário confuso por alguns 

instantes, sem saber o motivo da pergunta não ter sido feita. Além disso, alguns usuários 

escreveram a mesma coisa nos dois campos. 
 

S01: “Aqui tem ‘descrição da pergunta’, só que eu já especifiquei bastante 
aqui também... (...) Dei ‘Ctrl+C’ e ‘Ctrl+V’ (...)”. 

 

 

 
Figura 6.30. Página de cadastro de nova pergunta no PD  
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 
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VIII. Perguntas são obrigatoriamente vinculadas a uma disciplina 

 

Só é possível efetuar uma pergunta se o usuário tem o cadastro em uma disciplina. 

Entretanto, o que pode ocorrer é que o usuário tenha dúvida de uma disciplina que ainda 

não cursou ou de outro curso, deixando-o impossibilitado de efetuar tal ou pergunta ou a 

vinculando a uma disciplina qualquer. As perguntas vinculadas a outras disciplinas são ruins 

para o sistema de busca, pois os usuários comentam que seria mais interessante visualizar 

perguntas relacionadas aos seus cursos. 

 
S08: “(...) são observações que tinha feito sobre campos de interesse. 

Pronto, eu tinha um exemplo, como é que é a história... semestre 
passado eu tava pagando uma cadeira do curso de Cinema e se eu 
quisesse fazer uma pergunta aqui, na lista, num tem como. Pessoas 
que tem outros tipos de interesse em outros cursos”. 

 

 
Figura 6.31. Página de cadastro de nova pergunta no PD  
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 

 

IX. Espaço pequeno para digitar comentário 

 

O espaço para digitar comentários na plataforma é apenas de uma linha. Quando o usuário 

excede este limite, o espaço aumenta para duas linhas de visualização apenas e cria uma 

barra de rolagem. Usuários que tentaram escrever um texto mais longo reclamaram da 

dificuldade de leitura para reler o comentário e até se perderam no raciocínio. Criticaram 

dizendo que o espaço de visualização do texto no comentário deveria ser maior, à medida 

que ele precisa escrever um texto mais longo. 

 
S02: “Olha, eu posso fazer um comentário rápido? Eu tou com uma 

impressão.. Eu acho que.. ficaria mais interessante que tivesse uma 
área maior pra poder visualizar o texto. É muito curto, você só vê uma 
frase. Então você que tá querendo contextualizar tem que ficar 
voltando.. o espaço é muito pequeno”. 
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Figura 6.32. Escrever novo comentário no PD  
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 

 

X.  Não existe opção de editar comentário feito pelo usuário 

 

Quando o usuário posta um comentário, seja no seu perfil ou nas atividades recentes de sua 

instituição ou em uma disciplina, não existe a possibilidade posterior de poder editar o 

comentário. A opção é apenas de excluí-lo. Um dos usuários, ao escrever um texto um 

pouco mais longo, questionou este aspecto. Além disso, não incorpora links. 

 
S02: “Eu acho que deveria ter também uma opção pra poder editar o seu 

texto, se tem algum erro e não queira passar isso.. porque se não fica 
muito de: “ah, não, tá escrito, foi escrito assim”.. só tem a opção de 
excluir. É mais conforto, deixa mais conforto a opção de editar tudo”.  

 

 
Figura 6.33. Excluir comentário no PD  
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 

 

XI. Não há espacejamento entre parágrafos nos comentários 

 

Ao se escrever um texto um pouco mais longo em um comentário, um usuário optou por dar 

espaços entre parágrafos para auxiliar na leitura do texto. Percebeu que, após efetuar o 

comentário, o texto estava unificado, sem espacejamento entre os parágrafos que havia 

feito (clicando “enter”) ou hierarquia da informação.  

 
S02: Pra texto grande também, tem um problema para.. não sei exatamente 

o que é, mas quando você termina o texto ele não dá um espaço, na 
hora que você está escrevendo. Por exemplo, escrevi uma frase, dei 
um espaçamento, que era pra ter uma divisão de raciocínio dentro do 
texto.. e quando eu ia publicar ele cola e junta, desconsidera o 
espaçamento. Isso é horrível para quem tá visualizando de longe, 
muita gente vê só um bloco único. Às vezes parece que é tão poluído, 
que é tanta coisa que a pessoa nem chega a ler. Pensa: ‘ah, não, tem 
muita coisa, depois eu leio’.” 



Mestrado em Design  |  UFPE 
	  

Raquel	  Rodrigues	  Santos	  de	  Oliveira |	   120 

 

 
Figura 6.34. Comentário no PD sem hierarquia da informação 
Fonte: <www.passeidireto.com.br>. Acesso em: 17 mai. 2014. 

 

 

6.2.2 Entrevista Estruturada e Focus Group 

 

Ambos, a entrevista estruturada e o focus group serviram tanto para retirar algumas dúvidas 

sobre os problemas na experiência de uso, como também para se ter uma ideia do quê seria 

perguntado no questionário, instrumento de pesquisa final. As técnicas trouxeram dados 

qualitativos que foram analisados a partir da técnica hermenêutica dialética (MINAYO, 

1994), encontrando as palavras-chave nos conteúdos dos discursos dos sujeitos. Serviram 

para desenvolver e refinar o instrumento, tendo seus resultados aplicados nas respostas das 

questões de múltiplas escolhas do questionário. 

 

6.2.3 Questionário Fechado 

 
6.2.3.1 Parte I: Perfil do Usuário Analisado 

 

Observando os dados da amostra pesquisada, pôde-se traçar um perfil do usuário analisado 

no Passei Direto. Ao todo, foram contemplados 23 estados. Aqueles que melhor 

contribuíram com a pesquisa foram: Minas Gerais (MG), representando 15% do total, 

seguido de Pernambuco (PE) com 14%, Paraíba (PB) e Rio de Janeiro (RJ) ambos com 

11%, São Paulo (SP) com 8% e Rio Grande do Sul (RS) com 6%.  
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Figura 6.35. Região geográfica – usuários do PD  

Fonte: própria autora. 

 Figura 6.36. Ano de cadastro no PD  

Fonte: própria autora. 

 

O Nordeste foi a região de maior representatividade, evidentemente, em função do grande 

número de estados, conforme gráfico da Figura 6.35. Entretanto, para avaliar de forma mais 

efetiva a participação dos usuários na rede proporcionalmente ao número de estados 

contemplados na pesquisa; a região mais ativa foi a Sudeste, seguida da Nordeste conforme 

Tabela 6.21. Os dados encontrados apontam que as regiões Norte, Sul e Centroeste ainda 

apresentam baixa participação na rede. Em relação ao ano de cadastro, aproximadamente a 

metade datam de 2014 (Figura 6.36). 

 
Tabela 6.21. Participação Regional dos usuários do PD 

REGIÃO # USUÁRIOS # ESTADOS  PARTICIPAÇÃO 

Sudeste 87 4 21,8 

Nordeste 115 8 14,4 

Sul 20 3 6,7 

Centroeste 17 4 4,3 

Norte 11 5 2,2 

Fonte: própria autora. 

 

No total foram contempladas 71 IES do país, buscando uma maior representatividade em 

relação ao Brasil. A maior contribuição foi da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

mas este fato se deu por conta de uma distribuição inicial com 20 conhecidos da 

pesquisadora. Retirando este fato isolado, a universidade mais ativa foi a Universidade 

Norte do Paraná (UNOPAR), com 8% de participação, seguida da Faculdade Estácio de Sá, 

com 6%. As instituições apresentadas no gráfico em pizza abaixo (Figura 6.37) demonstram 

aquelas que mais contribuíram com a pesquisa. 
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Figura 6.37. Instituições de Ensino Superior dos usuários do PD analisados 
Fonte: própria autora. 

 

No geral, 42% dos usuários pesquisados acessam a rede com baixa frequência (raramente 

ou pouco), enquanto 58% dos usuários da amostra acessam com maior frequência 

(frequente ou diária) (Tabela 6.22). Pelo fato da pesquisa ter sido distribuída na própria rede 

PD, seria de se esperar que houvesse maior contribuição de quem acessa com maior 

frequência. Este dado, no entanto, não afirma de maneira alguma que a maior parte dos 

usuários acessem de maneira frequente. Tem por intuito refletir e mostrar o perfil do usuário 

analisado para cruzamento de dados. 

 
Tabela 6.22. Frequência de Acesso no PD 

FREQUÊNCIA DE ACESSO USUÁRIOS % 

Acesso raramente, só quando preciso de um arquivo ou material 50 20% 

Acesso pouco, mais ou menos uma vez por mês 55 22% 

Acesso frequentemente, cerca de uma vez por semana 88 35% 

Acesso praticamente todos os dias 57 23% 

Fonte: própria autora. 

TOTAL 250 100% 

 

Já sobre o nível de gamificação na plataforma, que varia entre 9 categorias (Tabela 6.23), 

61% dos usuários analisados são calouros, o nível inicial. Na amostra de 250 usuários, 

entretanto, não foram encontrados usuários dos três últimos níveis (PhD, Alien e Oráculo). 

Do primeiro nível para o segundo, há uma decadência de 45 pontos percentuais, 

demonstrando que existe uma certa dificuldade na passagem de nível. A figura 6.38 

demonstra o gráfico logaritmo do número de usuários em função do nível. 	  
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Tabela 6.23. Níveis de Gamificação no PD 
# NÍVEL USUÁRIOS % 

1 Calouro 152 61% 

2 Esforçado 40 16% 

3 Nerd 24 10% 

4 Veterano 20 8% 

5 Mestre 7 3% 

6 Ninja 7 3% 

7 PhD 0 0% 

8 Alien 0 0% 

9 Oráculo 0 0% 

  TOTAL 250 100% 
Fonte: própria autora. 

 

 
Figura	  6.38.	  Gráfico	  Logaritmo	  dos	  Usuários	  em	  função	  

dos	  Níveis	  de	  Gamificação	  no	  PD	   
Fonte: própria autora. 

 

 

Utilizando a função “tabela cruzada” (cross tabulation) da plataforma Qualtrics, que realiza 

cruzamento de dados em linhas e colunas, foi possível montar uma tabela que demonstra os 

“níveis de gamificação” vs. “frequência de uso” da rede. No momento deste fechamento, o 

software contabilizou dados de usuários que haviam começado a responder esta primeira 

parte do questionário (Perfil do Usuário) e desistiram logo em seguida. Por isso, a amostra 

aparece com 317 sujeitos.  

 

Tabela	  6.24.	  Níveis	  de	  Gamificação	  vs.	  Frequência	  de	  Uso	  no	  PD 
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dias 
TOTAL 

Calouro 1 62 55 63 20 201 

Esforçado 0 4 10 21 17 52 

Nerd 0 1 3 10 12 26 

Veterano 0 2 1 12 8 23 

Mestre 0 0 0 2 5 7 

Ninja 0 0 0 2 5 7 

PhD 0 0 0 1 0 1 

Alien 0 0 0 0 0 0 

Oráculo 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 69 69 111 67 317 

 Fonte: própria autora. 
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Esta distribuição conjunta de frequência relativa é analisada através do teste χ2 (chi-

quadrado) de Peason (LAVRAKAS, 2008), a fim de investigar a (in)dependência entre as 

variáveis analisadas, conforme apresentando na Tabela 6.26.  

	  

Tabela	  6.25.	  Percentual	  (%)	  –	  Níveis	  de	  Gamificação	  vs.	  Frequência	  de	  Uso	  no	  PD	   
NÍVEL ACESSO % % TOTAL 

Calouro  Pouco acesso 37%  

63% Calouro  Muito acesso 26% 

Não calouro  Pouco acesso 7%  

37% Não calouro Muito acesso 30% 

Fonte: própria autora. 

    TOTAL         100% 

 

A hipótese nula testada é se as classificações examinadas são independentes. As 

frequências esperadas (assumindo independência) são subtraídas das frequências 

observadas no questionário e elevadas ao quadrado, dividindo-se pelo valor esperado*: 

χ2= Σ(Ei-‐Oi)2/Ei.	   Os graus de liberdade da estatística (df) descrevem o número final de 

cálculos estatísticos que são livres para variar. Na tabela de contingência isto vale df=(r-

1)(c-1) em que r é o número de linhas (rows) e c o número de colunas (columms) da tabela 

(SMITH; ALBUM, 2004).  

 

Tabela	  6.26.	  Níveis	  de	  Gamificação	  vs.	  Frequência	  de	  Uso	  no	  PD 
Chi Quadrado (χ2) 14,99 
Grau de liberdade (df) 1 
p-valor 0 

Fonte: própria autora. 

 

Se as relações observadas na tabela de contingência só poderiam ocorrer para variáveis 

relacionadas com probabilidade muito baixa, e.g. 5%, então diz-se que os resultados são 

estatisticamente significantes ao nível α =5%. Isto significa que tais varáveis tem baixa 

chance de serem independentes. Os valores críticos da estatística  χ2  são tabelados (em 

função do nível de significância e dos graus de liberdade). O valor calculado é usado no 

teste de hipótese descrito a seguir: 

	  

• hipótese nula             H0: não há dependência entre as variáveis analisadas. 

• hipótese alternativa   H1: há dependência estatística entre as variáveis analisadas. 

 

Como  χ2 
calculado >  χ2

 tabelado, tem-se evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula em 

diversos níveis de significância (α =5%, ou α =1%). 
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6.2.3.2 Parte II: Sobre o uso da Passei Direto  

(Contradições Primárias no Sistema de Atividades) 

 

6.2.3.2.1 Sujeito 

 

No elemento sujeito, foi apresentada a possibilidade de integração de novos perfis na 

plataforma. Dos usuários da amostra, 90% acreditam que deveria existir a presença de 

alunos de pós-graduação (MBA, especialização, mestrado e doutorado). Inclusive, algumas 

pessoas destas modalidades estão cadastradas na plataforma, conforme observado na 

página de sugestões do PD. Entretanto, não podem gerenciar disciplinas, 

consequentemente se sentem deslocadas, já que não o PD não foi idealizado para este 

público. Segundo os usuários participantes do focus group, é um tipo de perfil que pode 

contribuir muito na plataforma, lançando materiais, artigos, teses, respondendo a perguntas, 

entre outras atividades; já que apresentam um maior grau de especialização do 

conhecimento.  

 
Figura 6.39. Sujeitos que deveriam fazer parte do PD  
Fonte: própria autora. 

 

 

Além disso, 67% acreditam que deveria ser aberta a possibilidade de professores terem 

acesso à plataforma. Na discussão do focus group foi observado que não seria interessante 

a divisão de trabalho na plataforma, ou seja, perfis com restrições. Este fato poderia 

sobrecarregar um grupo de usuários com tarefas que não lhe deveriam ser exclusivas. 

Desta maneira, o professor teria apenas uma indicação no perfil de sua condição, mas 

executaria todas as mesmas atividades que os outros usuários, assim como funciona a 

plataforma Ebah. A Figura 6.39 apresenta um gráfico em barras dos sujeitos que deveriam 

fazer parte da plataforma, segundo resposta do questionário. 
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6.2.3.2.2 Ferramenta 

 

As funções e ferramentas da plataforma são discutidas de melhor forma na subseção 

“Divisão do Trabalho”. Aqui, são avaliados o uso geral da plataforma e as ferramentas que 

poderiam ser incorporadas para potencializar o Sistema de Atividades como um todo. Sobre 

o uso geral, a questão foi avaliada através de uma escala Likert, variando 5 graus entre [-2, -

1, 0, 1, 2], os quais equivalentes respectivamente a [Péssimo, Ruim, Neutro, Bom, Ótimo]. 

Foram aglutinados os resultados em [-2, -1] para negativo, [0] para neutro e [1, 2] para 

positivo.  

 

O gráfico apresentado na Figura 6.40 ilustra o percentual de número de usuários em função 

dos quesitos avaliados no uso geral da plataforma, a saber: utilidade, informação, uso, 

satisfação e confiabilidade. No que diz respeito ao uso geral da plataforma como ferramenta 

de apoio à aprendizagem colaborativa, a avaliação negativa foi de apenas 6%, contra 18% 

neutra e 77% positiva. Entre os cinco quesitos avaliados, aquele que apresentou menor 

desempenho foi o de “informação”, com uma avaliação positiva de apenas 63%; enquanto 

os demais quesitos apresentaram média de 80%,. Desta maneira, os resultados da pesquisa 

apontam que as informações na plataforma não são tão claras para os usuários.  

 

 
Figura 6.40. Avaliação Geral sobre uso do PD  
Fonte: própria autora. 

 

Ainda a respeito desta avaliação, é possível dizer que a amostra não apresenta 

necessariamente um resultado tão representativo em relação ao grau de satisfação geral do 

uso da plataforma, tendo em vista que os usuários que responderam são aqueles que a 

utilizam e não abarcou os demais que rejeitaram a plataforma nos primeiros acessos por 

motivos quaisquer. 
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Sobre a possibilidade de incorporação de ferramentas e funções na plataforma, os usuários 

responderam a questão através de um rankeamento de prioridades. As ferramentas 

apresentadas foram aquelas indicadas e discutidas no focus group. As mais votadas foram 

respectivamente “mensagem privada” e “chat”, estando seguidas de acessibilidade 

(deficiente visual). Em quarto e quinto colocado ficaram exercícios e videoaula. A Figura 

6.41 demonstra o percentual de voto no sistema de rankeamento. 

 

 
Figura 6.41. Novas Ferramentas a serem incorporadas no PD  
Fonte: própria autora. 

 

Isto demonstra que as maiores preocupações e foco dos usuários em relação ao uso da 

plataforma estão mais relacionados à interação e à troca de informações do que nas 

ferramentas de conteúdo em si (exercícios, videoaula). Estes dados apontam para direção 

que os alunos procuram, cada vez mais, construir o conhecimento de maneira colaborativa 

através da interação, da troca de informações e do intercâmbio de experiências. Desta 

maneira, indica uma possível mudança dos antigos paradigmas educacionais, os quais têm 

um grande foco no conteúdo e no material didático. 

 

6.2.3.2.3 Objeto 

 

Foram apresentadas as principais atividades desenvolvidas na plataforma para que os 

usuários enumerassem em ordem de importância, conforme tabela 6.27. Visando a discutir 

adequadamente esta classificação, procedeu-se um estudo de análise de agrupamento 

(cluster analysis). Esta técnica estatística possibilita descobrir quais os “grupos” com 

comportamentos semelhantes (JAIN; DUBES, 1988). Os exemplos mais clássicos de 

agrupamento hierárquico aparecem em taxonomia biológica, embora várias técnicas de 

agrupamento têm sido adotadas em muitas outras áreas.  
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Tabela 6.27. Objetivos no PD – ordem de importância  

 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° TOTAL 

Gerenciar disciplinas (1) 40 43 56 62 24 19 6 250 
Visualizar informações (2) 8 33 30 58 68 35 18 250 
Compartilhar arquivos (3) 115 51 44 20 11 4 5 250 

Tirar dúvidas (4) 68 76 48 32 17 3 6 250 
Interagir com alunos (5) 15 29 49 45 74 33 5 250 

Competir - gamificação (6) 2 5 7 9 26 85 116 250 
Ofertas de Estágio (7) 2 13 16 24 30 71 94 250 

Fonte: própria autora. 

 

Existe procedimentos divisivos (top-down) e aglomerativos (bottom-up) de agrupamento 

hierárquico. Os resultados são frequentemente apresentados através de dendrogramas 

(árvores de agrupamento). O processo inicia-se montando conjuntos ordenados Γ (aqui, em 

relevância e prioridade, segundo as respostas do questionário). Os conjuntos Γi 
k são 

definidos como os k elementos ordenadas em preferência decrescente com relação a 

variável i observada no questionário. Note que o número de elementos de cada conjunto Γi 
k 

é exatamente k. Dos dados colhidos, vê-se que  Γ 
1

1={3}, indica que o item 3 (compartilhar 

arquivos) é aquele considerado mais importante com relação às demais atividades 

realizadas na plataforma. Também,        Γ2
1 ={4} indica que o item 4 (tirar dúvidas) é o 

segundo item mais importante em relação às demais e assim sucessivamente.  
 

Γ 1= {3, 4, 1, 5, 2, 7} 
Γ 2= {4, 3, 1, 2, 5, 7} 
Γ 3= {1, 5, 4, 3, 2, 7} 
Γ 4= {1, 2, 5, 4, 3, 7} 
Γ 5= {5, 2, 7, 6, 1, 4} 
Γ 6= {6, 7, 2, 5, 1, 3} 
Γ 7= {6, 7, 2, 5, 1, 4} 

Γ 1
2 = {3, 4} 

Γ 2
2 = {4, 3} 

 
 

Γ 3
2 = {1, 5} 

Γ 4
2 = {1, 2} 

Γ 5
2 = {5, 2} 

Γ 3
3 = {1, 5, 2} 

Γ 4
3 = {1, 2, 5} 

Γ 5
3 = {5, 2, 1} 

Γ 6
2 = {6, 7} 

Γ 7
2 = {6, 7} 

 

Figura 6.42. Agrupamentos dos objetivos mais relevantes segundo dados do questionário 

Fonte: própria autora. 

 

Para se avaliar  Γ 1
2, elegem-se os dois itens mais “votados” na classificação relativa às 

atividades consideradas “mais importantes”. Na Figura 6.42, tem-se  Γ 1
2={3,4}. A título 

explicativo, Γ6
2={6,7} e Γ 7

2 ={6,7}, por exemplo. A primeira etapa de agrupamento dos 

elementos {1,2,...,7} é feita com base nos de Γ 1
2, sugerindo apenas os “clusters” {3,4} e 

{6,7}, pois Γ 1
2= Γ 2

2 e Γ 6
2= Γ 7

2. Procedido este agrupamento, em uma segunda etapa, 

desconsideram-se os elementos já agrupados. Desta feita, tem-se Γ3
3 = Γ4

3 = Γ5
3 ={1,2,5} e 

estas variáveis foram agrupadas. O resultado é visualmente mostrado através do 

dendrograma ilustrado na Figura 6.43. 
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Figura 6.43. Dendrograma – Análise Cluster – dos objetivos no PD 
Fonte: própria autora. 

  

Desta maneira, os resultados da pesquisa indicam que os objetivos principais dos 

usuários são (3) compartilhar arquivos e (4) tirar dúvidas. Os objetivos secundários foram 

(1) gerenciar disciplinas, (2) visualizar informações sobre outras disciplinas não cursadas e 

(5) interagir com outros alunos do curso, de outros cursos e de outras instituições. Já os 

objetivos terciários seriam (6) competir de maneira saudável através da gamificação e (7) 

receber ofertas de estágio e de emprego. Esta ordem apresentada também diz respeito à 

maneira como a interface foi construída e à disposição das funções em relação à uma 

hierarquia da informação. Por exemplo, não existe nenhum ícone para preencher currículo, 

somente se o usuário entrar no seu perfil. Os ícones poderiam ser apresentados em relação 

à ordem de objetivos no PD. Só com o currículo preenchido é que o usuário poderá receber 

ofertas de estágio. 

 

6.2.3.2.4 Divisão do Trabalho 

 

Em relação à divisão do trabalho, pôde-se investigar quais as atividades mais executadas 

pelos usuários e quais os perfis mais contribuíam para a aprendizagem colaborativa no 

ambiente, de acordo com a amostra, conforme Figura 6.44. Praticamente todos os usuários 

baixam arquivos, a atividade mais executada na plataforma (94%), por outro lado apenas 

51% postam novos materiais, reduzindo este número para a metade. Apenas 36% fazem 

novas perguntas e a minoria cadastra novas disciplinas (26%). Seria de se esperar que esta 

última atividade tivesse uma menor contribuição, visto que, uma vez a disciplina cadastrada, 

não seria preciso efetuar novamente este procedimento. 



Mestrado em Design  |  UFPE 
	  

Raquel	  Rodrigues	  Santos	  de	  Oliveira |	   130 

  
Figura 6.44. Divisão de trabalho na comunidade do PD 
Fonte: própria autora. 

 

A partir da ferramenta de tabela cruzada do Qualtrics, pôde-se trabalhar com dados dos 

“níveis de usuários” vs. “atividades executadas na plataforma”. A tentativa foi de entender se 

existia uma relação da divisão do trabalho em função dos níveis. Para se obter um grupo 

mais homogêneo, foi feito um agrupamento entre usuários calouros (nível calouro) e não 

calouros (demais níveis). Observa-se que os calouros (61% dos usuários da amostra) se 

concentram fortemente em baixar arquivos (96%) e gerenciar disciplinas (58%), contribuindo 

muito pouco ou nada para a plataforma no que diz respeito a colaboração: postar novos 

arquivos e responder/fazer perguntas (Figura 6.45). Justamente estas atividades são as que 

mais contribuem para subir de nível.  

  
Figura 6.45. Divisão de trabalho vs. nível dos usuários (calouro x não calouro) 
Fonte: própria autora. 
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6.2.3.2.5 Comunidade 

 

Sobre a possibilidade que a plataforma oferece de acessar a qualquer IES do país e 

visualizar seus cursos, suas disciplinas, seus arquivos, seus membros e suas atividades, 

75% dos usuários informaram nunca ter acessado a uma instituição que não a sua. Destes, 

pelo menos 37% afirmaram o desconhecimento desta possibilidade (Tabela 6.28). Estes 

dados indicam que não há clareza na plataforma sobre esta possibilidade, fazendo com que 

a maior parte dos usuários acessem somente suas faculdades e não explorem e/ou realizem 

intercâmbio de informações de forma mais ativa e efetiva com outros membros da 

plataforma para construção da aprendizagem colaborativa. A comunidade se demonstra, 

desta forma, mais fechada, fragmentada e segmentada, em vez de mais aberta. Acredita-se 

que este fato pode ser atribuído a algumas razões, entre elas devido ao modelo atual de 

EaD (que se apresenta fechado à instituição do usuário) e à falta de ênfase que a 

plataforma dá a esta possibilidade. A tabela 6.28 demonstra os percentuais de respostas 

dos usuários em relação às informações apresentadas na questão de múltipla escolha. 
 

Tabela 6.28. Divisão de trabalho vs. número de usuários  

COMUNIDADES USUÁRIOS % 

Eu nem sabia que podia fazer isso! 92 37% 

Já sabia, mas quando entro, SÓ acesso as disciplinas do meu curso e 

busco outros arquivos pela ferramenta de busca 71 28% 

Já cheguei a visitar páginas de OUTRAS faculdades do PAÍS  62 25% 

O máximo que fiz foi ir à página da minha faculdade e explorar OUTROS 

cursos, disciplinas  e arquivos da minha faculdade 25 10% 

  Fonte: própria autora.                                                          TOTAL           250           100% 

 

Conforme observado na rede Redu, além das IES, outras modalidades podem ser 

cadastradas na plataforma, como as escolas (Ensino Médio), cursos de línguas e cursos 

profissionalizantes. Com o questionamento a respeito desta possibilidade na plataforma PD, 

a maior parte dos usuários acredita que deve ser mantida a rede como está, com 

Universidades, Faculdades, Centros Tecnológicos e Técnicos, conforme Figura 6.46. 

Metade dos usuários acredita que pode ser aberto para às demais modalidades de cursos e 

apenas 42% acredita que pode ser oferecido também para as escolas. Observando a 

resposta dos usuários nas entrevistas e no focus group realizados, os usuários afirmam 

sobre este aspecto que seria preciso ter cuidado, especialmente para não misturar 

conteúdos de nível médio e superior.  
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Figura 6.46. Comunidades que deveriam fazer parte do PD 

Fonte: própria autora. 

 

Observando respostas da própria plataforma PD em relação ao pedido de inclusão do 

Ensino Médio na página de sugestões, já existe um projeto para veicular uma nova versão 

voltada para o Ensino Médio, mas sem previsão de lançamento. A diretoria da plataforma 

ainda informou que já está em fase de testes com uma escola no RJ. 

 

6.2.3.2.6 Regras 

 

As regras da plataforma estão relacionadas a alguns temas discutidos no Termo de Uso, a 

saber: direito autoral, privacidade e segurança; e responsabilidade legal das declarações na 

rede. A figura abaixo demonstra o nível de conhecimento dos usuários sobre estes temas. 

No questionário, as respostas “nada” e “pouco” foram consideradas como conhecimento 

insatisfatório; enquanto “satisfatório” e “muito” foram consideradas como satisfatório. 

Observa-se que mais da metade dos usuários tem conhecimento insatisfatório sobre os 

temas, com exceção de responsabilidade legal, com aproximadamente 50% (metade) 

(Figura 6.47).  

 
Figura 6.47. Nível de conhecimento sobre regras gerais no PD 
Fonte: própria autora. 
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Buscou-se entender mais a fundo o nível de conhecimento sobre este elemento do sistema, 

apresentando-se aos usuários regras explícitas e implícitas envolvidas no uso da 

plataforma. As explícitas são regras específicas do PD, as quais são apresentadas nos 

Termos de Uso, como o caso das alternativas 1 e 2 (Tabela 6.29). Já as implícitas são 

estabelecidas por convenções, geralmente de senso comum, como aquelas das alternativas 

3 e 4. Observa-se claramente, a partir da amostra de usuários, que o nível de conhecimento 

sobre as regras explícitas é muito baixo, enquanto que das regras implícitas é altíssimo. 

Pode ser um indicativo que os usuários, em geral, não leem os termos de uso da plataforma. 
 

Tabela 6.29. Nível de conhecimento sobre regras específicas no PD 
CONHECIMENTO SOBRE REGRAS SIM NÃO TOTAL 

1. É preciso garantir se descadastrar da plataforma caso cancele 
sua matrícula e/ou ingresse em outra instituição de ensino 

27 
11% 

223 
89% 250 

2. É preciso concordar em inocentar e, caso necessário, indenizar 
por perdas e danos o Passei Direto por qualquer processo legal 
causado por seu uso irregular 

61 
24% 

189 
76% 250 

3. É proibido publicar material pornográfico ou que faça apologia 
ao uso de drogas, conteúdo preconceituoso ou racista a terceiros 

226 
90% 

24 
10% 250 

4. É proibido publicar arquivos que contenham algum tipo de 
spam ou vírus (Trojan, malware, etc.) 

218 
87% 

32 
13% 250 

Fonte: própria autora. 

 

Já em relação às regras específicas sobre a gamificação, observa-se que a rejeição é baixa: 

apenas 9% dos usuários acham irrelevante e 14% não têm opinião formada sobre o tema. 

Dos usuários analisados, apenas 37% se demonstraram predispostos à participação e ao 

engajamento no game; enquanto 40% acham interessante a ideia, mas não se motivam em 

participar (Figura 6.48). Este fato pode indicar que a competição não apresenta atrativos 

suficientes para engajar os usuários.  

 
Figura 6.48. Visão do usuário sobre a gamificação no PD 
Fonte: própria autora. 
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6.2.4 Reflexões nos Princípios do Design da Informação 

 
A partir da identificação das áreas de contradição, foi possível estabelecer uma relação com 

os Princípios de Design da Informação (PETTERSON, 2002b); buscando-se compreender 

quais requisitos de Infodesign poderiam estar apresentando falha na interface da plataforma 

PD. São apresentados os elementos do sistema e suas respectivas áreas de contradição, 

indicando possíveis desajustes nos princípios relatados abaixo (Tabela 6.30). A nível da 

atividade, observou-se que estes estavam ligados aos princípios funcionais e 

administrativos. Vale salientar que as técnicas aplicadas não identificaram problemas nos 

princípios estéticos e cognitivos. 
 

Tabela 6.30. Reflexões nos Princípios de Infodesign no PD 

ELEMENTO 

DO SISTEMA 

ÁREAS DE 

CONTRADIÇÃO 

PRINCÍPIO DE 

INFODESIGN 

Sujeito - Perfis de usuários Funcional (problema) 
Ferramenta - Incorporação de novas ferramentas Administrativo (qualidade) 
Objeto - Hierarquia da Informação Funcional (estrutura) 
Regras - Regras explícitas (Termos de Uso) Administrativo (ética) 
Comunidade - Intercâmbio com outras faculdades Administrativo (acesso) 
Divisão do Trabalho - Produção de conteúdo Funcional (clareza) 

Fonte: própria autora. 

 

6.2.4.1 Falhas nos Princípios Funcionais do Infodesign 

 

• Problema: em relação ao sujeito da plataforma, tem-se um perfil único de usuário, 

restringindo a possibilidade de acesso por membros que podem vir a contribuir muito 

mais com o aprendizado colaborativo via plataforma (professores, alunos de pós-

graduação); cf. apontam resultados da pesquisa. É relevante analisar o contexto e os 

envolvidos na comunicação da informação (emissores/receptores) de uma maneira mais 

abrangente, definindo adequadamente uma situação favorável para potencializar o nível 

de aprendizado e produção do conhecimento.  

 

• Estrutura: muitos usuários deixam de realizar determinadas tarefas porque não 

entenderam o funcionamento adequado da plataforma. Observando os dados obtidos na 

pesquisa, muitos usuários não postam novos arquivos nem respondem ou fazem novas 

perguntas. É importante reavaliar este quesito na interface da plataforma, conforme os 

principais objetivos dos sujeitos (compartilhar arquivos e tirar dúvidas). Desta maneira, é 

interessante reestruturar adequadamente os níveis e a hierarquia da informação na 

interface da plataforma. 
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• Clareza: na divisão do trabalho, observa-se que a maior parte dos usuários (nível 

calouro) pouco ou nada contribuem para a produção de conteúdo, um dos fatores mais 

importantes da aprendizagem colaborativa. Não há tanta clareza da informação na 

plataforma, conforme os dados obtidos na experiência de uso e no questionário. É 

importante que as instruções das atividades e funções no ambiente sejam mais claras, 

especialmente para postar novos arquivos, realizar perguntas, gerenciar disciplinas, 

entre outras. 

 
6.2.4.2 Falhas nos Princípios Administrativos do Infodesign 

 

• Qualidade: para construção da aprendizagem colaborativa, é preciso que sujeitos 

troquem conhecimento, especialmente a partir de ferramentas que permitam maior nível 

de interatividade. Conforme apontam resultados da pesquisa, seria interessante 

incorporar novas ferramentas, como o chat e a mensagem privada. Além disso, é 

importante uma gestão mais ativa de conteúdo e da plataforma de uma maneira geral, 

regulando desajustes como: cursos e disciplinas repetidas, arquivos cadastrados em 

disciplinas erradas, entre outros. Tudo isso para uma maior qualidade da informação na 

plataforma. 

 

• Ética: as regras explícitas na plataforma, distribuídas através dos Termos de Uso, são 

pouco conhecidas, conforme indicam os resultados da pesquisa. Isto implica também em 

problemas éticos, como as questões relacionados aos direitos autorais. É relevante que 

as informações referentes às regras sejam mais evidentes na plataforma, deixando o 

usuário ciente do que pode ou não ser feito. 

 

• Acesso: a plataforma possui diversas comunidades, formadas pelos alunos das 

diversas instituições de ensino cadastradas na plataforma. Entretanto, para potencializar 

a aprendizagem colaborativa, é interessante haver uma maior troca entre comunidades, 

ou seja, entre instituições. Conforme os dados obtidos na pesquisa, a maior parte dos 

usuários nunca acessaram as outras instituições, muitos por desconhecimento. É 

importante que a informação sobre este acesso seja bastante explícito na plataforma.  
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7    CONCLUSÕES 
 

Nesta seção, são apresentadas de forma sucinta as conclusões desta dissertação, além das 

considerações finais, das contribuições desta pesquisa e de algumas possíveis linhas para 

investigações futuras. Nas contribuições, também foi apresentada uma Lista de 

Recomendações para potencialização da atividade de aprendizagem colaborativa na 

plataforma Passei Direto. As recomendações foram divididas em: (1)  Nível Operacional; e 

(2) Nível de Concepção. 

 
7.1 Contribuições 
	  

7.1.1 Contribuições Gerais 
 

Foi realizada uma revisão de literatura que contemplou os seguintes assuntos: (a) O Design 

da Informação; (b) A Teoria da Atividade; e (c) A Aprendizagem Colaborativa. No primeiro 

tópico, foi realizada uma comparação entre as convergências e divergências entre este 

campo de estudo e o Design Gráfico e Design Instrucional, deixando claro para o leitor a 

abordagem adotada nesta pesquisa. Além disso, levantou-se o estado da arte da aplicação 

do Infodesign em artefatos digitais voltados para aprendizagem. Em relação à abordagem 

da TA e da Aprendizagem Colaborativa, foram identificadas suas respectivas aplicações nos 

campos de Interação Humano-Computador, especialmente através de análises e avaliações 

de plataformas de aprendizagem colaborativa. 

 

A pesquisa teve foco no estudo de Redes Sociais Educacionais brasileiras, realizando-se 

uma análise comparativa de três redes, a saber: Redu, Passei Direto e Ebah. A análise foi 

executada com base em novas categorias analíticas propostas nesta dissertação a partir da 

abordagem da Teoria da Atividade de Leontiev, a saber: (a) Sistema de Atividade; (b) 

Hierarquia de Funcionamento; (c) Ferramentas disponíveis; (d) Objetos de Aprendizagem; e 

(e) Níveis da Atividade. A notar que estas categorias podem também ser empregadas para 

produzir análises de outros artefatos digitais voltados para aprendizagem, podendo ou não 

ser comparativa com similares. Cada uma delas foram mapeadas nas redes, identificando 

convergências e divergências nos aspectos mencionados.  

 

Uma das redes – Passei Direito – foi selecionada para um estudo de caso final, buscando 

uma melhor compreensão acerca do Infodesign e das condições para construção da 

atividade de aprendizagem colaborativa. Para identificar os problemas a nível operacional 
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da atividade (ação-operação) foi conduzida uma experiência de uso, a partir da qual 11 

breakdowns foram identificados nas atividades da plataforma; com base nas técnicas de 

interpretação de análise de vídeo e análise de conteúdo dos discursos dos sujeitos. Já para 

identificar os problemas a nível conceitual da atividade, foi concebido e aplicado, por adesão 

espontânea, um questionário online na própria rede. A partir dele, traçou-se o perfil dos 

usuários da rede e foram identificadas as contradições primárias (entre os elementos) do 

Sistema de Atividades, especificando-as para cada um dos seguintes elementos: 

 

• Sujeito è identificou-se a necessidade de adesão de outros perfis de usuários como 
alunos de pós-graduação, professores e tutores. 

• Ferramenta è observou-se a necessidade de incorporação de novas ferramentas, 
em particular do chat e da mensagem privada. Ainda foram observadas a falta de 
acessibilidade na plataforma e a falta de clareza na disponibilização de informações 
na interface. 

• Objeto è foram identificados os objetivos primários, secundários e terciários dos 
sujeitos para uso da plataforma. Isto propiciou sugestões para alterações na 
hierarquização das informações na interface da rede. 

• Divisão do Trabalho è constatou-se um desbalanceamento radical no papel dos 
usuários em função dos níveis (de gamificação) na plataforma, onde a maior parte 
contribui pouco ou nada para a construção da aprendizagem colaborativa. Além do 
mais, as “missões” oferecidas aos calouros parecem não ser utilizadas 
adequadamente.  

• Comunidade è averiguou-se, principalmente, um desconhecimento sobre a 
possibilidade de acesso aos ambientes de outras Instituições de Ensino, apontando 
para uma falta de clareza na estrutura da plataforma. 

• Regras è verificou-se um comportamento contrastante em relação as regras 
implícitas e explícitas. As primeiras são, em geral, conhecidas e apropriadas pelos 
usuários, enquanto que as segundas são praticamente desconhecidas. Isto poderia 
ser um reflexo da falta de leitura dos termos de uso da plataforma. Além disso, 
observou-se um baixo nível atrativo de engajamento e de motivação na gamificação.  
 

A partir das contradições analisadas, foram identificadas possíveis falhas em aspectos 

funcionais e administrativos sob à luz dos Princípios do Design da Informação 

(PETTERSON, 2012b). Com relação aos princípios cognitivos e estéticos, as técnicas 

aplicadas não permitiram a identificação de nenhum desajuste perceptível. Nos princípios 

funcionais, os resultados apontaram para fragilidades nos quesitos: problema, estrutura e 

clareza. Já nos administrativos, a identificação foi relativa a: qualidade, ética e acesso. 

Finalmente, uma lista de recomendações pôde ser proposta. Esta lista é explicitada na 

próxima seção. 
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7.1.2 Lista de Recomendações para o Passei Direto 
 

Com base nos resultados alcançados no estudo de caso desta pesquisa, foi possível propor 

sugestões para potencialização do uso Passei Direto, apresentando uma Lista de 

Recomendações com 20 itens. Os itens são apresentados nas recomendações a nível 

operacional (Tabela 7.1), obtidos a partir dos resultados da experiência de uso; e nas 

recomendações a nível de concepção (Tabela 7.2), os quais foram identificados a partir da 

aplicação do questionário online. 

 

 

7.1.2.1 Recomendações a nível operacional (ação-operação) 

Tabela 7.1. Recomendações a nível operacional 

FERRAMENTA RECOMENDAÇÕES PRIORIDADE 

Missão • Ao se clicar nas missões apresentadas aos 
calouros, mostrar uma caixa de diálogo com 
instrução de como realizar a tarefa; 

 

 
 

+  

 
Disciplinas 

• Identificar disciplinas cadastradas repetidas e 
mesclá-las, criando uma disciplina única;  

• No momento de cadastro da disciplina, não 
levar em consideração apenas o código, mas o 
nome oficial (sem distinção de acentuação, 
maiúsculas/minúsculas); 

 

 
 
 

+ + + 

 
 

Perguntas 

• Adicionar instrução no menu “perguntas” de 
como cadastrar uma pergunta;  

• Dar a possibilidade de realizar a pergunta no 
próprio menu, aparecendo um filtro para que o 
usuário informe o assunto. Em vez da pergunta 
estar vinculada obrigatoriamente a uma 
disciplina em curso, estar separada por tags 
com cursos e conteúdos, na própria lista de 
perguntas; 

 

 
 
 
 
 
 

+ + + + + 

FAQ • Adicionar a dúvida de “como fazer pergunta?” 
na lista; 

 

 

+ + + + 

 
Comentário 

• Aumentar espaço de visualização para digitar 
comentário; 

• Adicionar opção “editar” o conteúdo no 
comentário; 

• Ajustar programação dos textos nos 
comentários (opção de espacejamento entre 
parágrafos, incorporação de links e vídeos da 
plataforma Youtube); 

• Deixar ícone de “denúncia” aparente (não 
oculto). 

 

 
 
 
 

+ + + + 

Fonte: própria autora. 
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7.1.2.2 Recomendações a nível de concepção (atividade)  

 
Tabela 7.2. Recomendações a nível de concepção 

ELEMENTO RECOMENDAÇÕES PRIORIDADE 
 

Sujeito 
• Acrescentar novos perfis: “alunos egressos”, 

“alunos de pós-graduação” (modalidades – MBA, 
especialização, mestrado e doutorado) e 
“professores”; 

 

 
 

+ + 

 

Objeto 

• Reestruturar adequadamente os níveis e a 
hierarquia da informação na interface da 
plataforma no menu de acordo com os objetivos 
identificados na pesquisa; 

• Objetivo da gamificação: trazer premiações que 
gerem maior engajamento e relacionadas ao 
ambiente universitário, prêmios de menor valor e 
em maior quantidade. Ex.: parcerias com 
livrarias/editoras e oferecer materiais 
educacionais exclusivos – revistas, livros, etc. 
(bônus, descontos, cartões presentes, etc.); 
 

 
 
 
 
 
 

+ + + 

 

Ferramenta 

• Acrescentar novas ferramentas: chat e/ou 
mensagem privada; 

• Acrescentar acessibilidade à plataforma, incluindo 
também instruções sobre as funções das 
ferramentas ao se passar o cursor sob o ícone; 

 

 
 
 
 

+ 

 

Regras 

• Modificar parâmetro para subir de nível na 
gamificação, deixar mais acessível ao usuário, 
especialmente na passagem do nível inicial – 
“calouro” para “esforçado”; 

• Reestruturar os Termos de Uso do Passei 
Direto em relação à regra de ser necessário se 
descadastrar da plataforma ao se desmatricular 
da instituição. Oferecer possibilidade de colocar 
no perfil “aluno egresso” e se manter 
cadastrado; 

• Apresentar estatísticas de materiais retirados 
por uso irregular, demonstrando ética e 
transparência na plataforma; ao mesmo tempo 
em que instrui e educa o usuário; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ + + + + 

 

Comunidade 
• Apresentar tela de instrução para o primeiro 

acesso demonstrando hierarquia de 
funcionamento da plataforma e explicando sobre 
a possibilidade de acessar outras IES do país; 
 

 
 
 

+ + + +  

 
Divisão do 
Trabalho 

• Apresentar uma interface que estimule mais os 
usuários (especialmente os calouros) a 
postarem novos arquivos e realizarem 
perguntas, oferecendo instruções sobre a 
realização destas tarefas. 
 

 
 
 

+ + + + 

Fonte: própria autora. 
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7.1.3  Reflexões da pesquisa 
 

Pode-se dizer que os pressupostos e princípios teóricos adotados nesta pesquisa partem de 

paradigmas epistemológicos convergentes, os quais foram de capazes de encontrar 

resultados para os objetivos traçados. Acreditamos que a Teoria da Atividade de Leontiev, 

apesar do alto grau de abstração de seus conceitos, revela-se como uma abordagem 

metodológica pertinente para desenvolver, analisar e avaliar artefatos digitais de 

aprendizagem. A sua perspectiva aborda os fatores relacionados à interação sociocultural 

desprendida nas atividades mediadas por estes artefatos, trazendo informações valiosas 

para os profissionais e pesquisadores responsáveis por analisar e/ou projetar estas 

plataformas. Esta perspectiva se desloca do ponto de vista funcional e utilitário do artefato e 

das suas relações diretas com o usuário para compreender o contexto do Sistema de 

Atividades como um todo. Desta forma, contemplam as interações multidirecionais entre os 

seus elementos: sujeito, artefato, objeto, regras, comunidade, divisão do trabalho e 

resultados esperados.  

 

Esta pertinência se torna ainda maior para esta pesquisa, que buscou analisar as condições 

para construção da atividade de Aprendizagem Colaborativa em Redes Sociais 

Educacionais; identificando contradições nos elementos que constituem esta atividade, 

refletindo no planejamento informacional das interfaces destas plataformas. A Aprendizagem 

Colaborativa parte do desenvolvimento e consolidação das relações socioculturais, as quais 

podem ou não promover práticas e atividades colaborativas. Os artefatos responsáveis pela 

mediação deste tipo de aprendizado devem oferecer de maneira adequada condições para 

que esta construção seja possível. Analisar a atividade em um nível macro, em vez de 

diretamente e somente a plataforma, contribui para identificar de maneira mais apropriada 

os problemas e as reais necessidades destas comunidades; bem como seus objetivos, 

ferramentas, ações, estruturas, funcionamento, práticas, entre outros fatores importantes e 

relevantes.  

 

Além disso, em vez de partir diretamente para uma análise heurística com base nos 

Princípios de Design da Informação (PETTERSON, 2012b) ou de outras abordagens mais 

consolidadas como a Linguagem Gráfica, a Semiótica, a Ergonomia Visual e a Usabilidade, 

esta pesquisa trouxe uma abordagem diferenciada do ponto de vista do Design para 

analisar as informações das interfaces das RSEs. O caminho foi inverso: foram identificas as 

contradições na atividade, a partir das quais pôde-se buscar assimilações com possíveis 

falhas nestes princípios avaliados. Partimos do pressuposto que o Infodesign deve garantir 
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que as informação disponíveis sejam acessíveis e utilizáveis pelas usuários adequadamente 

e que permitiam a prática colaborativa por meio da plataforma de maneira potencializada. A 

abordagem da TA permitiu identificar os diferentes níveis da atividade, não só por uma 

questão operacional das ações e relações sujeito-ferramenta; mas de concepção global da 

plataforma. Vale salientar ainda que em plataformas onde a gestão de conteúdo é 

administrada praticamente pelos usuários, caso não haja clareza nas instruções e nas 

informações de como se realizar as tarefas e utilizar as funções adequadamente, a 

qualidade do conteúdo e o uso geral podem ser prejudicados. Para tal, ajustes são 

imprescindíveis para explorar todo o potencial que estas plataformas são capazes. 

 

7.2 Considerações Finais 
 

7.2.1 Fragilidades e Dificuldades 

 

Nesta seção, são expostos de maneira resumida alguns aspectos relativos às dificuldade 

enfrentadas durante a condução geral desta pesquisa. Em primeiro lugar, vale a pena 

ressaltar a questão em relação à representatividade da amostra. Tendo em vista que o 

questionário online foi aplicado como uma pesquisa espontânea na plataforma, a amostra 

pode não traduzir adequadamente o universo dos usuários cadastrados na rede. Além 

disso, não foram levados em considerações os usuários com múltiplos perfis, perfis 

fantasmas ou desistência de uso (rejeição). Foram também detectadas algumas dificuldades 

e possíveis falhas na técnica de focus group empregada nesta pesquisa. A contribuição 

desta aplicação não correspondeu às expectativas em relação às identificações de 

sugestões de melhoria na plataforma para as falhas encontradas na experiência de uso. O 

comportamento resistente e contrário de um participante pode ter comprometido o 

andamento do grupo focal; além de, talvez, uma condução não tão adequada do debate 

para driblar as eventualidades. Mesmo assim, o conteúdo dos discursos dos sujeitos foi 

aproveitado para lançar alguns pontos no questionário online.  

 

7.2.2 Desafios enfrentados 

 

O maior desafio identificado em relação a adoção de Redes Sociais Educacionais como 

ferramentas para apoio à educação do ensino superior é a contínua dificuldade de romper 

com uma série de paradigmas pedagógicos tradicionais. A estruturação e a hierarquia de 

funcionamento destas redes precisam ser melhor investigadas para potencialização da 

aprendizagem colaborativa. Suas estruturas ainda se apresentam de maneira “amarrada” ao 

modelo de Educação a Distância tradicional, compartimentando comunidades e não 
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estimulando colaborações nos níveis inter e transdisciplinares, bem como interinstitucionais 

e sociais. Cabe ao designer, atuando em conjunto com outros profissionais (pedagogos, 

psicólogos, cientistas da computação, administradores, entre outros), o papel de contribuir 

para o desenvolvimento de interfaces inovadoras e que ofereçam ferramentas adequadas às 

necessidades do sistema de atividade envolvido no uso destas plataformas.  

 
7.3 Trabalhos Futuros 
	  

• Aplicar novas experiências de uso com diferentes perfis de usuário contemplando todas 

as ações mapeadas nos Níveis da Atividade, a fim de encontrar novos breakdowns nas 

operações da plataforma Passei Direto.  

• Aplicar um novo questionário com usuários do PD, acrescentando outras questões 

informacionais (cognitivas e estéticas), e de maneira que seja mais representativo em 

relação ao espaço amostral; incluindo estratificação dos níveis de usuários. Cruzar 

também os dados do software de gestão do dirigentes do Passei Direto com os 

resultados encontrados na pesquisa. 

• Implementar os itens propostos na Lista de Recomendações para potencialização da 

plataforma Passei Direto e analisar o impacto destas melhorias a partir de testes de 

usabilidade e de avaliação de especialistas e/ou de usuário. Produzir documentos de 

recomendações em que constem evidências e prioridades. 

• Analisar outras possíveis contradições do sistema nos níveis secundário, terciário e 

quaternário. Identificar a Hierarquia dos Artefatos Mediadores (WARTOFSKY, 1979; 

ENGESTRÖM, 1999) da Plataforma Passei Direto. 

• Realizar novos estudos de casos com outras Redes Sociais Educacionais (RSEs), 

aproveitando os procedimentos metodológicos e os resultados obtidos a partir da análise 

comparativa e do estudo de caso para promover melhorias na atividade de 

aprendizagem colaborativa destas outras plataformas. 

• Utilizar a abordagem da Teoria da Atividade e as categorias analíticas traçadas nesta 

pesquisa para analisar o Infodesign de outros artefatos educacionais, sejam eles digitais 

ou não; realizando adaptações necessárias.  
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você não será 
penalizado(a) de forma alguma.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
Título do Projeto: “O DESIGN DA INFORMAÇÃO EM REDES SOCIAIS EDUCACIONAIS 
BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE A PARTIR DA TEORIA DA ATIVIDADE” 
Área: Mestrado em Design – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
Pesquisador Responsável: Raquel Rodrigues Santos de Oliveira 
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (81) 9610-2409/ 3465-3208 
Pesquisadores participantes:  
Raquel Rodrigues Santos de Oliveira e Bruno Zimmerle Lins Aroucha 
 
O objetivo da pesquisa é aplicar uma análise de uso da rede social educacional Passei Direto, 
disponível no endereço eletrônico <www.passeidireto.com.br>. Trata-se de um estudo para analisar o 
design da informação na interface da plataforma, com base na Teoria da Atividade. Na análise de 
uso, o usuário irá realizar 5 tarefas nesta plataforma solicitadas pela pesquisadora, utilizando 
dispositivos móveis (tablet ou iPad) ou computador cedidos pela mesma. As análises serão 
registradas em vídeo. A câmera estará posicionada enquadrando apenas movimento das mãos e da 
interface dos dispositivos. Ao término desta etapa, será aplicada uma entrevista contendo 11 
perguntas sobre o uso da plataforma, gravada apenas em áudio. Em um segundo encontro, o sujeito 
participará de um grupo focal, juntamente com outros 9 participantes, para discutir questões 
relacionadas exclusivamente ao uso da plataforma. O debate será mediado pela pesquisadora e 
gravado em áudio. Não há nenhum risco, prejuízo, desconforto ou lesões que podem ser provocados 
pela pesquisa. Os registros coletados ficaram armazenados de forma segura pela pesquisadora 
Raquel Rodrigues Santos de Oliveira por 5 anos e depois serão apagados. Fui informado(a) tenho a 
liberdade de deixar de responder a qualquer questão ou pergunta, assim como recusar, a qualquer 
tempo, a participar da pesquisa, interrompendo minha participação, temporária ou definitivamente.  
 
( ) Autorizo que meus dados coletados sejam apresentados nos resultados da pesquisa, 
comprometendo-se, a pesquisadora, a utilizar as informações que prestarei somente para os 
propósitos da pesquisa e sem citar nomes, protegendo o sigilo e minha privacidade. 
 
 
♦ Assinatura do pesquisador: ________________________________ 
 
 
♦ CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
Eu, _______________________________________________________________, abaixo assinado, 
concordo em participar do estudo referido estudo, como sujeito. Fui devidamente informado e 
esclarecido pelo pesquisador RAQUEL RODRIGUES SANTOS DE OLIVEIRA sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade.  
 
Recife, ______ de _________________ de 2014. 
 
 
Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________ 
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APÊNDICE B 
 

ROTEIRO DA ANÁLISE DE USO 
 
 

 
Níveis da Atividade 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade Ação Tarefas 
 
Gamificação 

 

 
Cumprir uma 
missão 

 
1. Cumpra a seguinte missão: “avalie uma 

pergunta”. 
 

Gerenciar 
disciplina 
 

 
Matricular-se 
nas disciplinas 

 
2. Faça matrícula em uma nova disciplina 

que você vai cursar este semestre. Pode 
ser qualquer uma. 
 

 
Compartilhar 
arquivos 

 

 
Postar um 
arquivo 

 
3.  Faça download de um arquivo sobre 

“Design de Embalagem”. 

 
Tirar dúvidas 

 

 
Efetuar uma 
pergunta 

 
4. Faça uma nova pergunta qualquer sobre 

“Caligrafia”. 

 
Interagir 

 

 
Escrever um 
comentário 

 
5. Escreva um comentário nas atividades 

da sua faculdade, a UFPE. 
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APÊNDICE C 
 

ENTREVISTA INIDIVIDUAL ESTRUTURADA 
 
 
 
Sistemas de Atividades 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elemento Pergunta 
 
 

Ferramenta 

 
1. Qual foi sua impressão nos primeiros acessos da Passei 

Direto? O que mais te chama atenção? 
2. Você sentiu alguma dificuldade para realizar alguma 

tarefa? (Se sim, qual(is)?). 
 

 
 

Objeto 
 

 
3. Você utilizaria a rede? (Porquê?) 
4. Qual você acha que é o principal motivo/benefício para 

usar a plataforma?  

 
 

Sujeito 
 

 

 
5. A Passei Direto é uma rede exclusiva para estudantes. 

Você acredita que seria interessante a presença de 
professor/monitor/coordenador no ambiente ou acha que 
deveria ser apenas para estudantes? 

 
 
 
 
Comunidade 
 
 
 

 

 
6. A plataforma permite que você acesse a outras faculdades 

do país, para explorar os cursos disponíveis, suas 
disciplinas e seus arquivos. Você já chegou a entrar em 
outras instituições? O que você acha dessa possibilidade? 

7. A Passei Direto é uma rede acadêmica, é voltada para 
instituições de ensino superior e técnico. O que você acha 
de ampliar e oferecer espaço para alunos de escola 
(ensino médio) e profissionalizante também, por exemplo? 
 

 
Divisão do 
Trabalho 

 

 
8. Qual você acredita ser o papel do aluno dentro da rede? O 

eles devem fazer? 
 

 
 
 
Regras 

 
 

 
9. Para se cadastrar na plataforma, é preciso estar de acordo 

com os Termos de Uso e com as Políticas de Privacidade 
da rede. Você chegou a ler algo a respeito? 

10. Em uma escala de 0 a 5, qual seria o seu conhecimento 
sobre os temas que vamos citar: 

• Direitos de Propriedade Industrial e Intelectual 
• Privacidade, segurança e confidencialidade da 

informação na rede 
• Responsabilidade sobre suas declarações na rede 
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APÊNDICE D 
 

QUESTIONÁRIO FECHADO 
 
 
PESQUISA: PASSEI DIRETO 
Rede Social Acadêmica 
 
Este questionário faz parte de um projeto de pesquisa de mestrado que pretende analisar o 
Design da Informação em Redes Sociais Educacionais brasileiras, tendo a plataforma 
Passei Direto como estudo de caso. É composto de um total de 10 questões e tem duração 
média de 5 a 7 minutos. Preencha de maneira consciente e colabore para melhoria da 
plataforma. Obrigada! 
 
 
PARTE I: PERFIL DO USUÁRIO  
 
Cidade: _________________ 
Estado: _________________ 
Faculdade ou Universidade (nome completo / sigla): _________________ 
 
É membro da plataforma desde: 

 
2012  
2013.1  
2013.2  
2014  

 
Qual sua frequência de uso? 
m Acessei só pra fazer o cadastro e nunca mais entrei (1) 
m Acesso raramente, só quando preciso de um arquivo ou material (2) 
m Acesso pouco, mais ou menos uma vez por mês (3) 
m Acesso frequentemente, cerca de uma vez por semana (4) 
m Acesso praticamente todos os dias (5) 
 
Se nunca mais entrou, qual foi o motivo? __________________ 
 
Qual seu nível na plataforma? 
(não lembra? Vá no seu perfil e veja o que tem escrito ao lado do seu nome) 

 
Calouro  
Esforçado  
Nerd 
Veterano  
Mestre  
Ninja  
PhD  
Alien  
Oráculo  
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PARTE II: SOBRE A REDE PASSEI DIRETO 
 
 
1. Quais as pessoas abaixo deveriam poder utilizar a plataforma?   
(pode assinalar MAIS de UMA opção) 
q Alunos de graduação  
q Alunos de pós-graduação  
q Tutores (monitores)  
q Professores  
q Coordenadores  
q Técnicos Administrativos  
 
2. Quais os principais objetivos de você utilizar a plataforma?  
(arraste e solte as alternativas para colocar em ordem crescente de importância, sendo 1 mais 
importante e 6 menos importante) 
______ Gerenciar disciplinas do meu curso  
______ Visualizar informações sobre disciplinas que ainda não cursei  
______ Compartilhar arquivos  
______ Tirar dúvidas  
______ Interagir com alunos (do curso, de outros cursos e de outras instituições)  
______ Competir de maneira saudável através da gamificação  
______ Receber ofertas de oportunidade de trabalho/estágio  
 
3. Quais atividades você já realiza dentro da plataforma?  
(pode assinalar MAIS de uma opção) 
q Faz pergunta  
q Responde perguntas  
q Posta novos arquivos 
q Baixa arquivos  
q Aprova arquivos e comentários  
q Cumpre missões  
q Cria disciplina que ainda não está cadastrada no seu curso  
q Gerencia suas disciplinas (informa se está cursando ou se já passou)  
 
4. Para você, quais comunidades deveriam fazer parte da plataforma?  
(pode assinalar MAIS de uma opção) 
q Universidades e Faculdades  
q Centros Tecnológicos e Técnicos  
q Ensino Médio  
q Cursos Profissionalizantes  
q Cursos de Língua 
 
5. O que você acha da gamificação* no ambiente?   
*derivado do termo "game" (jogo em inglês), diz respeito à utilização de mecânica de jogos em um 
ambiente que não é próprio de jogo. A competição no Passei Direto se dá pelos níveis e pontos 
acumulados em decorrência da participação na plataforma. 
m Tenho como meta alcançar níveis mais altos  
m Divertida, eu gosto de competir e já até subi de nível  
m Acho interessante, mas não faço questão nenhuma de subir de nível  
m Irrelevante, não agrega nada para a plataforma  
m Não tenho opinião formada sobre isso  
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6. Você sabia que pode navegar em cursos e disciplinas de outras faculdades do 
país?  Sobre este tema você: 
m Eu nem sabia que podia fazer isso!  
m Já sabia, mas quando entro, SÓ acesso as disciplinas do meu curso e busco outros 

arquivos pela ferramenta de busca  
m O máximo que fiz foi ir à página da minha faculdade e explorar OUTROS cursos, 

disciplinas e arquivos da minha faculdade  
m Já cheguei a visitar páginas de OUTRAS faculdades do PAÍS para explorar cursos e 

disciplinas  
 
7. Você conhece as regras da plataforma, o que é permitido e proibido fazer? (marque 
o seu grau de conhecimento sobre os temas abaixo)  

 Nada Pouco Satisfatório  Muito 

Proteção dos Direitos Autorais de 
Propriedade Industrial e Intelectual  m  m  m  m  

Privacidade, segurança e 
confidencialidade da informação 

na rede  
m  m  m  m  

Responsabilidade legais das 
minhas declarações na rede m  m  m  m  

Idade mínima para ter acesso à 
plataforma m  m  m  m  

 
 
8. Ainda sobre as regras, você sabia que: (?) 

 SIM NÃO 
É preciso garantir se descadastrar da plataforma caso cancele sua 

matrícula e/ou ingresse em outra instituição de ensino (1) m  m  

É preciso concordar em inocentar e, caso necessário, indenizar 
por perdas e danos o Passei Direto por qualquer processo legal 

causado por seu uso irregular (2) 
m  m  

É proibido publicar material pornográfico ou que faça apologia ao 
uso de drogas, conteúdo preconceituoso ou racista a terceiros (3) m  m  

É proibido publicar arquivos que contenham algum tipo de spam 
ou vírus (trojan, malware, etc.) (4) m  m  

 
 
9. Quais das ferramentas abaixo poderiam ser incorporadas à plataforma?   
(arraste para dentro da caixa "Ferramentas Adicionais" e ponha na ordem crescente de 
importância, sendo 1 para a mais importante) 
 

 FERRAMENTAS ADICIONAIS 
Chat 

Mensagem Privada 
Videoaula 

Exercícios (com score automático) 
Acessibilidade (deficiente visual) 
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10. Sobre o uso geral da plataforma, você: 
 -2  -1 Neutro 1  2  

    Pouco útil pra mim m  m  m  m  m  Muito útil pra mim 
Informações confusas m  m  m  m  m  Informações claras 

    Difícil de usar m  m  m  m  m  Fácil de usar 
    Insatisfeito m  m  m  m  m  Satisfeito 
    Não confiável m  m  m  m  m  Confiável 
 
 
OBRIGADO por sua colaboração! 
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1. Mapeamento e Análise da Atividade de 

Aprendizagem Colaborativa na Rede 
Social Educacional Redu. 

2. A Contribuição da Dimensão Social na 
Análise da Atividade Mediada por 
Computador. 

 

 
3. O Design da Informação, Instrucional e 

de Interação sob uma perspectiva de 
uso em Artefatos Digitais de 
Aprendizagem. 

4. Design da Informação e Instrucional para 
Educação: contribuições no 
desenvolvimento no desenvolvimento de 
Artefatos Digitais de Aprendizagem. 

Figura 7.1. Frontispício dos artigos publicados 
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APÊNDICE F 
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Cadernos de Informática 
Colabor@  – Revista Digital da CVA – Ricesu 
Educação, Formação & Tecnologias 
InfoDesign – Revista Brasileira de Design da Informação 
Perspectivas em Ciência da Informação 
Renote – Revista Novas Tecnologias na Educação 
Revista Brasileira de Informática na Educação 
Revista Ciência da Informação (Ci. Inf.) 
Revista Ensaio 
Revista Princípios 
Revista Tecnologias na Educação 
Temporis (ação) 
UNOPAR Científica – Ciências Humanas e Educação 
 
 
JORNALS 
 
British Journal of Educational Technology 
Computers & Education 
Educational Technology Research and Development 
International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning 
International Journal of Man-Machine Studies 
International Journal of Mobile Learning and Organisation 
Open Learning: The Journal of Open and Distance Education 
Selected Readings on Information Design 
World of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT) 
 
 
ANAIS – INTERNACIONAIS 
 
Annual Conference of Cognitive Science Society in Cooperation 
Computer Supported Cooperative Work 
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International Symposium on Computers in Education 
Latin American Conference on Human-Computer Interaction 
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Congresso Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento em Design (P&D) 
Congresso Internacional de Educação a Distância 
Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 
Workshop de Informática na Escola 
 



 ANEXO I	   	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

 
 
 
Figura A1. 
Apresentação 
da tela de 
Atividades 
Recentes da 
Instituição de 
Ensino do 
Passei Direto. 
 
 
 
 
Instituição de 
Ensino. 
 

 
 
 
 
Figura A2. 
Apresentação 
da tela dos 
cursos do 
Passei Direto. 
 
 
 
 
Cursos. 

 
 
 
 
Figura A3. 
Apresentação 
da tela das 
disciplinas do 
Passei Direto. 
 
 
 
 
Disciplinas. 

 
 
Figura A4. 
Apresentação 
da tela das 
atividades 
(mural) da 
disciplina do 
Passei Direto. 
 
 
 
 
Atividades. 
 

 
 
 
Figura A5. 
Apresentação da 
tela dos arquivos 
Passei Direto. 
 
 
 
 
Arquivos. 

 
 
 
 
Figura A6. 
Apresentação da 
tela dos alunos 
Passei Direto. 
 
 
 
 
Alunos. 
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Figura B1. 
Apresentação 
da tela dos 
ambientes do 
Redu. 
 
 
 
 
Ambientes/ 
Cursos. 
 

 
 
 
 
Figura B2. 
Apresentação 
da tela das 
disciplinas do 
Redu. 
 
 
 
 
Disciplinas. 

 
 
 
 
Figura B3. 
Apresentação 
da tela dos 
módulos do 
Redu. 
 
 
 
 
Módulos. 

 
 
 
 
Figura B4. 
Apresentação 
da tela dos 
conteúdos do 
Redu. 
 
 
 
 
Conteúdo. 

 
 
 
 
Figura B5. 
Apresentação 
da tela das 
aulas do 
Redu. 
 
 
 
 
Aulas. 

 
 
 
Figura B6. 
Apresentação 
da tela do 
Mural das 
disciplinas do 
Redu. 
 
 
 
 
Mural da 
Disciplina. 
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Figura C1. 
Apresentação da 
tela inicial do Ebah. 
 
 
 
 
Tela Inicial. 

 
 
 
Figura C2. 
Apresentação da 
tela do Material de 
Estudo do Ebah. 
 
 
 
 
Material de Estudo. 

 
 
 
 
Figura C3. 
Apresentação da tela 
da Comunidade 
Acadêmica do Ebah. 
 
 
 
 
Comunidade 
Acadêmica. 

 
 
 
 
Figura C4. 
Apresentação da tela 
dos Cursos do Ebah. 
 
 
 
 
Cursos. 

 
 
 
 
Figura C5. 
Apresentação da tela 
das Instituições de 
Ensino do Ebah. 
 
 
 
 
Instituições de 
Ensino. 
 

 
 
 
 
 
Figura C6. 
Apresentação da tela 
dos arquivos do Ebah. 
 
 
 
 
Arquivos. 
 
 


