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Mensagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Às vezes, fico me perguntando: por que é tão difícil assim... 
Costumamos acreditar que ser transparente é simplesmente ser sincero, não enganar os 

outros. Mas, ser transparente é muito mais do que isso. 
É ter coragem de se expor, de ser frágil, de chorar, de falar do que a gente sente... 

Ser transparente é desnudar a alma, é deixar cair as máscaras, baixar as armas, destruir os 
imensos e grossos muros que nos empenhamos tanto para levantar... 

Ser transparente é permitir que toda a nossa doçura aflore, desabroche, transborde! 
Mas, infelizmente, quase sempre, a maioria de nós decide não correr esse risco. 

...  
Preferimos o nó na garganta às lágrimas que brotam do mais profundo de nosso ser. 

Preferimos nos perder numa busca insana por respostas imediatas a simplesmente nos 
entregar e admitir que não sabemos, que temos medo! 

... 
Por que, infelizmente, aprendemos que é melhor revidar, descontar, agredir, acusar, criticar 

e julgar do que simplesmente dizer: "você está me machucando. Pode parar, por favor?" 
Porque aprendemos que dizer isso é ser fraco, é ser bobo, é ser menos do que o outro. 

Quando, na verdade, se agíssemos com o coração, poderíamos evitar tanta dor... 
Sugiro que deixemos explodir toda a nossa doçura! 

Que consigamos não prender o choro, não conter a gargalhada, não esconder tanto o nosso 
medo, não desejar parecer tão invencível. 

Que consigamos não tentar controlar tanto, responder tanto, competir tanto, que 
consigamos docemente viver, sentir, amar... 

E que você seja não só razão, mas também coração, não só um escudo, mas também 
sentimento. 

Seja transparente, apesar de todo o risco que isso possa significar.” 
 

 

Autor desconhecido



 
 

2 

Agradecimentos 
 

 

 

Primeiramente a Deus, por iluminar meus caminhos e minhas escolhas. 

 

Aos meus pais, Paulo e Maria, obrigada pela força e pelo apoio quando eu decidi 

atravessar o país em busca de um sonho. Por sempre acreditarem que esse sonho se tornaria 

realidade e não pouparem esforços pra me ajudar a chegar lá! Enfim, nada do que eu disser 

vai ser suficiente pra agradecer o tanto que vocês merecem. Amo vocês! 

 

Aos meus irmãos, Fabiano e Fabrício por serem meus torcedores incondicionais, 

pelas despedidas em que choramos, pelos reencontros em que sorrimos, pelos telefonemas 

pra contar novidades, matar a saudade ou rir de qualquer besteira. O tempo que passamos 

longe só me fez ter mais certeza de que minha vida sem vocês não é nada! 

  

A toda a minha família que soube entender a minha ausência, principalmente aos 

meus avós Sofia, Eloah e Pedro. Aos meus pais e irmã adotivos, tia Jane, tio Andrade e Ju. 

Ainda lembro dos conselhos que recebi na nossa despedida. 

 

Ao meu orientador, professor Alex Sandro Gomes, pelos conselhos, pela ajuda e até 

pelos puxões de orelha. Mas principalmente pela compreensão nos momentos mais difíceis.  

 

Aos colegas do grupo CCTE, principalmente ao Enoque e a Vânia, por me 

apresentarem ao UNO, ou NUNO se Sávio preferir assim.  

 

Aos todos os amigos que tive que deixar temporariamente no sul: Ju, Ibsen, Mano, 

“Meninas Super-Poderosas” do Laboratório de Informática da UCPel, Marilton, Clarissa e 

Rubinha, pelos e-mails dando notícias, pelos telefonemas pra saber se estava tudo bem e 

pelos reencontros sempre animados nas férias. 

 



 
 

3 

Aos todos os amigos que fiz na UFPE, principalmente Sandra Siebra e Patrícia 

Tedesco. 

 

Aos amigos da “Chimarrão com Tapioca” e da “Amigos_Recife”, pelos vários 

churrascos animados pela melhor banda de pagode de Recife, a Integral a  Álcool. Dessa 

galera, não poderia deixar de destacar quatro figuras fantásticas que conheci e que levarei 

pra sempre meu coração: Joca, Ciro, Camilo e Ryan. 

 

Aos meus companheiros de aventuras Ana, Gleifer, Thiago e Ana Elsa, e aos irmãos 

que a vida me deu a oportunidade de escolher: Márcia, Rafa e Magrão. Sem vocês eu não 

teria suportado a pressão, a distância, a saudade. Obrigada por fazerem parte da minha vida, 

por tudo que já vivemos juntos e por tudo que ainda está por vir. 

 

A uma turminha que demorei pra encontrar, mas que quando encontrei parecia que 

já estava na minha vida há vários anos... Vitu (My Piece), Carol, Rodrigo, Léo, Tati, 

Marquinhos, Babita, Cabelinho, Heitor e Hermano. Obrigada por tudo! Desde a primeira 

partida de UNO até o último final de semana em Porto de Galinhas. Vocês são 

simplesmente fantásticos! Mesmo que a distância nos impeça de viver muitas coisas, quero 

que saibam que vocês moram no meu coração e espero reencontrá-los muitas e muitas 

vezes ainda! 

 

Por fim, gostaria de agradecer a todos que de uma forma ou de outra contribuíram 

para a conclusão desse trabalho, incluindo a AMBEV e a Elma Chips, por motivos óbvios. 

Obrigada! 

 
 
 
 



 
 

4 

Resumo 
 

A crescente demanda por cursos de formação a distância baseados na Web fez com 

que os ambientes virtuais de ensino colaborativo ganhassem um importante reconhecimento 

nos dias atuais. Entretanto, a grande maioria dos ambientes disponíveis atualmente não 

oferece mecanismos que possibilitem que seus usuários percebam a presença e as ações dos 

demais usuários. Essa deficiência, além de reduzir a possibilidade de interação entre os 

mesmos, dificulta a ação do professor, que possui poucos meios adequados para realizar a 

avaliação baseando-se nas atividades realizadas pelo aluno e no seu ritmo de aprendizagem.  

De maneira especial, os professores têm dificuldade de acompanhar e avaliar seus 

alunos e os alunos se queixam da falta de feedback dos professores e da sensação de frieza, 

causada pela dificuldade de saber se existem outras pessoas interagindo no ambiente. 

Este trabalho visa modelar as necessidades do professor com relação à percepção 

das atividades de seus alunos, permitindo uma interação mais efetiva e o acompanhamento 

completo e abrangente dessas atividades, facilitando assim o processo de avaliação. E 

também modelar mecanismos que permitam ao aluno uma melhor visão do que ocorre no 

ambiente e quem são as pessoas que ele pode interagir.  

Para tanto, foi proposta uma metodologia de design centrado no usuário para 

levantar as necessidades dos usuários em relação à percepção e propor ferramentas que 

disponibilizem mecanismos de percepção, promovendo a interação entre alunos e 

facilitando a ação do professor no ambiente. Como resultados, foram apresentados 

protótipos de telas contemplando os requisitos levantados e que serão aplicados no contexto 

do ambiente AMADeUs. 

 

Palavras-chave: E-Learning, Percepção Social, Design interativo de interface. 
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Abstract 
 

 

 The increasing demand for web-based distance learning courses has brought a great 

acknowledgment to the collaborative learning virtual environments. However, most of the 

currently available environments do not provide mechanisms that allow the users to 

perceive the other user's presence and actions. This deficiency reduces the interaction 

between the users and makes the environment more difficult to be used by the teacher, who 

has few appropriate ways to make evaluations based on the activities performed by the 

students and on their learning performance. 

 The teachers have special difficulties to monitor and evaluate their students and the 

students complain about the lack of feedback caused by the difficulty of knowing if there 

are other people interacting in the environment. 

 This work aims at modeling the teacher's needs for perceiving the student's 

activities, enabling an easier evaluation process. Another goal is to model mechanisms that 

provide the student with a better perception of what is happening in the environment and 

who are the people he can interact with. 

 To achieve these goals, this work proposes a user-centered design methodology to 

elicit the user's needs related to awareness issues and to propose tools that provide 

awareness mechanisms to promote interaction between students and to enhance the use of 

the environment by the teacher. As achieved results, the work presents screen prototypes 

that embrace the elicited requirements and that are going to be used in the AMADeUs 

environment. 

 
 
Keywords: E-Learning, Awareness, user-centered design. 
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A partir da década de 90, a educação a distância (EaD) através do computador 

passou a ser vista como um meio econômico de oferecer cursos e atingir um maior número 

de pessoas. Sabe-se que atualmente, grande parte da atenção dada a essa modalidade de 

ensino está centrada na aprendizagem colaborativa, onde dois ou mais estudantes 

constroem seu conhecimento conjuntamente [Fuks et al., 2003]. Dado esse fato, a 

construção e a aplicação de Ambientes Virtuais de Ensino Colaborativo, ou ambientes E-

Learning acaba por se tornar importante [Vieira, 2004]. 

A criação desses ambientes virtuais visa minimizar os efeitos que a distância 

geográfica causa, mas ao mesmo tempo, sua forma de funcionar cria novas questões a 

serem exploradas: Como fazer com que um usuário perceba a presença e as ações de outros 

no ambiente? Como acabar com as barreiras que limitam a socialização e o 

empobrecimento da troca de experiências, causadas pelas escassas ocasiões de interação 

(entre alunos e professores e entre alunos e alunos). 

Uma análise realizada sobre alguns ambientes virtuais de ensino, como por exemplo 

AmCorA [AmCorA, 2004], Eureka [Silva, 2003], ROODA [Behar et al., 2002], entre 

outros mostra que, normalmente, estes não provêem mecanismos que permitam aos 

usuários perceber a presença e ações de outros no ambiente. Isso ocorre porque, de uma 

forma geral, a interface desses sistemas exigem que os usuários se adaptem ao 

funcionamento deles e não à tarefa que faz parte de sua prática. 

O Ambiente AMADeUs, elaborado pelo grupo de Ciências Cognitivas e 

Tecnologias Educacionais (CCTE), pertencente ao Centro de Informática (CIn) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), representa uma destas soluções [Lima, 

2005].  

O AMADeUs (Agentes Micromundos e A.D.e.C.U.i.) tem como objetivo o 

desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem baseado no conceito de 

micromundo1, assim como de conceito, metodologias e ferramentas que permitam um 

                                                 
1 Existem muitas definições para o termo “Micromundo de aprendizagem”, que adquiriu uma maior divulgação através da linguagem 
Logo e do “micromundo tartaruga” graças aos trabalhos de Seymour Papert. Segundo Papert [Papert, 1980], micromundo é como “um 
subconjunto da realidade ou uma realidade construída, cuja estrutura casa com a estrutura de um mecanismo cognitivo de maneira a 
prover um ambiente onde esta pode operar efetivamente”. 
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avanço significativo das reflexões sobre as tecnologias de ensino e uma melhoria no uso 

destas [AMADeUs, 2005]. A equipe do CCTE propõe, dentre os vários interesses de cada 

pesquisador, facilitar e estimular a interação nos cursos à distância, através do AMADeUs. 

Nesse trabalho, será tratada a questão da percepção social como forma de auxiliar a 

motivar a interação entre os participantes e também como um auxílio ao professor, que 

pode se utilizar desses mecanismos para conduzir a avaliação.  

O ato de perceber é comum em situações do dia-a-dia. As pessoas invariavelmente 

dirigem suas ações com base na interpretação de sons, imagens ou prognósticos de 

comportamentos [Assis, 2000]. Entretanto, em sistemas computacionais, essa percepção se 

torna menos direta, pois não existe o contato direto com as pessoas. A criação de canais de 

percepção formam a interface dos elementos perceptíveis com o ambiente e seus 

participantes. Os elementos perceptíveis são as funcionalidades previstas para o ambiente 

ou as interações que nele ocorrem, e que devem se tornar conhecidas para que o andamento 

do trabalho do grupo flua de forma conveniente [Assis, 2000]. 

Nesse contexto, este trabalho objetiva verificar questões relativas à percepção em 

ambientes e propor mecanismos que produzam incentivo à interação entre os usuários do 

ambiente e facilitem a ação do professor na atividade de avaliar seus alunos. A elicitação 

dos aspectos relativos à percepção será utilizada para gerar requisitos para as ferramentas 

do ambiente AMADeUs, ferramentas essas que tentarão prover maior interação entre os 

usuários do ambiente, através dos mecanismos de percepção. 

 

1.1 Organização da dissertação 

Além da introdução, o presente trabalho conta ainda com mais cinco capítulos. No 

Capítulo 2 (dois) será feita uma análise dos mecanismos de percepção presentes em 

ambientes de E-Learning. Serão citados ainda diversos trabalhos envolvendo percepção e 

como os autores a trataram em seu contexto. Ao final, é apresentada a visão utilizada nesse 

trabalho para a utilização e classificação dos mecanismos de percepção. 

No capítulo 3 (três) será feita a descrição da metodologia de design utilizada nesse 

trabalho e apresentadas as diversas técnicas que auxiliaram a elicitação de requisitos. No 
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capítulo 4 (quatro) será descrito como foram aplicadas das diversas técnicas citadas no 

capítulo anterior, bem como serão listados os requisitos levantados com aplicação a das 

técnicas. 

No capítulo 5 (cinco) serão mostrados os protótipos de telas que nortearão a 

implementação do ambiente, e que foram elaborados com base nos requisitos levantados e 

uma análise de como os protótipos elaborados tendem a atender as necessidades dos 

usuários. 

Por fim, o capítulo 6 (seis) apresenta as conclusões e as perspectivas de trabalhos 

futuros baseados nos resultados apresentados nesse trabalho. 
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Segundo Assis (2000), enfocar o conceito de percepção em um ambiente 

compartilhado de interação, integrando-os com os recursos do ambiente pode contribuir 

para o crescimento de seus integrantes. De acordo com esse mesmo autor, a elicitação de 

aspectos relativos à percepção pode ser utilizada para incrementar ferramentas e interfaces 

de um ambiente, promovendo uma visão mais abrangente do contexto no qual o usuário 

está inserido. 

 No caso dessa dissertação, serão propostos requisitos de percepção para as 

ferramentas disponíveis no ambiente AMADeUs. O objetivo é possibilitar uma maior 

interação entre os usuários do ambiente e tentar facilitar a percepção do professor no 

momento da avaliação. 

Nesse capítulo, serão enfocados conceitos sobre percepção em ambientes de E-

Learning e uma série de trabalhos que expõem esses conceitos. Por fim, será apresentada a 

visão utilizada nesse trabalho sobre mecanismos de percepção e como eles serão tratados 

para atingir os objetivos propostos. 

2.1 Ambientes E-Learning: uma realidade na educação 

 No contexto tradicional o ambiente de aprendizagem é constituído de salas, mesas, 

cadeiras, material didático, alunos e professores que interatuam conforme o entendimento 

desses sujeitos do que seja ensino-aprendizagem [Valentini, 2000]. Este é um ambiente 

físico, estático, determinado a priori. O contexto de interação obedece a leis de tempo e 

espaço, sendo que a aula se dá durante um período de tempo estabelecido e no espaço 

determinado do que seja a sala de aula. Já em um ambiente virtual de aprendizagem, deve-

se inevitavelmente, compreender e coordenar as novas relações de tempo e espaço. O ponto 

de articulação entre alunos e professores não é apenas a sala de aula e o tempo determinado 

para as aulas. O ambiente virtual de aprendizagem é um espaço relacional criado pelas 

redes digitais e no qual é preciso aprender a se movimentar. 
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 No processo de aprendizagem em ambientes virtuais, nas primeiras interações, os 

aprendizes tendem a significar o ambiente como uma totalidade indiferenciada, por mais 

que este tenha sido concebido, planejado e executado por uma equipe de especialistas. A 

construção de uma plataforma a partir de ferramentas de interação não é condição 

suficiente para que a aprendizagem ocorra de forma significativa. 

 Nesses ambientes o aprendiz pode interagir e cooperar com diferentes sujeitos, 

contextos e objetos de conhecimento, podendo operar a conectividade de forma particular e 

múltipla. Para Lèvy (1996) o ciberespaço oferece objetos que rolam entre os grupos, 

memórias compartilhadas, hipertextos comunitários para a constituição de coletivos 

inteligentes. Os ambientes virtuais de aprendizado (AVA) reúnem diversas ferramentas 

(fórum, chat, e-mail, listas de discussão) podendo estar estruturado a partir de uma 

plataforma de interação. Segundo Britain e Líber (2000), muitos dos sistemas prevêem em 

seu planejamento não reproduzir o ambiente de sala de aula, mas proporcionar aos 

estudantes novas ferramentas para facilitar a aprendizagem e a colaboração entre os 

aprendizes. No entanto, grande parte dos AVA constituem-se a partir de uma proposta 

empirista de aprendizagem e do pressuposto de que se deve atingir um grande número de 

alunos. Nessa concepção, os ambientes digitais são construídos de forma a disponibilizar o 

conteúdo, organizado e estruturado pelo professor, para que os alunos acessem a distância e 

cumpram as atividades e tarefas propostas.  

 A interação, nesse contexto, é compreendida como a base para o aprender, sendo 

que a interação se dá na relação do aprendiz com o mundo, com os outros, com diferentes 

objetos de conhecimento. Essa relação de interação e aprendizagem vale tanto para 

contextos presenciais como para virtuais [Valentini, 2000]. 

 Os ambientes, em sua maioria, apresentam um modelo básico, no qual as estruturas 

das páginas já estão definidas, e um conjunto adicional de recursos podem ser 

acrescentados à estrutura do curso. A criação do curso é feita através do preenchimento de 

formulários que geram automaticamente suas páginas e os recursos adicionais selecionados, 

que normalmente, são constituídos de ferramentas de comunicação, segurança de acesso, 

estatísticas de uso, acesso a banco de dados, elaboração de exercícios, entre outro. As 

ferramentas que compõem esses ambientes estão organizadas em três grupos básicos 
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[Romani, 2000]: autoria, administração e uso dos alunos. No conjunto de autoria tem-se um 

número grande de ferramentas para edição e inclusão de textos em diversos formatos 

(HTML, PDF, por exemplo), slides ou transparências, áudio, vídeo e animações. Além 

disso, elas também possibilitam ao professor definir as cores, o padrão das páginas e quais 

recursos de comunicação poderão ser usados durante o curso. Em todos os ambientes, as 

ferramentas de autoria estão disponíveis apenas para o professor, e para seus auxiliares. O 

grupo referente à administração inclui ferramentas que facilitam o gerenciamento do curso 

e fornecem certas informações a respeito do mesmo para o professor. Com isso, ele pode 

controlar o período de inscrição no curso, verificar todos os grupos de discussão criados, 

acessar alguns gráficos estatísticos gerados a partir de dados obtidos nos arquivos de log do 

servidor, dentre outros. Algumas ferramentas permitem ao professor acompanhar o acesso 

dos alunos no curso, suas notas e alguns outros relatórios que, em tese, devem auxiliá-lo a 

acompanhar o desenvolvimento de seus alunos. O conjunto de recursos disponíveis para os 

alunos inclui ferramentas para comunicação, avaliação automática, pesquisa em glossários, 

anotações, criação de páginas pessoais e acompanhamento de notas. 

 Apesar de todas essas funcionalidades oferecidas, alunos e professores ainda se 

sentem com dificuldades ou desmotivados para utilizar esses ambientes. Romani e Rocha 

(2000) realizaram uma série de entrevistas com professores e alunos de várias instituições 

brasileiras que já passaram pela experiência de ministrar ou participar de cursos a distância 

via web. Os professores comentaram que tiveram dificuldades no acompanhamento e 

avaliação de seus alunos e do próprio curso. Apresentaram críticas aos ambientes, 

reforçando a tese de que eles estão muito fechados e dão pouca liberdade de criação ao 

professor. Já os alunos se queixam da falta de feedback do professor e da sensação de 

estarem sozinhos no ambiente. Isto tem acarretado a falta de motivação e o alto número de 

evasões. Em suma, os ambientes possuem um conjunto sofisticado de ferramentas que 

aumenta a cada versão nova com inovações na apresentação do conteúdo, além da adição 

de alguns recursos para acompanhamento. No entanto, esses recursos ainda são 

insuficientes, pois os professores continuam tendo dificuldades para acompanhar a turma, 

interagir com ela, e ter uma percepção melhor do que ocorre com os alunos de forma a 

poder auxiliá-los. Por outro lado, os alunos têm dificuldade de interagir com seus pares e 
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trabalhar de forma colaborativa, já que tais ambientes não permitem a eles a criação e 

proposição de espaços de cooperação. 

 De forma geral, ao acessar o site de um curso, não é possível ao professor ou aluno 

saber quem está conectado no ambiente ao mesmo tempo, o que acarreta um sentimento de 

frieza, e uma sensação de solidão em muitos usuários. Não há uma sinalização de que se 

tem uma mensagem nova ou uma resposta a uma mensagem sua, de forma facilitada e na 

página inicial. Para obter essa informação é preciso acessar as ferramentas e verificar a 

existência de novas mensagens. O professor não consegue acompanhar seus alunos como 

seria possível em uma sala de aula convencional, pois nem sempre dispõe de recursos 

tecnológicos que permitam isso.  

 Os sistemas tradicionais de EAD, em geral, vêem o estudante trabalhando sozinho, 

com o pretexto de auto-aprendizagem e formação de hábitos de estudo [Hack 2000]. Ao 

estudante, cabe basicamente fazer a leitura do material e resolver os exercícios, sem ter 

direito a influenciar na temática a ser abordada, a metodologia de ensino, pois já está tudo 

previamente definido. 

 Na EAD, deve-se levar em conta alguns pressupostos educacionais como: 

• O aluno deve ser incentivado a estudar e pesquisar de modo independente; 

• O professor deve atuar como mediador do processo, criando espaço pedagógico 

interativo necessário para a construção da aprendizagem; 

• Deve-se dinamizar a comunicação entre os alunos, e destes com o professor, através 

de atividades individuais ou em grupo; 

• Utilizar-se de exercícios e experimentos práticos ligados à realidade do aluno; 

• Levar em conta o grau de escolaridade bem como aspectos importantes da cultura 

geral e local. 

 Por não existir uma forma definida de como realizar a avaliação no ensino a 

distância, para muitos professores a escolha dessa forma baseia-se nos objetivos, 

capacidades das ferramentas e as circunstâncias da classe. Os instrutores não estão criando 
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novas formas de avaliação, mas utilizando os modelos de avaliação utilizados na aula 

presencial [Hack 2000]. 

 Nos ambientes, pela falta de ferramentas mais adequadas de acompanhamento, o 

professor acaba tendo que lançar mão de planilhas eletrônicas ou anotações em papel para 

tentar organizar um pouco mais a informação. Como acesso a informação não é facilitado, 

na maioria dos casos, o professor acaba designando um auxiliar para ajudá-lo a acompanhar 

e entender melhor os alunos. Em outros casos, ele não faz esse acompanhamento de forma 

satisfatória e acaba provocando uma falta de motivação na turma. 

2.2 Percepção Social: conceitos e definições 

A expressão “percepção social” implica em algo que pode ser percebido e 

compreendido. Seguindo essa idéia, Dourish e Belloti (1992) definem percepção como 

sendo a compreensão das atividades de outros, que fornece um contexto para sua própria 

atividade. Ou seja, a percepção permite que um indivíduo “perceba” a informação ou as 

ocorrências que são provocadas pela presença, atividades, disponibilidade das pessoas, 

mudanças nos objetos envolvidos no processo de colaboração e permite que o indivíduo 

possa agir conforme essa percepção. O termo percepção quando usado como uma 

característica de um sistema computacional (também conhecida por awareness), apesar de 

não possuir definição única, de maneira geral se refere à habilidade de o usuário manter 

algum conhecimento sobre a situação e atividades dos demais [Liechti e Sumi 2002]. 

Alguns exemplos de informações de percepção que podem ser providos são: o objetivo 

comum, o papel de cada um dentro do contexto, o que fazer, como proceder, qual o impacto 

das ações, até onde atuar, quem está presente e o que as outras pessoas estão fazendo [Fuks, 

2002]. Quando os membros não têm conhecimento sobre o que está sendo desenvolvido 

pelos seus colegas, o trabalho resultante pode ser truncado, sem coesão, não representando 

as idéias do grupo como um todo, mas somente um conjunto de idéias soltas, com pouca ou 

nenhuma ligação entre elas, ou ainda incluir inconsistências ou até mesmo contradições 

[Pinheiro, 2001].  

A percepção é um processo mental de interação do indivíduo com o meio ambiente que 

se dá através de mecanismos perceptivos propriamente ditos e principalmente, cognitivos 

[Del Rio, 1996]. A percepção nos permite tomar consciência do mundo. Todo 
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comportamento humano decorre de percepções, ou seja, as pessoas agem ou reagem de 

acordo como percebem e interagem com o meio ambiente (mundo) a sua volta. Nossa 

percepção é, antes de tudo dirigida pela visão [Pinker, 1998]. É através dela que se dá a 

produção, a partir da imagem do mundo externo, de uma descrição mental capaz de ser 

retida na memória e da qual são acionadas as outras faculdades mentais (falar, andar, 

segurar, planejar). Piaget, em [Piaget, 1949] afirma que em todos os níveis de 

desenvolvimento as informações fornecidas pela percepção e também pela imagem mental 

servem de material bruto para a ação ou para a operação mental. Por sua vez, estas 

atividades mentais exercem influência direta ou indiretamente sobre a percepção, 

enriquecendo-a e orientando o seu funcionamento à medida que se processa o 

desenvolvimento mental. 

Diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos, tratando a 

percepção em ambientes colaborativos. Entre esses trabalhos, pode-se citar Pinheiro 

[Pinheiro, 2001], que organizou a essência de alguns resultados obtidos com a utilização da 

percepção e identificou um conjunto de características importantes, classificadas por 

finalidade, tempo, escopo, abstração, agregação, perspectiva, forma de fornecimento, 

personalização, entre outros [Gerosa, 2001], que visam responder seis questões: o que, 

quando, onde, como, quem e quanto. Gutwin (1999), definiu as questões quem, o que e 

quando como sendo básicas para percepção e para elas, definiu um conjunto de elementos 

centrais (presença, identidade, autoria, ação, visão) como pode ser visto no quadro 1. 

Outros autores e ambientes Oeiras (2002); Fuks et al. (2003); AmCorA (2004) enquadram 

os elementos de percepção em diversos tipos, como: percepção de presença, de ações, de 

atividade e contexto; percepção individual ou de grupo  e percepção externa e interna. 

. 

Quadro 1. Conjunto básico de Elementos centrais de Percepção (adaptado de [Gutwin, 1999]). 

Categoria Elementos Questões relevantes 

Presença Há alguém no espaço de trabalho? 

Identidade Quem são os participantes? Quem? 

Autoria Quem fez? 
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Ação O que os outros estão fazendo? 

Intenção Qual o objetivo de suas ações? O quê? 

Objeto Em qual objeto os outros estão trabalhando? 

Local Onde os outros estão trabalhando? 

Linha de visão O que os outros estão vendo? 

Visão O que os outros podem ver? 
Onde? 

Esfera de Influência O que se pode ter acesso? 

 

Sohlenkamp e Chwelos  (1994) acenaram com uma proposta de cenário virtual que 

integra os conceitos de comunicação, cooperação e percepção dentro de um mesmo 

ambiente distribuído. O ambiente foi batizado de DIVA. Utilizando uma metáfora de um 

desktop, o sistema DIVA é uma abstração que modela os elementos essenciais do mundo 

real para o virtual: pessoas, salas, mesas e documentos e divide os mecanismos de 

percepção em síncronos (o que os outros indivíduos estão fazendo agora) e assíncronos (o 

que eles fizeram recentemente). 

Em um ambiente síncrono, há a necessidade dos membros estarem todos 

trabalhando simultaneamente, de estarem todos conectados ao sistema em um mesmo 

momento (a interação síncrona descreve a situação onde mais de um usuário está acessando 

de modo concorrente a dados compartilhados [Mariani 1997]). Em sistemas assíncronos, 

onde pode haver um intervalo de tempo entra a atuação de um usuário e sua percepção por 

seus colegas (a interação assíncrona ocorre quando os usuários estão compartilhando um 

objeto sobre um período estendido [Mariani 1997]). Estes são sistemas onde os usuários 

não precisam estar todos trabalhando simultaneamente para que o objetivo seja atingido. 

No trabalho de Vertegaal et al. (1997) a percepção é estruturada em dois níveis: 

percepção em nível macro e percepção em nível micro. O nível macro compreende formas 

de percepção relativas às informações sobre as atividades de outros indivíduos que ocorrem 

antes ou fora de um evento síncrono. Já o nível macro compreende formas de percepção 

relativas ao encontro propriamente dito. 
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A percepção é considerada como um dos conceitos que caracterizam ambientes de 

ensino a distância [Assis, 2000]. O suporte ao trabalho educacional necessita de 

informações destinadas à percepção para aprimorar a coordenação e a cooperação. Nesta 

linha, o trabalho de [Johnson e Bragar, 1997] caracteriza o processo de aprendizado como 

um ciclo que é alimentado por atividades destinadas à percepção, favorecendo a prática do 

aprendizado e o estabelecimento do conhecimento. O refinamento do conhecimento é 

adquirido através da realimentação do ciclo. 

[Hara e Kling, 2000] fazem experimentos com o processo de desenvolvimento do 

aprendizado através de entrevistas e observações com relação às interações no curso, 

apontando as frustrações decorrentes das interações e indicando caminhos e alternativas 

para esses problemas. O gerenciamento de informações destinadas à percepção em um 

ambiente E-Learning é implementado através de controle sobre essas interações e 

proporcionando aos participantes do processo de aprendizado cooperativo a noção da 

situação em que estão inseridos. 

Por fim, Assis (2000) considera percepção como o conhecimento criado através da 

interação entre indivíduos e o ambiente com que se relaciona. Nesse trabalho é proposto um 

framework provendo um vocabulário e um conjunto de regras fundamentais na análise de 

situações de trabalho que aperfeiçoem a coordenação. Para esse autor, os tipos de 

informações de percepção variam de: percepção sobre documentos, projetos e tarefas até 

percepção sobre a localização e atividades dos companheiros de trabalho. 

 
2.3 Mecanismos de Percepção em E-Learning 

Na interação entre pessoas e ambiente dentro de uma situação face-a-face, a 

obtenção de informações é rica e natural [Pinheiro, 2001], visto que os sentidos estão 

presentes em sua plenitude. Em ambientes virtuais, essas informações são menos claras, 

pois os meios de transmitir as informações aos órgãos sensoriais dos seres humanos são 

restritos [Fuks, 2002]. Como foi dito anteriormente, hoje em dia é muito comum que se 

busque soluções colaborativas, tanto em sistemas de ensino/aprendizagem quanto em 

ambientes corporativos. Atividades resolvidas em grupos tendem a garantir maior 

eficiência na solução de tarefas complexas e fazer com que a produção (ou aprendizagem) 
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do grupo todo supere a de cada membro isolado [Pinheiro, 2001]. Entretanto, garantir 

colaboração em um ambiente virtual não é algo fácil. É preciso prover maneiras de 

incentivar os usuários a colaborarem uns com os outros no desenvolvimento de suas tarefas 

e prover meios para que eles possam ter uma noção abrangente do que está passando no 

ambiente. Nessas situações de trabalho colaborativo apoiado por um ambiente virtual, 

ocorre que os membros, por não estarem atentos às atividades dos demais, têm a sensação 

de estarem sozinhos, ou de que o trabalho não está progredindo. Isso acaba fazendo com 

que o usuário permaneça em um estado de inércia, agravado pelo desconhecimento da 

importância de suas atividades para o grupo [Fuks, 2002]. Além disso, o professor também 

encontra dificuldades para realizar a avaliação, pois em ambiente de ensino a distância, o 

instrutor não tem contato direto com o aluno [Gómez 2003]. A maioria dos ambientes ou 

cursos à distância disponíveis na web, segundo [Musa et al., 2001] não fornece mecanismos 

adequados que possibilitem ao professor perceber as atividades que foram realizadas e que 

estão sendo realizadas por meio do ambiente de forma simples e operacional. Para tornar o 

processo de ensino/aprendizagem mais efetivo nesses ambientes, faz-se necessário que os 

mesmos permitam realizar um acompanhamento completo e abrangente das atividades dos 

alunos, diagnosticando o seu nível de conhecimento bem como o seu ritmo de 

aprendizagem. 

Os mecanismos de percepção têm por objetivo tentar suprir essas necessidades. A 

percepção social envolve saber quem é o grupo, qual seu objetivo e suas atividades, quem 

do grupo está presente e o que estão fazendo, o que aconteceu e o que está se passando no 

momento [Pinheiro, 2001], além disso, o suporte à percepção é importante porque auxilia 

pessoas a trocar o trabalho individual pelo trabalho em grupo [Gaver, 1991]. Ter 

consciência das atividades de todos os usuários dentro de ambiente é de grande importância 

para o trabalho colaborativo, o que faz da percepção peça chave para qualquer forma e 

colaboração. Perceber, reconhecer e compreender as atividades dos outros é um requisito 

básico para a interação humana e para a comunicação em geral [Sohlemkamp, 1998].  

Este trabalho considera percepção como uma espécie de pré-condição do processo 

de interação social, exatamente porque ela permite uma análise recíproca e inicial dos 

sujeitos. A percepção social começa no instante que a estimulação sensorial chega ao 

percebedor e tem seu fim em uma tomada de consciência. Nessa pesquisa, serão reunidas as 
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idéias de cinco trabalhos realizados na área e já citados anteriormente, a fim de definir os 

mecanismos de percepção interessantes para suprir a proposta de incentivar a interação e 

auxiliar o professor a realizar a avaliação à distância. Esses trabalho são: Sohlenkamp e 

Chwelos (1994); Gutwin (1999); Gerosa (2001); Pinheiro  (2001); e a união dos conceitos 

abordados em outros três trabalhos (Oeiras (2002); Fuks et al. (2003); AmCorA (2004)). 

Com base nessas idéias, foi definida uma estrutura de organização para os mecanismos, 

distribuindo-os em categorias e seus elementos correspondentes, como pode ser visto na 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Categorias e Elementos de Percepção considerados. 

 
 Essa classificação foi feita considerando-se o referencial teórico utilizado e 

sumarizando as idéias dos autores.  Primeiramente, foi considerado que seria necessário 

manter um histórico de presença no ambiente, bem como saber quem está presente no 

momento em que algum usuário se conectar ao ambiente. Para essa informações serão 

utilizados os mecanismos de percepção pertencentes às categorias quem e quando. Também 

foi considerado necessário que o usuário conectado tenha sempre noção de onde se 

encontra no ambiente, por exemplo, ele pode estar inscrito em mais de um curso, e o 

ambiente deve sempre deixar claro qual curso ele está acessando no momento. Para essas 

informações de contexto e localização, foi utilizada a categoria onde. Além disso, é 

necessário que um usuário saiba o que está acontecendo no ambiente, que tenha noção de 

que atividades são desenvolvidas por seus colegas e também que saiba que atividades ele 

deve realizar e que ações tomar. Essas informações são dadas pelos elementos de percepção 

da categoria o que. Por fim, o ambiente deve manter um histórico de ações, permitindo que 

tanto alunos como professores possam consultar o que já foi desenvolvido e como foi 

desenvolvido pelo grupo. Quem responde à essa questão são os elementos da categoria 

como. 
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 Na próxima subseção, serão descritos com detalhes cada uma das categorias e seus 

respectivos elementos. 

2.3.1 Categorias dos Mecanismos de Percepção 

 
 Neste trabalho, os mecanismos de percepção foram distribuídos em cinco 

categorias, que serão apresentadas a seguir. 

• Quem 

 Elementos de percepção pertencentes a essa categoria passam uma idéia de presença 

e de identidade de indivíduos e também de autoria dos objetos, ações e atividades. Dão 

idéia de quem está trabalhando e quem está atento no momento. Age como facilitador da 

colaboração, à medida que estimula a interação e a comunicação informal entre membros. 

Portanto, fornecer informações sobre os colegas (foto, telefone, email) é importante para o 

fortalecimento da noção de grupo. 

• Quando 

 A questão quando é respondida por elementos de percepção que situam os usuários 

no tempo em que certo fato, evento, ação ou atividade ocorre. Pode estar relacionada com a 

presença de algum usuário no ambiente (quando esteve presente), ou com algum 

acontecimento que irá ocorrer ou já ocorreu (quando será realizada a entrega de uma 

atividade ou quando o professor disponibilizou a nova atividade). 

• Onde 

 Elementos dessa categoria darão aos usuários a noção de localização, observação, 

visão, alcance. Dizem respeito a onde as informações geradas são apresentadas. Um fato 

importante a considerar neste caso, é que os membros do grupo possam perceber as 

informações de percepção de modo natural, sem perder o tempo em que poderiam estar 

colaborando. Assim, o ideal é que essas informações sejam colocadas no mesmo espaço de 

trabalho do usuário, para garantir que ele não pare com sua atividade para perceber a 

informação de percepção. 
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• O quê 

 Essa categoria de percepção tem o objetivo de dar ao usuário conhecimentos sobre 

ações e atividades que ocorrem, artefatos e objetos existentes e sobre as intenções e os 

papéis dos outros usuários no espaço de trabalho. 

 A questão nesse caso é definir se todos os usuários receberão as mesmas 

informações e terão acesso aos mesmos dados, ou se alguns, respeitando as hierarquias 

definidas dentro do grupo, vão ter mais direito sobre essas informações e dados.  

• Como 

 Essa categoria passa a idéia de como as coisas acontecem no ambiente. Ou seja, 

apresenta um histórico de ações realizadas para que os usuários tenham idéia de como 

funciona o grupo no qual eles estão inseridos. 

2.3.2 Elementos de Percepção 
 

• Ação 
Elementos que indicam alguma ação que pode ser tomada pelo usuário, baseando-se 

em alguma situação corrente. Essa situação pode ser até mesmo a observação de alguma 

ação que outro usuário esteja realizando, deixando claro que o usuário em questão pode ou 

não tomar uma atitude. Por exemplo, nas ferramentas de comunicação síncrona, quando há 

a indicação de que um usuário está digitando uma mensagem, o outro usuário pode esperar 

que ele envie a mensagem para depois responder (Figura 2). 

 

 

 

 

• Atividade 
Esses elementos dão idéia do que é realizado no ambiente e tentam deixar claro para 

o usuário que existe alguma atividade que ele deverá realizar. Por exemplo, uma lista de 

exercícios deixada pelo professor ou até mesmo a própria agenda, que deverá indicar as 

atividades presentes e futuras. 

 

Figura 4 - Exemplo de mecanismo com percepção de ação. 
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• Contexto 
Esses elementos ajudam aos usuários a se contextualizar no ambiente no qual estão 

inseridos. Dão a idéia de que tipo de curso ou grupo eles estão participando para que 

tenham a noção de seu papel no ambiente. Por exemplo, a descrição de um curso 

contextualiza o usuário e o deixa ciente do que será estudado, portanto ele deverá saber 

exatamente em que tipo de situação está inserido. 

• Localização 
Elementos de localização se prestam exclusivamente para situar o usuário dentro do 

ambiente. Indicam onde ele está no momento e o auxilia na navegação dentro do ambiente. 

Pode ser apenas uma frase indicando onde ele está ou até mesmo um mapa do site 

mostrando os caminhos que ele poderá seguir. 

• Presença 
Dá ao usuário alguma indicação de quem está ou esteve presente no ambiente em 

um determinado momento. Esses elementos são comuns em ferramentas de comunicação, 

tanto síncronas como assíncronas, pois é possível verificar quem está presente (no caso da 

ferramenta síncrona, como chats, ICQ, Messenger) ou quem esteve presente e deixou 

algum recado (no caso de ferramentas assíncronas, como fórum, mural de recados.) 

• Interna / Externa 

Esses elementos indicam se a informação de percepção está disponível a qualquer 

usuário que acessar o ambiente, ou somente aos usuários cadastrados. Por exemplo, a 

descrição de um curso poderá estar disponível para qualquer usuário que acessar o 

ambiente, portanto representa um elemento de percepção externa, já o histórico de ações 

dos usuários pode ser visto somente por usuários cadastrados e participantes de um 

determinado curso, o que caracteriza um elemento de percepção interna. 

• Individual / Grupo 

Elementos de percepção individual ou de grupo caracterizam funcionalidades que são 

de interesse de um único usuário ou de um grupo. Por exemplo, o calendário mostrando 

eventos futuros é de interesse de todo um grupo, mas a consulta a um log, indicando a 

presença dos alunos e o que eles realizaram no ambiente é de interessa apenas do professor. 
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Como foi dito anteriormente, essa classificação servirá como base para esse trabalho e 

guiará a elicitação de requisitos realizada através de uma metodologia de design interativo, 

que será apresentada nos próximos capítulos dessa dissertação. 

Baseando-se nesses referencias teóricos e nos resultados obtidos durante a fase de 

elicitação de requisitos, pretende-se responder às questões quanto a que informações sobre 

participantes de um curso a distância devem ser apresentadas e sob que forma para os 

mesmos e seus colegas. 
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Design é um processo, uma atividade intelectual de conceber e descrever um 

produto a partir dos requisitos de seus potenciais usuários [Cantarelli, 2003]. Esta atividade 

requer técnicas e ferramentas adequadas, aliadas à criatividade, ao talento e à experiência 

do designer.  

Segundo Kujala (2002), compreender as necessidades dos usuários é 

freqüentemente encarado como um fator de sucesso para o desenvolvimento de sistemas 

interativos, desde o seu entendimento, passando por sua especificação chegando até a 

implementação. 

Seguindo os conceitos do design interativo, num projeto de interface com o usuário 

é preciso estabelecer um ciclo do tipo entender �criar � testar. Cada etapa deve se repetir, 

até que o produto alcance as metas desejadas de satisfação do usuário. Essas etapas 

envolvem o processo de especificação, prototipação e avaliação, e são realizadas de forma 

cíclica iterativa, permitindo uma avaliação da interface a cada iteração através de testes de 

usabilidade, podemos chegar a um resultado final satisfatório. Em suma, o design interativo 

significa trabalhar em conjunto com clientes para se adequar as às necessidades do contexto 

e do público alvo. 

Genericamente, a interface de um ambiente é entendida como uma superfície de 

contato que reflete as propriedades físicas daqueles que interagem [Romani, 2000]. Quando 

o conceito de interface surgiu, há algumas décadas, ele era entendido como o hardware e o 

software através do qual o homem e o computador podem se comunicar. Esse conceito 

evoluiu e foram incluídos aspectos cognitivos e emocionais das experiências do usuário 

[Laurel, 1990]. Assim, a interface com o usuário, também conhecida como interface 

homem-máquina, tornou-se um conceito geral para projetistas e pesquisadores passando a 

ser definida como algo que se pode mapear, fazer o design, projetar, implementar e juntar à 

funcionalidade do sistema no desenvolvimento do software. 

Considerando essa importância do humano nas interfaces, o processo de design 

passou a ter maior atenção e preocupação por parte dos desenvolvedores de software, que 
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buscaram entender o usuário do sistema, com suas atitudes, tarefas, percepção, entre outras 

características. Ao longo do tempo, muitas técnicas e metodologias têm sido propostas para 

auxiliar o designer no desenvolvimento de interfaces mais adequadas e adaptadas ao 

usuário. Dentre elas, destaca-se o design centrado no usuário, que o coloca como figura 

central no processo de confecção do artefato, neste caso, o software. Esse método sugere 

que o designer conheça o usuário e suas necessidades para elaborar um sistema que o 

atenda satisfatoriamente. A identificação dos requisitos necessários ao sistema, a 

observação das tarefas e a seqüência de ações executadas pelo usuário, bem como o próprio 

design do sistema, podem contar com a participação do próprio usuário. Esse método é 

conhecido como Design Participativo. Em ambas as abordagens a contínua avaliação do 

sistema junto a especialistas em interface homem-máquina e aos usuários é fundamental 

para alcançar um produto adequado e coerente com seu objetivo inicial. 

Nesse trabalho, uma revisão bibliográfica e uma visão inicial dos ambientes 

existentes já permitiu que se identificassem requisitos iniciais. Além disso, foram utilizadas 

técnicas de análise de usuário e contexto, orientadas a procedimentos qualitativos que 

servirão para identificar as necessidades reais dos usuários mais representativos. No 

processo de design foram utilizadas ainda técnicas de projeto como cenários e prototipação. 

O fluxo de ações estabelecidas pela metodologia pode ser observado na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de Contexto 
Princípios que direcionam a coleta de dados 

Processos de Coleta 
Pesquisa dados Reais para subsidiar a proposta 

Protótipos 
Construção de modelos que simulam a proposta 

Figura 2 - Processos da Metodologia de Design Interativo Utilizada. 
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3.1 Objetivos 

Nesta seção serão apresentados os objetivos desse trabalho, que justificam a 

aplicação da metodologia adotada. 

3.1.1 Gerais 

• Elicitar requisitos de percepção relevantes para melhorar a interação nos ambientes 

virtuais de aprendizagem. 

3.1.2 Específicos 

• Obter dados qualitativos a respeito das necessidades dos usuários representativos 

com relação a informações sobre outros participantes de cursos a distância. 

• Conhecer e reutilizar os requisitos mais adequados existentes em sistemas similares 

• Modelar protótipos de telas contendo mecanismos de percepção 

3.2 Planejamento e identificação do Contexto 

Quando um sistema ou produto é criado, é para ser utilizado em um certo contexto 

por uma população com certas características. Por isso é necessário conhecer as pessoas 

(usuários) e o contexto onde serão inseridas as alterações de um sistema ou um novo 

sistema.  

• Identificação dos usuários 

É importante identificar todos os usuários que sofrerão algum impacto pelo sistema. Entre 

esses usuários, podem estar incluídos usuários finais do sistema, supervisores, instaladores, 

pessoal de suporte ou qualquer outro que possua algum interesse no sistema. Nesse trabalho 

serão considerados para o estudo, professores e alunos que utilizam ou já utilizaram 

ambientes virtuais de ensino. 

• Estudo de Campo / Observação 

O método de observação envolve um examinador observando usuários em seu 

trabalho e fazendo anotações sobre a atividade que está sendo desenvolvida. Para essa 

situação, foi realizado um experimento piloto, de usuários em seu ambiente de trabalho, 

onde foi possível verificar suas necessidades e já levantar requisitos de percepção para esse 



 
 

30 

trabalho. Como resultado dessa observação, foi gerado um HTA (Hierarchical Task 

Analysis) ou Análise da Tarefa Hierárquica, que consiste em representar uma determinada 

oh meu querido....tarefa em um alto nível e ir decompondo-a em seqüência de sub-tarefas 

[Nielsen, 1993]. O experimento piloto será descrito com mais detalhes no próximo capítulo.  

3.3 Coleta de Dados (especificação de requisitos) 

Elicitação e análise de requisitos são exigências cruciais para desenvolvimento de 

um software. Muitos problemas encontrados nos sistemas existentes se devem a uma falha 

em reconhecer as necessidades do usuário e especificá-las de maneira que os designers 

possam incorporá-las no processo de desenvolvimento [Maguire, 2001]. 

• Análise de Competidores 

 A Análise de Competidores é uma técnica proposta por Porter (1986), que visa 

encontrar sistemas semelhantes ao que está sendo proposto. Avaliar a existência de 

sistemas competidores (ou concorrentes) do sistema pode fornecer uma informação valiosa 

sobre a extensão das necessidades atuais do usuário, além de já identificar potencias 

problemas de usabilidade que devem ser evitados no novo sistema. Identificar as 

características do competidor também pode auxiliar no processo de design, pois é possível 

medir efetividade, eficiência e satisfação do usuário.  

 A análise de concorrência dos ambientes selecionados visou coletar informações 

sobre os mecanismos de percepção que estes disponibilizam.  Principalmente, tornar pontos 

fortes desses ambientes, requisitos para a proposta que está sendo desenvolvida. 

• Entrevista 

 Técnica comumente usada para que usuários respondam a perguntas de um 

entrevistador a fim de informar sobre suas necessidades ou exigências com relação ao 

sistema [Maguire, 2001; Bevan, 2001]. As entrevistas são geralmente semi-estruturadas, 

baseadas em uma série de perguntas que devem ser respondidas pelos usuários. 

 As entrevistas apresentam certas vantagens para a obtenção de informações, pois 

permitem que se investigue os mais diversos aspectos da vida social, se qualifique e 

quantifique os dados obtidos além de permitir a captação imediata da informação desejada 
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[Lima, 2005]. Por outro lado, pode haver limitações, como a falta de motivação do 

entrevistado para responder as perguntas, fornecimento de respostas falsas determinadas 

por razões conscientes ou inconscientes, além de uma certa influência que o entrevistador 

pode exercer sobre o entrevistado. 

 Neste trabalho, foram realizadas entrevistas apenas com professores que utilizam ou 

utilizaram alguns dos ambientes selecionados para a análise de competidores (Moodle 

[Moodle, 2004] e AVA [AVA, 2004]). Para isso, foi elaborado um questionário simples 

(anexo A), com perguntas relativas principalmente à satisfação e à facilidade com que os 

usuários utilizam os sistemas. Os professores ressaltaram dificuldades em lidar com as 

ferramentas dos ambientes, pela complexidade, quantidade de passos que se deve dar para 

realizar uma determinada tarefa e principalmente a dificuldade que eles encontram em 

saber se os alunos realmente estão utilizando o ambiente como ferramenta de estudo ou se 

apenas “visitam” o site para que sua participação fique registrada. Porém, em ambos os 

casos (usuários dos dois ambientes), estes declararam estar satisfeitos pelo fato de não 

conhecerem nenhuma outra ferramenta que oferecesse melhores condições de trabalho. 

• Cenários 

Cenários descrevem situações de processo de trabalho [Bødker 2000]. São descrições 

evolutivas de situações em um ambiente, compostos por um conjunto ordenado de 

interações entre seus participantes, capazes de projetar uma descrição concreta de uma 

atividade em que o usuário se engaja no momento em que está realizando uma tarefa 

específica [Carroll, 2002]. Os métodos baseados em cenários consistem de uma coleção de 

narrativas de situações no domínio do problema que permitem a identificação de 

componentes de design. Assim, eles são um meio de representação de fácil compreensão 

para os usuários envolvidos que passam a poder avaliar, criticar e fazer sugestões.  

Os cenários dão exemplos detalhados de como os usuários podem realizar suas 

tarefas com o sistema futuro. Os cenários incentivam designers a considerar as 

características dos possíveis usuários, de suas tarefas e de seu ambiente, e permitem 

avaliações de usabilidade em um estágio inicial do projeto (antes que o código esteja feito) 

[Maguire, 2001].  
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A montagem de cenários pode retratar tanto atividades reais na prática do usuário 

(que auxiliam a elicitar requisitos e expor limitações do sistema) quanto visionar situações 

futuras (promovendo derivações de novos requisitos e novas idéias) [Lima, 2005]. 

3.4 Prototipagem Rápida 

Simulações ou protótipos para a avaliação podem ser produzidos de maneira rápida 

e fácil nos estágios iniciais do ciclo de desenvolvimento do sistema. Se houver necessidade 

de alguma mudança, poderão então ser feitas rapidamente, de modo que os problemas 

principais de usabilidade do projeto possam ser identificados antes que comece o 

desenvolvimento do sistema em si. Isto ajuda evitar o processo caro de corrigir falhas do 

projeto nos estágios mais adiantados do ciclo de desenvolvimento [Nielsen, 1993]. 

• Prototipagem de Telas  

 Esse tipo de técnica permite que se façam simulações computadorizadas que 

promovem uma visão mais realista do sistema em desenvolvimento. Os usuários finais 

podem interagir com os protótipos para realizar um conjunto de tarefas e levantar possíveis 

problemas que forem notados. Neste trabalho, serão apresentados protótipos simples de 

tela, mostrando apenas onde os mecanismos de percepção devem ser inseridos no contexto 

do ambiente AMADeUs.  
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O principal objetivo dessa dissertação é conhecer e entender as atividades que 

acontecem em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e propor mecanismos de 

percepção que favoreçam e estimulem a interação e auxiliem o professor a realizar a 

avaliação à distância. Motivado por isso, é que os métodos descritos anteriormente foram 

aplicados, resultando nos requisitos que serão apresentados nesse capítulo. 

4.1 Experimento piloto para realização de Análise da Tarefa 

Inicialmente, foi feita a identificação dos principais grupos de usuários e suas 

características. Para esse trabalho os grupos de usuários mais relevantes são de professores 

a alunos que já tenham participado de cursos à distância. Além disso, os usuários 

selecionados devem possuir domínio sobre o computador e sobre as tecnologias envolvidas 

(e-mail, chats, fóruns) para evitar que fosse necessário realizar um treinamento antes do 

experimento. 

Para o experimento foram selecionados seis usuários. Dois professores e quatro 

alunos. Esses usuários foram observados individualmente trabalhando no ambiente, para 

que fosse possível acompanhar e entender suas atividades, bem como conhecer as 

diferenças em suas ações.  Esse experimento ocorreu em duas seções com cada usuário, 

onde foi feita a captura das telas durante a navegação. Essa captura é feita utilizando o 

software Camtasia [Tecsmith, 2004]. O Camtasia permite gerar um arquivo de vídeo (.avi), 

onde são resgistradas as ações realizadas na tela do computador remotamente. Será 

utilizada uma versão free, disponível no site do fabricante (TecSmith), que pode ser 

utilizada por 30 dias.  

Os ambientes onde os usuários foram observados são o AVA e Moodle, como 

citado no capítulo 3. Cada um dos professores analisados ministra curso em um dos 

ambientes, e os alunos, são todos matriculados em um curso no Moodle2. Dessa 

observação, foram gerados dois diagramas HTA (Hierarchical Task Analysis), onde serão 

apresentados os passos básicos3 dos dois principais grupos de usuários (professor / aluno), 

                                                 
2 Não foram analisados alunos trabalhando no AVA, pois quando a análise foi feita com o professor, o curso ministrado já estava 
encerrando. Por isso não foi possível contactar os alunos. 
3 Utilizando a técnica de Abstração, descrita em [Robertson, 2001]. 



 
 

34 

nos ambientes analisados. No caso dos professores, que foram observados em dois 

ambientes diferentes, foi feita uma generalização das principais atividades que ambos 

exercem em seus respectivos ambientes. Os diagramas gerados podem ser observados nas 

Figura 4 e Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na observação dos alunos e professores, o cadastro nos dois ambientes não foi 

considerado. As observações foram feitas já com usuários que participavam de algum 

curso, por isso não foi necessário que se observasse essa atividade. 

 

 

Plano de Ações: 
0. Login 
1. Seleciona curso 
2. Verifica Agenda 
3. Verifica atividades 

3.1. Verifica fóruns 
3.1.1. Verifica novas mensagens 
3.1.2. Insere mensagens 

3.2. Verifica lições 
3.2.1. Responde lições 

3.3. Verifica tarefas 
3.3.1. Realiza tarefas 

4. Verifica últimas notícias 
5. Verifica próximos eventos 
6. Verifica notas 
7. Logout 

Figura 1 - HTA das ações do aluno. 
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Plano de Ações: 
1. Login 
2. Seleciona comunidade 
3. Acessa Serviços 

3.1. Verifica Agenda 
3.1.1. Verifica evento 
3.1.2. Insere evento 

3.2. Histórico Quantitativo 
3.2.1. Seleciona usuário 
3.2.2. Seleciona tipo de relatório 
3.2.3. Seleciona data de início 
3.2.4. Seleciona data de fim 
3.2.5. Seleciona dados desejados da comunidade 
3.2.6. Gerar relatório (log) 
3.2.7. Observar acessos 

3.3. Histórico Qualitativo 
3.3.1. Selecionar Autor 
3.3.2. Selecionar ferramenta 

3.3.2.1. Mural 
3.3.2.2. Verificar número de mensagens 

4. Acessa ferramenta de comunicação 
4.1. Acessa mural 

4.1.1. Verifica novas mensagens 
4.1.2. Responde mensagens 

5. Área de arquivos coletivos 
5.1. Seleciona Pasta 
5.2. Seleciona Arquivo 

6. Logout 

Figura 3 - HTA das ações do professor. 
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 Com a realização desse experimento já foi possível levantar diversos requisitos de 

percepção social. A observação das tarefas descritas permitiu um melhor entendimento das 

atividades dos usuários e, portanto, auxiliaram na definição desses requisitos, que serão 

apresentados no próximo capítulo. 

4.2 Análise de Competidores 

Após a fase de conhecimento dos grupos de usuários e das tarefas que eles 

desempenham, uma análise de competidores foi realizada. Essa técnica foi utilizada para 

verificar o que os AVA disponíveis atualmente oferecem em termos de percepção. Essa 

verificação será possível através da utilização das ferramentas que cada ambiente oferece, 

como cada uma delas se propõe a auxiliar o usuário a se contextualizar do que está 

acontecendo e se utilizam mecanismos de percepção para facilitar a visualização das 

informações disponíveis. Foram observados sete ambientes: AmCorA (UFES) [AmCorA, 

2004], Aulanet (PUC/RJ) [Fuks et al., 2003], TelEduc (Unicamp) [Rocha, 2002], ROODA 

(UFRGS) [Behar et. al, 2002], Eureka (PUC/PR) [Silva, 2003], AVA (Unisinos) [AVA, 

2004] e Moodle [Moodle, 2004]. Nas próximas subseções, será abordado cada um desses 

ambientes e ao final da seção, será mostrado um quadro, contendo as principais ferramentas 

disponíveis em cada ambiente, já classificada de acordo com o mecanismo de percepção 

oferecido. 

Dessa análise, já foi possível levantar mais algumas diretrizes para a proposta deste 

trabalho, baseando-se no que já está disponível e também nas deficiências encontradas nos 

ambientes concorrentes.  

 

4.2.1 AmCorA 

O AmCorA (Ambiente Cooperativo de Aprendizagem) é um projeto de ambiente 

inteligente e cooperativo de aprendizagem por computador baseado na teoria construtivista. 

Foi desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo [AmCorA, 2004]. 



 
 

37 

 

Figura 6 - Página do usuário no AmCorA. 

 
 Nesse ambiente, a percepção se divide em duas visões: percepção externa e 

percepção interna. A percepção externa é visível a todas as pessoas não sendo necessário 

ser usuário do ambiente para ter acesso aos mecanismos. Entre os elementos de percepção 

externa, está a funcionalidade Conheça Usuários, ela aparece na página inicial do ambiente 

e fornece uma percepção geral dos membros; quem está cadastrado; quem são as pessoas; o 

que elas fazem; quais são seus interesses e quem pode fornecer algum tipo de ajuda. 

Já a percepção interna está disponível em funcionalidades que são acessíveis apenas 

aos usuários do ambiente, como pode ser visto na Figura 6. Além das duas funcionalidades 

de percepção externa, o usuário do AmCorA tem acesso ainda a: 

• Dados do grupo - acessada pelo coordenador (professor) para obter informações 

sobre um determinado grupo; 

• Estatística de participação - funcionalidade disponível ao coordenador (professor), 

onde estão dispostas informações sobre os acessos dos membros ao ambiente. Esses 

acessos podem ser verificados por módulo, mês, dia ou hora. As estatísticas são 

apresentadas em porcentagens ou valores absolutos; 

• O que há de novo - acessada tanto por professores quanto por alunos. Consiste em 

uma lista de alterações que ocorreram no grupo desde a última vez que o membro 

visitou o ambiente. É possível consultar o histórico das alterações, informando uma 
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data específica ou um período de datas. Essa funcionalidade também fornece 

feedback ao usuário do que aconteceu enquanto ele não estava conectado; 

• Consultar histórico de alterações e Consultar participações de um membro em um 

grupo - refina a consulta, detalhando as informações para o coordenador; e 

• Big Brother - ferramenta que permite saber quem está conectado (percepção de 

presença) e em que sala está trabalhando (percepção de ações). Associada a essa 

ferramenta tem-se ainda a ferramenta Mensagem, que permite ver quem está on-

line, acessar o perfil de um usuário, mandar mensagem, ver em que momento algum 

usuário realizou sua última ação no ambiente. 

A grande vantagem desse ambiente é que as funcionalidades que o mesmo dispõe 

oferecem para o usuário alguns elementos de percepção que dão noção de presença, 

localização (e ações) e nível de atividade, ou seja, quão ativo o usuário está no ambiente,  

4.2.2 AulaNet 

O AulaNet é um ambiente de aprendizado cooperativo baseado na Web, como pode 

ser visto na Figura 7. Foi desenvolvido no Laboratório de Engenharia de Software do 

Departamento de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – 

LES/PUC-RJ, para administração, criação, manutenção e assistência de cursos a distância 

[Fuks et al., 2003]. 
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Figura 7 - AulaNet - área do participante. 

 
Esse ambiente apresenta alguns elementos de percepção que dão ao usuário uma 

visão do que ele vai encontrar em cada uma de suas opções, para que ele possa decidir em 

qual trabalhar e ter uma noção do todo e do volume de trabalho que ainda tem pendente. 

Sempre que se apresenta uma lista de temas, são mostradas: a quantidade de itens não lidos 

e o total de itens daquele tema, descrição do tema, quem o criou. Ao final da lista, 

apresenta-se a quantidade de temas, a quantidade de itens, os itens não lidos ou não 

resolvidos pelo usuário. 

O AulaNet apresenta ainda a funcionalidade “Controle Remoto”, que permite a 

navegação do usuário pelo ambiente. Inicialmente, é apresentado ao usuário o código da 

disciplina, oferecendo uma percepção individual de localização e contexto. Ao lado de cada 

item do controle remoto, há um botão circular que muda de cor dependendo da ação do 

usuário. As cores apresentam o seguinte significado: 

• Azul – serviço que o participante selecionar (percepção de localização); 

• Laranja claro – possíveis ações a serem tomadas, incluindo a presença de um 

companheiro (nos serviços síncronos) ou novos itens a serem trabalhados; e 

• Laranja escuro – serviço sem novidades desde o último acesso 
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Além do Controle Remoto, o AulaNet apresenta também a ferramenta Debate, uma 

espécie de chat, onde estão listados os participantes presentes para identificar quem 

participa do debate. A ferramenta apresenta ainda: qual o tópico em discussão, a hora do 

envio das mensagens, quem são os mediadores do debate e qual a ordem de contribuição de 

cada participante. 

Outra funcionalidade que o ambiente disponibiliza é a de comunicação assíncrona 

(envio de mensagens), onde são disponibilizadas as informações sendo transmitidas. A 

forma como são apresentadas, ajuda a contextualizar as mensagens e decidir qual acessar. 

As mensagens que ainda não foram lidas pelo usuário ficam em negrito. Por fim, o AulaNet 

possui a ferramenta Acompanhamento das Participações, que possibilita que um 

determinado grupo obtenha informações sobre as tarefas realizadas por seus membros. Os 

relatórios mostram um conceito médio dos participantes por serviço, porcentagem média de 

contribuições efetivas, freqüência de participações nos debates e número de contribuições 

por serviço. A vantagem da existência desses elementos é que eles permitem que o aluno 

confira seu desempenho e compare-o com o de seus colegas e também que o professor 

organize, motive, avalie e cobre dos alunos as tarefas pendentes, o que facilita a atividade 

de avaliação. 

4.2.3 TelEduc 

O TelEduc é um ambiente para a criação, participação e administração de cursos na 

Web (Figura 8). Ele foi desenvolvido tendo como objetivo o processo de formação de 

professores para informática educativa, baseado na metodologia de formação 

contextualizada desenvolvida por pesquisadores do Núcleo de Informática Aplicada à 

Educação da Universidade Estadual de Campinas – NIED / UNICAMP [Rocha, 2002]. 

 O TelEduc apresenta principalmente percepção de presença e de ações. Segundo 

Oeiras et. al. (2002), a percepção de presença é necessária para minimizar a sensação de 

solidão que os alunos sentem ao entrar num ambiente virtual de aprendizagem. Já a 

percepção de ações, além de facilitar a coordenação, reforça a sensação de presença e cria 

um contexto para a comunicação ou para a realização de outras atividades. 
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Figura 8 - TelEduc - área de curso 

O TelEduc possui uma ferramenta que além de informar aos participantes de um 

curso quem está conectado ao ambiente em um determinado momento, apresenta as ações 

que um dado usuário realizou em seu último acesso. A janela principal da ferramenta 

apresenta em forma de lista, somente os participantes que estão conectados naquele instante 

(diferente dos comunicadores instantâneos que mostram todos os contatos, inclusive os que 

estão off-line).  

Ao clicar no nome de um usuário na lista, pode-se realizar três ações: mandar 

mensagem instantânea, ver o perfil desse usuário ou entrar na opção Navegação. Essa 

opção permite que se veja, através de uma tabela, as ferramentas que esse usuário acessou 

desde que entrou no ambiente, fornecendo de maneira breve, indícios do que os demais 

estão realizando no ambiente. 

Além disso também oferece ferramentas como: Dinâmica do Curso, que contém 

informações sobre a metodologia e a organização do curso; Agenda, que é a página de 

entrada do curso com a programação do dia; Atividades, que apresenta as atividades a 

serem realizadas durante o curso. Mural, um espaço reservado para todos os participantes 

disponibilizarem informações consideradas relevantes no contexto do curso; Fóruns de 

Discussão, que permite acesso a uma página que contém os tópicos em discussão durante o 

andamento do curso, Bate-Papo, permite uma conversa em tempo-real entre os alunos do 

curso e os formadores.  E por fim, a ferramenta Perfil, onde todos os participantes de um 

curso preenchem um formulário de cadastro que resulta no perfil de cada um. É um 
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mecanismo para que os participantes possam se conhecer e desencadear ações de 

comprometimento entre todos, abrindo caminho para a escolha de parceiros para 

desenvolver as atividades do curso (formação de grupos de pessoas com interesse em 

comum).  

4.2.4 ROODA 

O projeto ROODA – Rede COOperativa De Aprendizagem aborda uma área de 

conhecimento interdisciplinar que integra a Tecnologia Digital e a Educação como forma 

inovadora de criação de plataformas de aprendizagem a distância. O projeto se encontra em 

sua terceira versão, desde sua implementação, em janeiro de 2000. Foi desenvolvido pelo 

NUTED – Núcleuo de Tecnologia Digital aplicada à Educação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul – UFRGS [Behar et al., 2002] a interface de abertura do ROODA por de 

vista na Figura 9. 

 

Figura 9 -  Página inicial do ROODA. 

Atualmente, o ambiente possui uma barra superior, onde foram disponibilizadas as 

ferramentas de comunicação (fórum, chat, e-mail) e que permanece visível durante todo o 

tempo de navegação. 

A página inicial, chamada de Webfólio, permite que o aluno acesse seu conjunto de 

produções e contribuições no ambiente. No Webfólio existe uma área de trabalho que 

possibilita visualizar as páginas publicadas, dados pessoais, diário, cursos e produções. 

Além disso, o usuário tem informações sobre o que foi realizado pelos grupos de trabalho 

durante a sua ausência no ambiente.  Essas informações permitem que o usuário tenha 
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noção do que aconteceu no ambiente além de saber quem são as pessoas envolvidas com o 

trabalho. Essa é uma das grandes vantagens desse ambiente, pois permite que os usuários 

verifiquem o histórico de ações e presença. 

4.2.5 Eureka 

O Eureka (Figura 10) é um ambiente  de aprendizagem colaborativa a distância via 

internet, destinado a estabelecer comunidades virtuais de estudo. Foi desenvolvido pelo 

Laboratório de Mídias Alternativas (LAMI) da PUC/PR através de um acordo tecnológico 

com a Siemens Telecomunicações e da Lei de incentivo à Informática do Ministério da 

Ciência e Tecnologia [Silva, 2003].  

 

Figura 10 - Página inicial do Eureka. 

 A vantagem desse ambiente é que ele apresenta alguns mecanismos de percepção, 

principalmente contexto e localização. Como por exemplo, a ferramenta “Edital”, que se 

propõe a apresentar avisos importantes sobre o curso, o que permite que os usuários 

estejam cientes sobre o contexto no qual estão inseridos. O Eureka oferece a ferramenta 

“Info”, que contém informações sobre o curso. Entre as opções estão a lista de 

participantes, a descrição do curso e as estatísticas de acesso dos alunos. Além disso, 

também estão disponíveis aos usuários, ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona 

(chat e fórum), que além de permitir interação ainda fazem a função de mecanismos de 

percepção de presença, mostrando que está ou esteve presente no ambiente. 
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4.2.6 AVA 

O projeto AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) foi concebido na Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) no Rio Grande do Sul e se propõe a ser um apoio para 

ampliar e enriquecer os espaços de convivência, privilegiando a atividade do sujeito na 

construção do conhecimento. [AVA, 2004]. 

Esse ambiente oferece diversas ferramentas que apresentam mecanismos de percepção, 

principalmente de contexto e atividade. O AVA (Figura 11) oferece uma ferramenta 

denominada Webfólio de Projeto, que é um espaço que possibilita o acompanhamento de 

um projeto em desenvolvimento. Oferece ainda: Diário, que é um espaço individual para o 

registro das percepções e reflexões do aluno 

 

Figura 11 - AVA - área da comunidade. 

Outra funcionalidade, e uma das mais vantajosas e interessantes, é o Escreva Junto, 

que é um espaço reservado para a construção de artigos de forma coletiva. Além dessas 

funcionalidades, o AVA oferece ainda Oficinas, que é um espaço para produção e 

exposição dos trabalhos dos membros e ferramentas de comunicação como chat, fórum e 

mural, permitindo encontros virtuais síncronos, discussões sobre dúvidas ou até mesmo 

recados informais, avisos e convites. 

4.2.7 MOODLE 

 O Moodle (Figura 12) é um sistema de gerenciamento de cursos online, de código 

aberto e desenvolvido através de uma parceria de algumas companhias distribuídas por 
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vários países. Visa atender às mais diversas demandas por ambientes de ensino à distancia: 

universidades, escolas, companhias e professores independentes.  

 

Figura 12 - Moodle – página inicial do usuário. 

 Quanto à percepção, o Moodle apresenta algumas ferramentas que disponibilizam 

esses mecanismos, como uma área destinada à últimas notícias postadas no curso (Figura 

13), os próximos eventos e uma área onde são apresentadas todas as novidades desde o 

último acesso do usuário. Essas novidades podem ser, por exemplo, a inclusão de um novo 

membro.  

 

Figura 13 - Área de curso do Moodle. 
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 Além disso, o Moodle disponibiliza uma lista de todos os participantes do curso, 

mostrando quando foi o último acesso desse participantes no ambiente e uma agenda, 

divida por semana, mostrando todas as atividades, eventos e tarefas pra uma determinada 

semana. O Moodle oferece também ferramentas de comunicação (chat e fórum). Para o 

professor, o Moodle oferece a possibilidade de “rastrear” cada usuário, mostrando um 

relatório de participações onde estão contidas informações como: nome do usuário, data e 

hora do último acesso e as ferramentas que o aluno acessou. 
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  Elementos de Percepção 

Ambientes Ferramentas Presença Ação/Localização/ 

Contexto/Atividade 
Individual/Grupo Externa/Interna 

Conheça usuários - Contexto Qualquer pessoa Externa 
Dados do grupo - Localização/Contexto Grupo Interna 
Estatísticas de participação Indica quem esteve 

presente Ação Individual (professor) Interna 

O que há de novo - Ação/Contexto Grupo Interna 
Consultar histórico de 
alterações - Ação Individual (professor) Interna 

Consultar participações de 
um membro em um grupo 

Indica quem esteve 
presente Ação Individual (professor) Interna 

AmCora 

Big Brother Mostra quem está 
conectado Ação/Contexto/Atividade Grupo Interna 

Lista de temas - Ação/Contexto Grupo Interna 
Controle Remoto - Localização/Contexto Grupo Interna 

Debate Mostra quem está 
presente Ação Grupo Interna 

Conferência e lista de 
discussão - Contexto Grupo Interna 

AulaNet 

Acompanhamento das 
participações 

Indica quem esteve 
presente Ação/Contexto Grupo Interna 

Lista de usuários Mostra quem está 
conectado - Grupo Interna 

Dinâmica do Curso - Contexto Grupo Interna 
Agenda - Ação/Atividade Grupo Interna 
Atividades - Atividade Grupo Interna 

Mural/Bate-papo/Fórum Mostra quem esteve 
presente - Grupo Interna 

Perfil - Contexto Grupo Interna 

TelEduc 
 

Navegação - Ação/Contexto Grupo Interna 

Quadro 1 - Resultado da Análise de Competidores. 
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Barra superior com 
ferramentas de 
comunicação 

- Ação Grupo Interna 

Webfólio Indica quem esteve 
presente Ação/Contexto Grupo Interna 

Produções - Ação/Atividade Grupo Interna 

Finder 
Mostra quem está 

conectado Ação Grupo Interna 

ROODA 

Bate-Papo Mostra quem está 
conectado Ação Grupo Interna 

Edital - Contexto  Grupo Interna 
Lista de 
Participantes 

Mostra quem está 
conectado - Grupo Interna 

Descrição do Curso - Localização/Contexto Grupo Interna Info 

Estatísticas - Ação/Atividade Grupo Interna 

Chat Mostra quem está 
conectado Ação Grupo Interna 

Conteúdo - Contexto/Ação Grupo Interna 

Fórum Indica quem esteve 
presente Contexto/Ação/Atividade Grupo Interna 

Links - Contexto/Ação/Atividade Grupo Interna 

Eureka 

Participantes - Contexto Grupo Interna 
Webfólio de Projeto - Contexto/Ação/Atividade Grupo Interna 
Agenda - Atividade Grupo Interna 
Mapa do Site - Localização Grupo Interna 

Chat/Fórum/Mural Mostra quem está ou 
esteve presente Ação Grupo Interna 

Diário - Ação/Atividade Grupo Interna 
Banco de 
desafios/casos/problemas - Ação/Atividade Grupo Interna 

Banco de projetos - Ação/Atividade Grupo Interna 
Escreva junto - Ação/Atividade Grupo Interna 

AVA 

Oficinas - Contexto Grupo Interna 
Agenda -     
Participantes -    

Quadro 2 - Resultado da Análise de Competidores. (Continuação) 



 
 

50 

Chat/Fórum Mostra quem está ou 
esteve presente Ação Grupo Interna 

Últimas Notícias - Ação/Atividade Grupo Interna 
Próximos eventos - Ação/Atividade Grupo Interna 
Atividade Recente - Ação/Atividade Grupo Interna 
Descrição do curso - Localização/Contexto Qualquer pessoa Externa 

 
 

Moodle 
 

Logs Mostra quem esteve 
presente Ação/Atividade Individual (professor) Interna 

 

 
 
 
 

Quadro 2 - Resultado da Análise de Competidores. (Continuação) 
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4.3 Cenários Futuros 

 Com base no que é oferecido aos usuários em termos de percepção (que foi possível 

observar tanto na revisão da literatura como nas técnicas já apresentadas na metodologia 

desse trabalho), foi elaborado uma nova proposta de interface, assim como algumas 

funcionalidades para ferramentas, contendo mecanismos de percepção. Essa proposta visa 

promover uma maior interação entre os usuários e facilitar a ação do professor na tarefa de 

avaliar seus alunos.  

 A seguir, serão descritos cenários futuros, que ao mesmo tempo em que revela a 

proposta deste trabalho, através dos requisitos já levantados, gera novos requisitos que não 

foram pensados ou levantados nas outras técnicas. Para a descrição dos cenários foram 

escolhidas as seguintes tarefas: 

1. Aluno se inscrevendo em um curso 

2. Professor verificando andamento do curso 

 Essas tarefas foram escolhidas principalmente por focar nos tipos de usuários mais 

relevantes para o ambiente e por serem duas tarefas de extrema importância para o 

funcionamento do ambiente. 

Atividade 1: Aluno se inscrevendo em um curso 

Cenário Normal 

 Ator: Aluno 

 Ambiente: O aluno está sentado em frente a um computador com acesso à Internet. 

 A tela do computador apresenta a página inicial do ambiente com a opção de efetuar 

 login ou realizar um novo cadastro. O usuário já é cadastrado no ambiente, porém 

 ainda não se inscreveu em nenhum curso. 

Roteiro: O aluno deseja se cadastrar em um curso no ambiente, então realiza o 

logon e é direcionado para a página interna do ambiente. Essa página mostra que o 

aluno não está cadastrado em nenhum curso e oferece a opção de se cadastrar em 

algum curso. O aluno então, seleciona essa opção e aparece um formulário para o 

aluno informar dados sobre o curso em que quer se cadastrar. O aluno se dá conta 
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de que não sabe os dados do curso e não sabe como agir para pode se cadastrar 

[REQ_TRANSP24]. O aluno retorna à pagina principal e nota que existe uma 

opção de buscar curso. Ele digita uma palavra chave do curso e aguarda enquanto o 

sistema faz a busca. Nesse momento aparece uma lista de cursos relacionados com a 

palavra chave que ele digitou [REQ_TRANSP18]. O aluno não sabe em qual curso 

vai se cadastrar, pois apenas pelo nome ele não consegue saber qual satisfaz 

exatamente às suas necessidades. Depois de algum tempo tentando decidir, o aluno 

nota que se clicar no nome do curso, aparece uma descrição do mesmo 

[REQ_TRANSP19]. Ele clica em um curso e nota que sua descrição não foi 

completada. O aluno tenta achar algum indício de alguém que possa ajudá-lo a obter 

informações sobre o curso mas não encontra [REQ_TRANSP20]. O aluno retorna 

então à lista de cursos e escolhe outro curso para verificar a descrição. Ao ver a 

descrição do curso, o aluno nota que não era exatamente isso que ele estava 

procurando. Retorna novamente à lista de curso e começa a achar cansativa a tarefa 

de se cadastrar em um curso. Porém ele verifica a descrição de mais alguns cursos e 

acaba escolhendo por um disponível. Ele então anota os dados do curso e retorna à 

página inicial para encontrar o link com o formulário de cadastro. Depois de 

encontrar o formulário, o aluno preenche os dados do curso, se cadastra e está 

pronto para começar as atividades. 

Cenário Caricaturado Negativo 

Roteiro: O aluno deseja se cadastrar em um curso no ambiente, então realiza o 

logon e é direcionado para a página interna do ambiente. Essa página mostra que o 

aluno não está cadastrado em nenhum curso e oferece a opção de se cadastrar em 

algum curso. O aluno então, seleciona essa opção e aparece um formulário para o 

aluno informar dados sobre o curso em que quer se cadastrar. O aluno se dá conta 

de que não sabe os dados do curso e se irrita por não saber como agir para pode se 

cadastrar [REQ_TRANSP24]. O aluno retorna à pagina principal e nota que existe 

uma opção de buscar curso. Ele digita uma palavra chave do curso e aguarda 

enquanto o sistema faz a busca. Nesse momento aparece uma lista de cursos 

relacionados com a palavra chave que ele digitou [REQ_TRANSP18]. Impaciente, 

não sabe em qual curso vai se cadastrar, pois apenas pelo nome ele não consegue 



 
 

53 

saber qual satisfaz exatamente às suas necessidades. Depois de algum tempo 

tentando decidir, o aluno nota que se clicar no nome do curso, aparece uma 

descrição do mesmo [REQ_TRANSP19]. Ele fica ainda mais irritado e impaciente 

ao notar que não existe nada no ambiente que indique que é dessa maneira que ele 

deve proceder para ver a descrição do curso [REQ_TRANSP24]. Ele clica em um 

curso e nota que sua descrição não foi completada. O aluno retorna então à lista de 

cursos e escolhe outro curso para verificar a descrição [REQ_TRANSP19]. Ao ver 

a descrição do curso, o aluno nota que não era exatamente isso que ele estava 

procurando. O aluno não tem paciência para voltar à lista de cursos e procurar 

novamente por outro curso. Nesse momento ele decide não se cadastrar mais em 

nenhum curso e sai do ambiente insatisfeito. 

Cenário Caricaturado Positivo 

Roteiro: O aluno deseja se cadastrar em um curso no ambiente, então realiza o 

logon e é direcionado para a página interna do ambiente. Essa página mostra que o 

aluno não está cadastrado em nenhum curso e oferece a opção de se cadastrar em 

algum curso. Essa página mostra também uma lista de cursos disponíveis no 

ambiente [REQ_TRANSP18]e ao lado do nome de cada curso, um link para uma 

descrição do curso [REQ_TRANSP19]. Ele fica satisfeito com a facilidade que o 

ambiente oferece para se conhecer os cursos e escolhe para ver a descrição. Nesse 

momento ele nota que sua descrição não foi completada, porém um item obrigatório 

no ambiente para que o curso seja publicado é que se disponibilize o nome e o e-

mail do responsável pelo curso [REQ_TRANSP20]. O aluno então envia um e-

mail para o responsável pelo curso pedindo maiores informações sobre o mesmo. 

Enquanto aguarda pela resposta, ele resolve verificar a descrição dos demais cursos 

e acaba optando por se cadastrar e um deles. O aluno acha muito interessante e fica 

muito satisfeito ao notar que ao final da descrição de cada curso, aparece um link 

para o cadastro. Ele clica, se cadastra e está pronto para iniciar as atividades.  

Atividade 2: Professor verificando andamento do curso 

Cenário Normal 

Ator: Professor 
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Ambiente: O professor está sentado em frente a um computador com acesso à 

Internet. A tela do computador apresenta a página inicial do ambiente com a opção 

de efetuar login ou realizar um novo cadastro. O usuário já é cadastrado no 

ambiente, possui um curso em andamento. 

Roteiro: O professor deseja verificar como estão as atividades de seus alunos no 

curso que ministra. Ele então realiza o logon e é direcionado para a página interna 

do ambiente. Esta página mostra uma lista de cursos que o professor ministra 

[REQ_TRANSP13]. Ele escolhe qual curso vai verificar e clica nele. Nesse 

momento, ele é direcionado para a página inicial do curso. Ao entrar, o professor 

nota que na agenda do curso estava marcada a entrega de uma tarefa naquela data 

[REQ_TRANSP01]. O professor fica em dúvida se algum aluno já postou a tarefa 

no repositório ou não [REQ_TRANSP21]. O professor entra então no repositório 

de tarefas e nota que nenhum aluno postou ainda a tarefa e decide enviar uma 

mensagem para todos os alunos, relembrando da entrega da tarefa. Ele retorna à 

página inicial do curso aproveita que já está conectado para disponibilizar um novo 

material de apoio para os alunos. O professor posta o material, mas fica em dúvida 

se os alunos irão perceber a existência do novo material [REQ_TRANSP22],mas 

decide que é de interesse dos alunos verificar as novidades do curso, por isso não 

toma nenhuma atitude em relação a isso. Ele resolve então, verificar se existem 

novas mensagens no fórum de discussão do curso [REQ_TRANSP23]. O professor 

entra no fórum e fica relendo as últimas mensagens para verificar se alguma delas é 

nova ou se todas já foram lidas e respondidas por ele. O professor verifica então que 

não existem mensagens novas e decide então sair do ambiente pois não há nada 

mais para ele fazer. 

Cenário Caricaturado Negativo 

Roteiro: O professor deseja verificar como estão as atividades de seus alunos no 

curso que ministra. Ele então realiza o logon e é direcionado para a página interna 

do ambiente. Esta página mostra uma lista de cursos que o professor ministra 

[REQ_TRANSP13]. Ele escolhe qual curso vai verificar e clica nele. Nesse 

momento, ele é direcionado para a página inicial do curso. Ao entrar, o professor 
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nota que na agenda do curso estava marcada a entrega de uma tarefa naquela data 

[REQ_TRANSP01]. O professor fica em dúvida se algum aluno já postou a tarefa 

no repositório ou não e fica chateado por não ter nenhum indicativo se as tarefas já 

forma entregues [REQ_TRANSP21]. O professor entra então no repositório de 

tarefas e nota que nenhum aluno postou ainda a tarefa.  Irritado, ele decide enviar 

uma mensagem para todos os alunos, relembrando da entrega da tarefa . Ele retorna 

à página inicial do curso aproveita que já está conectado para disponibilizar um 

novo material de apoio para os alunos [REQ_TRANSP22]. O professor posta o 

material, mas acha que os alunos não irão perceber a existência do novo material e 

decide enviar outra mensagem, o que começa a fazer com que ele ache cansativo 

utilizar o ambiente. Ele resolve então, verificar se existem novas mensagens no 

fórum de discussão do curso [REQ_TRANSP23]. O professor entra no fórum e fica 

relendo as últimas mensagens para verificar se alguma delas é nova ou se todas já 

foram lidas e respondidas por ele. O professor se impaciente de ter q reler várias 

mensagens em busca de alguma nova e decide sair do ambiente, visto que não há 

mais nada para ele fazer. 

Cenário Caricaturado Positivo 

Roteiro: O professor deseja verificar como estão as atividades de seus alunos no 

curso que ministra. Ele então realiza o logon e é direcionado para a página interna 

do ambiente. Esta página mostra uma lista de cursos que o professor ministra 

[REQ_TRANSP13]. Ele escolhe qual curso vai verificar e clica nele. Nesse 

momento, ele é direcionado para a página inicial do curso. Ao entrar, o professor 

nota que na agenda do curso estava marcada a entrega de uma tarefa naquela data 

[REQ_TRANSP19] e nota que o ambiente mostra um aviso de que nenhuma tarefa 

nova foi postada [REQ_TRANSP21]. Ele conclui então que nenhum aluno 

entregou ainda a tarefa e decide enviar uma mensagem para os alunos relembrando 

da entrega. Ele aproveita que já está conectado para disponibilizar um novo material 

de apoio para os alunos. O professor posta o material e recebe um aviso de que uma 

mensagem foi enviada a todos os alunos [REQ_TRANSP22], ele fica satisfeito 

com a facilidade oferecida pelo ambiente e fica tranqüilo sabendo que todos os 

alunos estarão cientes da existência do material. Ele resolve então, verificar se 
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existem novas mensagens no fórum de discussão do curso. O professor entra no 

fórum e nota um aviso dizendo que nenhuma nova mensagem foi postada 

[REQ_TRANSP23]. Ele lê e responde a nova mensagem e sai do ambiente, 

satisfeito com a rapidez que conseguiu realizar as tarefas. 

4.4 Requisitos levantados 

 Durante a atividade de planejamento, de uma forma geral, constatou-se a existência 

de muitos requisitos de percepção importantes para aumentar a interação entre os usuários 

de ambientes de ensino a distância. Inicialmente serão apresentados os requisitos obtidos 

através da observação e análise da tarefa realizada. Após, serão mostrados os requisitos 

levantados com a análise de competidores e entrevistas. Por fim, os requisitos encontrados 

com os cenários. Vale lembrar que muitos casos, os requisitos se repetiam, ou seja, em mais 

de uma técnica era possível reconhecer um mesmo requisito, porém, eles foram 

apresentados uma única vez. 

4.4.1 Análise da Tarefa 

 [REQ_TRANSP01] O sistema deverá apresentar ao usuário uma agenda contendo todas 

as tarefas do dia. 

[REQ_TRANSP02] O sistema deverá sempre indicar quando alguma mensagem foi 

deixada por algum usuário na ferramenta de comunicação assíncrona (lista de discussão). 

[REQ_TRANSP03] O sistema deverá deixar claro quais são os próximos eventos / 

atividades que interessam ao usuário. 

[REQ_TRANSP04] O sistema deve manter um histórico das ações dos usuários, indicando  

que tipo de atividade ele realizou no ambiente. 

[REQ_TRANSP05] O sistema deve apresentar as últimas notícias desde o último acesso 

do usuário. 

4.4.2 Análise de Competidores 

[REQ_TRANSP06] O sistema deverá indicar uma lista de usuários on-line. 

[REQ_TRANSP07] O sistema deve disponibilizar os perfis dos usuários para que outros 

possam conhecê-los. 
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[REQ_TRANSP08] O sistema deve permitir que usuários possam se comunicar 

sincronamente com quem estiver presente e disponível para conversar. 

[REQ_TRANSP09] O sistema deve disponibilizar um calendário, destacando as datas que 

possuem algum evento agendado. 

[REQ_TRANSP10] O sistema deve permitir que se consulte a participação de um membro 

nas atividades do grupo. 

[REQ_TRANSP11] O sistema deve disponibilizar um mapa do site para que os usuários 

possam se localizar com maior facilidade (disponibilizar link em todas as telas). 

[REQ_TRANSP12] O sistema deve indicar o nome do participante que está logado. 

[REQ_TRANSP13] O sistema deve apresentar a lista de cursos em que o usuário está 

cadstrado. 

[REQ_TRANSP14] O sistema deve apresentar, na lista de cursos, um indicativo de que 

alguma mudança ocorreu desde o último acesso do usuário. 

[REQ_TRANSP15] O sistema deverá apresentar um histórico de todos os eventos que já 

ocorreram no ambiente.  

4.4.3 Entrevista 

[REQ_TRANSP16] O sistema deverá mostrar um indicativo de quando o participante 

realizou o último acesso ao ambiente. 

[REQ_TRANSP17] Deve ser indicado ao professor quando um aluno trabalhou numa 

determinada tarefa para que este possa acompanhar o desenvolvimento da mesma. 

4.4.4 Cenários 

[REQ_TRANSP18] Deve ser apresentada uma lista de cursos disponíveis no ambiente. 

[REQ_TRANSP19] O sistema deve apresentar uma descrição de cada curso, permitindo 

que os usuários obtenham informações a respeito dos objetivos do mesmo. 

[REQ_TRANSP20] Nome do responsável pelo curso 

[REQ_TRANSP21] O sistema deverá enviar avisos para o professor quando algum aluno 

entregou alguma tarefa. 
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[REQ_TRANSP22] O sistema deverá enviar avisos aos alunos quando o professor postar 

novas tarefas ou materiais. 

[REQ_TRANSP23] Deve ser informado ao participante se alguma mensagem nova foi 

postada no fórum desde seu último acesso. 

[REQ_TRANSP24] O sistema devera sempre apresentar uma ajuda ou uma explicação de 

como o usuário deve proceder para realizar uma determinada ação no ambiente. 

4.5 Organização dos requisitos por telas 

 Observando todos os requisitos levantados, foi feita uma classificação para definir 

onde cada um deles estaria disposto, ou seja, de qual tela cada um deles faria parte.  

 Inicialmente foi definido que serão propostas quatro telas. A inicial do ambiente, ou 

de apresentação, a tela do curso e as telas da área individual de professores e alunos. Após, 

foi feita a divisão dos requisitos, que serão propostos da seguinte forma: 

 

• Tela Inicial 

[REQ_TRANSP24] O sistema devera sempre apresentar uma ajuda ou uma explicação de 

como o usuário deve proceder para realizar uma determinada ação no ambiente. 

[REQ_TRANSP18] Deve ser apresentada uma lista de cursos disponíveis no ambiente. 

[REQ_TRANSP19] O sistema deve apresentar uma descrição de cada curso, permitindo 

que os usuários obtenham informações a respeito dos objetivos do mesmo. 

• Tela do Curso 

[REQ_TRANSP07] O sistema deve disponibilizar os perfis dos usuários para que outros 

possam conhecê-los. 

[REQ_TRANSP20] Nome do responsável pelo curso 

[REQ_TRANSP24] O sistema devera sempre apresentar uma ajuda ou uma explicação de 

como o usuário deve proceder para realizar uma determinada ação no ambiente. 

• Tela do aluno 
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[REQ_TRANSP01] O sistema deverá apresentar ao usuário uma agenda contendo todas as 

tarefas do dia. 

[REQ_TRANSP03] O sistema deverá deixar claro quais são os próximos eventos / 

atividades que interessam ao usuário. 

[REQ_TRANSP11] O sistema deve disponibilizar um mapa do site para que os usuários 

possam se localizar com maior facilidade (disponibilizar link em todas as telas). 

[REQ_TRANSP12] O sistema deve indicar o nome do participante que está logado. 

[REQ_TRANSP14] O sistema deve apresentar, na lista de cursos, um indicativo de que 

alguma mudança ocorreu desde o último acesso do usuário. 

[REQ_TRANSP02] O sistema deverá sempre indicar quando alguma mensagem foi 

deixada por algum usuário na ferramenta de comunicação assíncrona (lista de discussão). 

[REQ_TRANSP05] O sistema deve apresentar as últimas notícias desde o último acesso 

do usuário. 

[REQ_TRANSP06] O sistema deverá indicar uma lista de usuários on-line. 

[REQ_TRANSP09] O sistema deve disponibilizar um calendário, destacando as datas que 

possuem algum evento agendado. 

[REQ_TRANSP08] O sistema deve permitir que usuários possam se comunicar 

sincronamente com quem estiver presente e disponível para conversar. 

[REQ_TRANSP13] O sistema deve apresentar a lista de cursos em que o usuário está 

cadstrado. 

[REQ_TRANSP16] O sistema deverá mostrar um indicativo de quando o participante 

realizou o último acesso ao ambiente. 

[REQ_TRANSP18] Deve ser apresentada uma lista de cursos disponíveis no ambiente. 

[REQ_TRANSP19] O sistema deve apresentar uma descrição de cada curso, permitindo 

que os usuários obtenham informações a respeito dos objetivos do mesmo. 

• Tela do professor 
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[REQ_TRANSP01] O sistema deverá apresentar ao usuário uma agenda contendo todas as 

tarefas do dia. 

[REQ_TRANSP02] O sistema deverá sempre indicar quando alguma mensagem foi 

deixada por algum usuário na ferramenta de comunicação assíncrona (lista de discussão). 

[REQ_TRANSP03] O sistema deverá deixar claro quais são os próximos eventos /  
atividades que interessam ao usuário. 

[REQ_TRANSP04] O sistema deve manter um histórico das ações dos usuários, indicando  

que tipo de atividade ele realizou no ambiente. 

[REQ_TRANSP05] O sistema deve apresentar as últimas notícias desde o último acesso 

do usuário. 

[REQ_TRANSP06] O sistema deverá indicar uma lista de usuários on-line. 

[REQ_TRANSP08] O sistema deve permitir que usuários possam se comunicar 

sincronamente com quem estiver presente e disponível para conversar. 

[REQ_TRANSP09] O sistema deve disponibilizar um calendário, destacando as datas que 

possuem algum evento agendado. 

[REQ_TRANSP11] O sistema deve disponibilizar um mapa do site para que os usuários  
possam se localizar com maior facilidade (disponibilizar link em todas as telas). 

[REQ_TRANSP12] O sistema deve indicar o nome do participante que está logado. 

[REQ_TRANSP14] O sistema deve apresentar, na lista de cursos, um indicativo de que 

alguma mudança ocorreu desde o último acesso do usuário. 

[REQ_TRANSP16] O sistema deverá mostrar um indicativo de quando o participante 

realizou o último acesso ao ambiente. 

 [REQ_TRANSP17] Deve ser indicado ao professor quando um aluno trabalhou numa 

determinada tarefa para que este possa acompanhar o desenvolvimento da mesma. 

[REQ_TRANSP21] O sistema deverá enviar avisos para o professor quando algum aluno 

entregou alguma tarefa. 
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 Nesse capítulo serão apresentadas algumas elas utilizadas como protótipos do 

sistema. O objetivo dessa fase é ilustrar alguns conceitos importantes derivados na fase de 

elicitação de requisitos, que vêm a ser um diferencial do sistema AMADeUs. Para a 

elaboração dos protótipos, foram considerados os requisitos levantados e apresentados no 

capítulo anterior. Cabe ressaltar que as telas elaboradas são apenas uma proposta, onde 

foram levados em consideração apenas os requisitos, sem considerar detalhes como 

hierarquização de informação, por exemplo. 

 Na tela inicial, que pode ser observada na Figura 14, pode-se notar que qualquer 

usuário, mesmo não sendo cadastrado, possui acesso à lista de cursos disponíveis no 

ambiente [REQ_TRANSP 18]. Ao lado da lista tem-se uma indicação de como o usuário 

deve proceder para ver a descrição do curso [REQ_TRANSP 24]. Ao clicar no ícone 

indicado, o usuário pode ver então a descrição do curso[REQ_TRANSP 19], que será 

mostrada na próxima tela. 

 

Figura 14 - Protótipo de tela incial do AMADeUs. 
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 Essa tela (Figura 15) simula um usuário visitando a descrição de um curso. Nela é 

possível observar que além da descrição, também é mostrado ao usuário o nome do 

responsável pelo curso [REQ_TRANSP 20], caso seja necessário entrar em contato com 

ele. Percebe-se também que existe uma indicação de como o usuário deve proceder para 

realizar a inscrição no curso [REQ_TRANSP 24]. Além disso, o usuário pode verificar 

quem são os participantes do curso em questão[REQ_TRANSP 07]. 

 

Figura 15 - Protótipo de tela de uma descrição de curso. 

  

 As figuras apresentadas a seguir mostram as telas dos usuários já cadastrados no 

curso. Um professor e um aluno.  Na tela do aluno (Figura 16), percebe-se que ele é 

recebido com uma saudação nominal, indicando que o sistema identifica cada um de seus 

usuários [REQ_TRANSP 12]. Também pode-se perceber, no canto superior direito da tela, 

um link para um mapa do site [REQ_TRANSP 11], que auxilia o usuário a se localizar 

caso seja necessário.  
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Figura 16 - Protótipo de tela da área do aluno. 

  

 A tela mostra também que o curso disponibiliza uma agenda para que o usuário 

saiba quais são as atividades que ele deve realizar [REQ_TRANSP 01]. Outros requisitos 

que estão sendo satisfeitos nessa tela dizem respeito à possibilidade de indicar ao aluno os 

próximos eventos e atividades que estão programadas para o curso [REQ_TRANSP 03] e 

também um link para o histórico de eventos que já ocorreram no ambiente 

[REQ_TRANSP 14]. Percebe-se também que nos links para as ferramentas de 

comunicação já é possível observar se existem novas mensagens [REQ_TRANSP 02] 

[REQ_TRANSP 23], evitando que o usuário tenha que entrar na ferramenta para fazer essa 

verificação. Existe também um calendário, destacando com cores diferentes as datas que 

possuem algum evento marcado [REQ_TRANSP 09], seja entrega de uma atividade ou 

qualquer outra data significativa para o aluno. Ao notar uma marcação diferente, basta ao 

aluno verificar na agenda o que está marcado para o dia indicado. 

 Abaixo da agenda, pode-se verificar o espaço para “Novidades”, onde para o aluno 

aparecem indicações da existência de novas mensagens no fórum ou na lista 

[REQ_TRANSP 23] [REQ_TRANSP 02] ou a existência de um novo material ou tarefa 

postada pelo professor no ambiente [REQ_TRANSP 22].   



 
 

64 

 Pode-se notar também um espaço destinado a apresentar as últimas notícias do 

ambiente, ou seja, coisas que ocorreram desde o seu ultimo acesso [REQ_TRANSP 05]. 

Um espaço destinado a mostrar uma lista de usuários online [REQ_TRANSP 06], 

mostrando também se ele está disponível para conversar [REQ_TRANSP 08] ou então 

mostrar desde quando um usuário offline está ausente [REQ_TRANSP 16]. 

 Quanto aos cursos do aluno, existe um espaço destinado a mostrar os cursos em que 

ele está cadastrado [REQ_TRANSP 13] e ao lado, uma indicação se tem novidades nesse 

curso [REQ_TRANSP 14]. Percebe-se também que na área do usuário aparece também a 

lista de cursos disponíveis no ambiente [REQ_TRANSP 18] e a possibilidade de ver a 

descrição do mesmo [REQ_TRANSP 19], para que o aluno não precise sair de seu 

ambiente pessoal para verificar os cursos disponíveis. 

 Na tela do professor (Figura 17), a estrutura é basicamente a mesma do aluno. O que 

muda são algumas indicações que o professor recebe, como por exemplo, na agenda. A 

cada data que possui alguma entrega de tarefa já aparece indicado ao professor se algum 

aluno entregou a determinada tarefa [REQ_TRANSP 17], evitando que o professor tenha 

que acessar o repositório para fazer essa verificação.  

 

Figura 17 - Protótipo de tela da área do professor. 
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 Além disso, o professor possui ainda uma área de geração de Logs, onde é possível 

fazer várias verificações a respeito do andamento de seu curso e da turma. Entre as 

informações disponíveis, pode-se perceber a possibilidade de verificar quando um 

determinado usuário realizou o ultimo acesso [REQ_TRANSP 16] e que tipo de 

ferramenta ele acessou [REQ_TRANSP 04].  

 

�
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 [Norman ,1990] quando questionado sobre o porquê das interfaces não funcionarem 

afirma que o problema real está no fato de ser uma “interface”, estar entre o usuário e a 

aplicação. Segundo ele, não se deve concentrar energias nas interfaces e sim no 

trabalho, na tarefa a ser executada e que vai ser auxiliada com a introdução de um 

sistema de computação. No design de qualquer produto deveria se começar sempre pelo 

usuário que é a pessoa que realmente será contemplada. Pensar na sua tarefa e de que 

modo o seu trabalho pode ser melhorado. Assim, é possível obter a interação certa, 

tornando as coisas certas visíveis, explorando contrastes, proporcionando o modelo 

mental próprio. Assim tem-se regras para um design para o usuário [Romani, 2000]. 

 Para o design de ambientes de aprendizagem na Internet (E-Learning), é necessário 

se ater às características que permeiam o processo ensino/aprendizagem. Nesses casos, 

a maior parte da interação se dá através de mensagens baseadas em texto escrito, nos 

correios eletrônicos e chats. Esse tipo de interação é muito simplificado e não explora 

toda a potencialidade que essa nova mídia nos oferece [Assis, 2000].  

 Neste trabalho, foi apresentada uma proposta de utilização de mecanismos de 

percepção para tornar a interação mais rica e facilitar a atividade de acompanhamento 

do curso por parte do professor. A principal contribuição está no fato de ter sido 

possível, através de uma metodologia de design interativo, associada a uma abordagem 

centrada no usuário chegar a situações concretas no dia-a-dia das ações de usuários em 

ambientes E-Learning. Foi possível definir vários requisitos que tornariam o ambiente 

adequado às suas necessidades. Com base, nesses requisitos, foi realizada a proposição 

de protótipos que dão idéia de como deveria ser a interface do ambiente AMADeUs 

para que as questões de percepção fossem abordadas. 

 Através da evolução dos protótipos será possível implementar mecanismos de 

percepção acoplados às ferramentas do ambiente, de forma que se tornem recursos de 

apoio à interação, avaliação e aprendizagem a serem disponibilizados nos cursos 

criados. 
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 Do ponto de vista das técnicas utilizadas, todas elas representaram um papel 

importante para definição de requisitos de percepção, visto que uma complementou 

requisitos não levantados em outras.  

 Este trabalho foi finalizado com a proposta dos mecanismos, porém seria importante 

a verificação de seu funcionamento junto às outras propostas desenvolvidas em paralelo 

e que fazem parte do projeto AMADeUs. Essa junção poderia ser um trabalho a ser 

desenvolvido futuramente, utilizando essa pesquisa como base. Além disso, outro 

trabalho a ser desenvolvido futuramente seria a realização de testes de usabilidade com 

as interfaces, apresentando a propostas a usuários reais. Com isso seria possível 

comprovar a adequação do que foi proposto com as necessidades desses usuários.  

Pro fim, esse trabalho também serve com base para futuras pesquisas sobre percepção 

em E-learning. 
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Questionário de Satisfação com Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
 
 
Responda as seguintes questões de acordo com sua experiência com Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (não é necessário identificar-se) 
 
 

1. Quais ambientes virtuais de aprendizagem você utilizou? 
 

 
 
 

Para as próxima perguntas, utilize como parâmetro, o último ambiente utilizado 
2. Você conseguiu entender as ferramentas que o ambiente oferece?[ 
 
 
 

 
3. Você acha o sistema simples de usar? 
 
 
 

 
4. Quais as vantagens e desvantagens desse ambiente em relação a outros que você já 

- possa ter utilizado? 
 
 
 

 
5. Esse ambiente atende às suas necessidades? 

 
 
 

 
6. Você acha fácil encontrar e se comunicar com os outros participantes do curso 

através do ambiente? 
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