


rio, links externos, mecanismos de 
busca, tópicos de ajuda, mural, sala 
de aula virtual e fácil acesso. Já entre 
as funcionalidades menos valorizadas 
estão a tradução para outros idiomas, 
wiki, ambientes 3D interativos, blog e 
atividades e jogos. 

Vale lembrar que o estudo ouviu 
apenas alunos que utilizavam o AVA 
como suporte à aula presencial, mesmo 
assim o pouco interesse por elementos 
da chamada web 2.0, tão valorizada 
pelos jovens estudantes em seu próprio 
dia a dia, não se refletiu nos Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem. 

Osegundo ponto que chamou 
a atenção na pesquisa rela-
cionou as características 
de qua l idade da infor-

mação e do design do sistema com 
as dimensões de frequência de uso, 
satisfação e benefícios identificados 
no AVA, isto é, a questão foi descobrir 
quais elementos do sistema estavam 
diretamente relacionados com a boa 
percepção do suporte pedagógico. 

O que se observou foi que, apesar 
de os alunos cons iderarem que a 
qualidade do sistema impacta mais 
na satisfação do que a qualidade do 
conteúdo disponibilizado, ambas as 
dimensões foram consideradas como 
determinantes na avaliação do AVA. 
Para os estudantes, os aspectos mais 
valorizados na qualidade da informa-
ção dos AVAs foram a confiabilidade, 
a relevância e a exatidão. Portanto, 
quando analisado o conteúdo, o que 
mais se espera por parte dos usuários 
é que as informações contidas no sis-
tema sejam confiáveis e precisas. 

Já no que se refere ao sistema, o que 
mais contribui para uma percepção 
positiva são atributos que se espera de 
qualquer ambiente virtual: facilidade 
de navegação, velocidade, funciona-
lidade e a atratividade visual. Para 
Silvio, todas as características refe-
rentes à qualidade da informação e do 
sistema se mostraram estatisticamente 
relevantes, portanto, todas devem ser 
consideradas em conjunto. "Para o 
aluno, a boa qualidade percebida é 

o que determinará sua intenção de 
reutilizar o sistema", analisa. 

Também foi perguntado aos alunos o 
motivo pelo qual eles acessam o AVA. 
A maioria respondeu que facilita o 
aprendizado (51%), seguida de perto 
pelos que acham que os ambientes 
organizam melhor a aula (46,4%) e 
outros responderam porque era obriga-
tório (2,7%). Mas se os alunos querem 
acessar o sistema e reconhecem sua 
importância, por que não utilizam 
todas ou a maioria das ferramentas 
disponíveis? Para Silvio a resposta 
é clara: porque não são incentivados 
pelos professores. 

"Os professores em estudo não 
tinham um papel ativo na utilização 
do AVA como complemento da aula 
e isso talvez explique por que ainda 
os alunos enxergam as funções de 
interação e comunicação como indife-
rentes", diz. "Adquirir e implantar um 
sistema não basta. E preciso treinar e 
criar incentivos para que os docentes 
utilizem o AVA como apoio ao ensino 
extraclasse", completa. 

Eé bom que os professores 
e diretores assimilem bem 
rápido esse pensamento, 
criando definitivamente a 

cultura de uso desses sistemas. Com 
o conceito de computação em nuvem 
(cloud computing), muitos dados já 

estão sendo armazenados em servi-
dores virtuais podendo ser acessados 
por qualquer dispositivo a qualquer 
hora. "Se sua geladeira tiver acesso à 
internet você poderá ter uma aula de 
matemática financeira tomando café 
da manhã", explica Silvio. 

Para o professor, entretanto, não 
existe um modelo a ser seguido, pri-
meiro porque cada área do saber tem 
suas características e peculiaridades. 
Na visão do docente, um AVA voltado 
para o curso de medicina talvez seja 
completamente distinto de um ideali-
zado para o curso de letras ou ciências 
da computação, por exemplo. Também 
existem vários níveis de ensino e os 
ambientes são diferentes para o ensino 
a distância, pós-graduação ou para a 
educação básica. 

Mesmo não tendo um modelo ideal 
é possível listar alguns elementos que 
devem ser empreendidos no ambien-
te virtual. Na opinião do professor, 
qualquer sistema de informação deve 
considerar três dimensões básicas: 
tecnologia da informação, recursos 
humanos e processos organizacionais. 
"É preciso que as instituições de ensi-
no superior observem seus processos 
e avaliem o nível de capacidade dos 
seus professores antes de implantar 
um AVA", recomenda. 

Em relação à qualidade, a procura 
pela excelência dever ser um proces-
so contínuo de constante renovação. 
Um AVA de qualidade é fundamental 
para uma universidade, na medida em 
que o ambiente representa a própria 
ins t i tu ição no mundo virtual . Os 
AVAs são tão importantes que aca-
bam agregando valor ao processo de 
ensino e aprendizagem, fortalecendo 
a imagem das instituições. Então, é 
hora de avaliar o modelo existente, 
fazer ajustes e se adaptar às necessi-
dades dos usuários. 
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