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RESUMO 

 

Os cursos à distância há muitos anos estão presentes na vida das pessoas. Com a forte expansão 

e popularização das Tecnologias da Informação e Comunicação, a EAD se fortaleceu 

enormemente. No Brasil o Governo Federal tem realizado significativos investimentos, 

principalmente através do Sistema Universidade Aberta do Brasil, criado em 2005. Em um 

curso de EAD o Ambiente Virtual de Aprendizagem tem papel fundamental, funcionando como 

a sala de aula, onde os alunos tem a possibilidade de interagir com o professor e tutores, além 

de ter acesso aos materiais necessários as suas atividades. Nessa perspectiva, as formas de 

comunicação entre os atores envolvidos nesse processo tornam-se importante de serem 

investigadas, frente às TICs que possibilitam uma ampliação dos recursos disponíveis. As 

webconferências são uma realidade no contexto de um curso a distância, a cada dia 

fortalecendo-se e presente de forma cada vez mais disseminada no cotidiano dos estudantes e 

professores. O Big Blue Button trata-se de uma ferramenta de webconferência disponível 

atualmente. Neste trabalho será detalhada o seu uso pesquisado no contexto de alunos de um 

curso a distância numa Universidade Federal Pública. 
 

Palavras Chaves: Educação a Distância; Tecnologias da Informação e Comunicação; 

Webconferências. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância – EaD há muitos anos está presente no cotidiano dos brasileiros. 

Inicialmente, viabilizada por meio de rádios, correspondências e televisão, possibilitava a 

formação profissional, entre outras, com a oferta de cursos de baixo custo e sem a necessidade 

de deslocamento para salas de aula. Hoje a EaD está em plena expansão e aprimoramento, 

conquista possibilitada pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação – 

TICs e, consequentemente, das ferramentas e metodologias de ensino para esta modalidade de 

formação, permitindo um processo de ensino e aprendizagem cada vez mais efetivo e eficaz. 

No Brasil, observa-se um crescimento acentuado da EaD nos últimos anos, 

principalmente devido aos incentivos governamentais e a criação do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil – UAB, em 2006. É um sistema que integra universidades públicas espalhadas 
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pelo país, na oferta de cursos superiores gratuitamente possibilitando a interiorização e 

democratizando o acesso. 

Uma das características principais da EaD é a possibilidade de oferecer formação sem a 

necessidade de professor e aluno estarem presentes no mesmo espaço físico. Esta característica 

rompe com a concepção da presencialidade no processo de ensino e aprendizagem sem, no 

entanto, como coloca Moran (2002), impedir que esses sujeitos possam estar conectados, 

interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet. 

         Nessa perspectiva torna-se cada vez mais comum no contexto de ensino-aprendizagem 

virtual o uso das chamadas webconferências, que já são realidade nos cursos de educação a 

distância. Conhecer e pesquisar a respeito dessa ferramenta Big Blue Button é de fundamental 

importância e esse estudo nos possibilitará um melhor conhecimento de usabilidade dessa 

ferramenta. 

Assim, o texto ora apresentado está organizado da seguinte forma: no item a seguir, 

apresentamos uma breve reflexão sobre a contextualização da Educação a Distância no Brasil 

destacando o histórico, a UAB e a importância das TICs. Em seguida falaremos sobre o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) com ênfase na Ferramenta de Webconferência Big 

Blue Button e, por último, a pesquisa e avaliação a respeito do uso da ferramenta da 

webconferência Big Blue Button, bem como os resultado obtidos e, por último as considerações 

finais.  

 

2. CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) NO BRASIL 

 

A Educação a Distância (EAD) apesar de parecer algo inovador, na verdade já há muitos 

anos está presente no cotidiano dos brasileiros, antes viabilizado por cursos realizados através 

de equipamentos de rádio onde as pessoas apenas escutavam as lições; posteriormente 

viabilizado através de correspondências onde os participantes buscavam aprimorar-se 

profissionalmente ou se manterem atualizados no mercado através de cursos de baixo custo e 

sem a necessidade de deslocamento para salas de aula. Hoje a EAD foi aprimorada pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação – TICs que possibilitam uma interação importante, 

necessária para o bom desenvolvimento das atividades e que vem registrando índices elevados 

de crescimentos em todas as áreas e modalidade de curso, oferecendo inclusive cursos de 

Graduação e Pós-Graduação em Instituições de Ensino Superior Públicas no Brasil. 

Nos últimos anos, observa-se um crescimento acentuado da EAD no Brasil, 

principalmente devido aos incentivos do MEC e da criação do Sistema Universidade Aberta do 



Brasil – UAB em 2005, que integra Universidades Públicas espalhadas pelo país, na oferta de 

cursos superiores gratuitamente, interiorizando e democratizando o acesso. No Rio Grande do 

Norte, por exemplo, segundo o Portal Oficial do Sistema Universidade Aberta do Brasil existem 

quinze Polos de Apoio Presencial habilitados, espalhados em todas as regiões do Estado, em 

cidades de pequeno e médio porte. O objetivo é justamente interiorizar o Ensino Superior 

Público, gratuito e de qualidade, descentralizando dos grandes centros urbanos e espalhando 

em todas as regiões. 

Uma das características principais da EAD é a possibilidade de transmitir 

conhecimentos sem a necessidade de o professor e o aluno estarem presentes no mesmo espaço 

físico. De acordo com Moran (2002) “EAD é o ensino/aprendizagem onde professores e alunos 

não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por 

tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet”. Nessa perspectiva, percebe-se a 

importância dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem como elo de ligação entre todos os 

participantes de um curso a distância: os alunos, os tutores, o professor, etc. Dentro desses 

Ambientes, os alunos interagem com os tutores, professores e demais colegas; postam suas 

atividades, realizam trabalhos e têm acesso aos materiais que serão necessários as suas 

atividades discentes, sejam livros, apostilas, artigos, vídeos, áudios, etc. 

 

2.1 Histórico da EaD no Brasil 

 

          A história da EAD no Brasil teve início nas primeiras décadas do século XX, quando 

algumas experiências foram desenvolvidas, com uso de material impresso e rádio, tecnologias 

disponíveis à época. O Instituto Universal Brasileiro fundado em 1941 é exemplo de iniciativa 

que ainda hoje oferta cursos por correspondência atendendo estudantes em todo o território 

nacional, porém, como é característico das instituições que ofertam cursos na modalidade à 

distância, esta também evoluiu e já oferece suporte online. Como política pública, a EAD se 

inicia em 1972 com a inclusão de algumas experiências de ensino à distância que vinham sendo 

implementadas no país nos Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, I 

PBDCT (1972-1974) que utilizava a televisão para atingir o público de 1º grau, nas séries e II 

PBDCT (1975-1979), com os projetos de Desenvolvimento da Teleducação e novas técnicas 

educacionais para o Ensino Superior que criam e mantem a ideia de uma rede de ensino a 

distância. Utilizando basicamente o meio televisivo, essas experiências foram pontuais, mas 

mostraram que existiam amplas possibilidades para a educação à distância no Brasil.  



          A partir de 1990 a educação à distância começa a ser concebida num contexto mais amplo 

dos Projetos Pedagógicos Nacionais ganhando mais espaço no cenário educacional. Em 1996, 

pela primeira vez, a EAD é incluída na legislação educacional, com a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, que reconhece em seu artigo 80 a educação à 

distância como uma modalidade de educação. Importante destacar que antes mesmo da 

publicação da LDB em 1996, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em 1994 

realizou o primeiro processo seletivo para um curso de graduação à distância, dirigido para 

formação de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, que utilizava material 

impresso com mediação de tutoria presencial nas cidades polos das turmas. Este modelo passou 

a servir de referência para outras instituições de ensino superior que, aos poucos foram 

iniciando suas atividades na área de EAD.  

          Este período pós-LDB foi marcado por experiências diversas com a introdução não só 

dos recursos pedagógicos já disponíveis – material impresso, vídeoaulas, tutoria e professor 

conteudista – mas pela inclusão de tecnologias digitais capazes de criar ambientes virtuais de 

aprendizagem com interação síncrona e assíncrona; o desenvolvimento de metodologias 

próprias para formatar e imprimir material impresso; a criação de estrutura técnica e de recursos 

humanos para apoio a atividades de multimídia e a concepção de uma logística para oferta de 

curso EAD em escala nacional. Em 1999 a UniRede é criada com o nome de Universidade 

Virtual Pública do Brasil, é um consorcio inter-universitário que reuniu 82 instituições públicas 

de ensino superior e 07 consórcios regionais, com o propósito de democratizar o ingresso à 

educação de qualidade por meio da educação a distância, oferecendo cursos de graduação, pós-

graduação, extensão e formação continuada de forma regular e gratuito. O que levou as 

instituições de ensino superior procurar a certificação oficial para atuar em EAD, levando o 

MEC a elaborar um conjunto de documentos que normatizam e estabelecem parâmetros de 

qualidade para implantação destes tipos de cursos.  

         De 1994 a 2009 a história da EAD no Brasil registra avanços significativos e de forma 

acelerada, chegando a compensar o lento ritmo com que caminhou na segunda metade do século 

XX. Importante destacar que nesses 15 anos o país conseguiu estabelecer a base legal que 

orienta esta modalidade de ensino, criou mecanismos para a certificação de instituições que 

trabalham com educação à distância, analisou propostas e emitiu autorização de cursos, 

estimulou o desenvolvimento de pesquisas que vieram a produzir modelos pedagógicos e 

tecnológicos que levaram a consolidação da EAD no país.  

          Vários programas do governo facilitam o acesso de alunos ao ensino superior, como o 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), Programa Universidade para Todos (ProUni) e a 



Universidade Aberta do Brasil (UAB), que é a principal incentivadora da expansão da EAD no 

nosso país e tem contribuído para que ensino de qualidade seja inserido em cada canto do Brasil. 

 

2.2 Sistemas Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

     

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada em 2006, a partir de uma parceria do 

MEC com estados e municípios, visando a inclusão social e educacional por meio da oferta de 

educação superior à distância. A prioridade desse sistema é atender os professores de educação 

básica, mas também atende quem não faz parte desse grupo e deseja fazer um curso superior. 

O MEC, ciente de que a ampliação de vagas nas universidades federais enfrentava sérias 

limitações, viu na UAB a possibilidade de fortalecer, democratizar, expandir e interiorizar o 

ensino superior público e gratuito no País, com apoio da educação à distância e a incorporação 

de novas metodologias de ensino, especialmente o uso de tecnologias digitais. 

Com a publicação da LDB de 1996, a EAD no Brasil iniciou um processo de 

crescimento acelerado. Embora não seja possível ignorar as experiências desenvolvidas e 

implementadas pelas universidades públicas, constatamos que o desenvolvimento dessa 

modalidade de ensino se deu através do setor privado pelo menos nos primeiros dez anos. A 

UAB foi criada pelo Decreto nº 5.800, de 8 de Junho de 2006, e impulsionou as instituições a 

participarem de programas de formação inicial e continuada de professores para educação 

básica ofertados na modalidade à distância. 

O sistema UAB oferece, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e 

continuada para professores da educação básica.  O funcionamento destes cursos à distância, a 

partir de uma metodologia de ensino com o apoio de novas tecnologias são implementados por 

Instituições de Educação Superior (Universidades ou Institutos de Educação, Ciência e 

Tecnologia) e que possuem como ponto de apoio presencial os polos localizados em municípios 

estratégicos. 

A UAB não constitui uma nova instituição para o MEC. Na verdade ela apresenta uma 

configuração de rede, envolvendo as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e as 

Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), que no caso, representam as universidades 

estaduais, incluídas a partir do segundo edital para a UAB. 

 

 

 

 



2.3 A importância das tecnologias da Informação e Comunicação 

 

Tecnologias da informação e comunicação (TICs) podem ser definidas como um 

conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, que tem objetivos comuns.  

As TICs são utilizadas das mais diversas formas, na indústria, no comércio, no lazer, no setor 

de investimentos, na saúde e na educação (no processo de ensino aprendizagem). Com o 

desenvolvimento de hardwares e softwares a operacionalização da comunicação e dos 

processos decorrentes em meios virtuais ficou garantida, porém somente com a popularização 

da internet que o uso das TICs foi potencializado em diversos campos. 

           Uma das áreas mais favorecidas com as TICs é a educacional. Na educação presencial, 

as TICs são vistas como potencializadoras dos processos de ensino-aprendizagem; já na 

educação a distância, representam um avanço considerável, pois com a criação de ambientes 

virtuais de aprendizagem, os alunos têm a possibilidade de se relacionar, trocando informações 

e experiências. Os professores e/ou tutores tem a possibilidade de realizar trabalhos em grupos, 

debates, fóruns, articulando esses métodos interativos junto às várias áreas do conhecimento, 

tornando a aprendizagem mais significativa.  

            A Educação a Distância além de possibilitar a socialização do saber, é um instrumento 

de qualificação do processo pedagógico e do sistema educacional como um todo, contribui 

significativamente para resgatar valores e propiciar o exercício da plena cidadania. Também é 

uma forma de promover a democratização do conhecimento, através da utilização dos meios 

tecnológicos, considerando que, a inserção das mediações tecnológicas possibilitou a criação 

de formas de aprender independentemente da localização do sujeito aprendiz. Essas tecnologias 

tornam-se, cada vez mais, ferramentas pedagógicas, e nas mãos dos docentes tem o intuito de 

facilitar a aprendizagem e formar pessoas capazes de gerenciar seus próprios estudos, com 

autonomia no seu processo de aprendizagem. Tal modalidade é bastante eficiente, pois ela 

abrange inúmeros discentes ao mesmo tempo em que ultrapassa as barreiras geográficas.  

 

3. AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

Segundo Versuti (2004) “Se o objetivo é promover ações em EAD é preciso preocupar-

se com três elementos interdependentes: materiais pedagógicos, metodologia e formato do 

Ambiente Virtual”. Nesse sentido é importante considerar estes três elementos de forma a 

analisar a viabilidade e a qualidade de cada um. 



O AVA caracteriza-se como a sala de aula dos cursos à distância, possibilitando o acesso 

a materiais didáticos, o contato com o professor, a disponibilização de notas, as diversas formas 

de comunicação síncrona e assíncrona, etc. Com a ascensão do Ensino a Distância no Mundo, 

diversos Ambientes Virtuais surgiram e foram aprimorados nos últimos anos, versões gratuitas 

e pagas, alguns obtiveram grande sucesso e foram até explorados comercialmente em nível 

mundial. 

A UAB incentiva a utilização da plataforma Moodle, por ser uma ferramenta de código 

aberto (OpenSource), onde seus usuários podem modificá-la ou aprimorá-la atendendo as suas 

necessidades, além da sua facilidade de uso, instalação e pela sua flexibilidade. Esta foi 

desenvolvida em Hypertext Preprocessor (PHP)1, que permite a sua utilização online em 

qualquer sistema operacional, oferecendo ainda, diversas ferramentas para transmissão do 

conhecimento, a saber: fóruns de discussão, chats, wikis, desenvolvimento de questionários, 

divulgação de notas, postagem de materiais didáticos, etc. Ainda existe a possibilidade de 

inserir novas funcionalidades para satisfazer demandas especificas através da instalação de 

ferramentas extras (Valente, Moreira e Dias). 

Atualmente existem inúmeros cursos EAD disponíveis, estes utilizam plataformas de 

aprendizagem que atuam como salas de aula para os alunos. O Moodle caracteriza-se como um 

destes Ambientes que já dispõe inclusive, de muitos casos de sucesso espalhados por todo o 

país. Segundo Santana (2008): 

“Dentre as inúmeras pesquisas feitas em relação à comparação das diversas 

plataformas OpenSource disponibilizadas, a plataforma Moodle se destaca das demais 

por ter dentre as principais características não somente a adaptabilidade e a 

usabilidade, mas também por não possuir qualquer custo na aquisição ou licenças, e 

por poder ser usada em qualquer sistema operacional”. 

O autor destaca ainda as ferramentas de comunicação, criação e administração de 

componentes de aprendizagem, que permitem que usuários sem muitos conhecimentos em 

informática possam manipular positivamente o Ambiente. 

 O Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle dispõe de inúmeras ferramentas que 

possibilitam a interação entre o professor e alunos, com os tutores e demais envolvidos no 

processo. Esses recursos podem ser classificados como síncronos e assíncronos. Uma interação 

síncrona é aquela que os interlocutores interagem em tempo real: chat, etc. Enquanto que na 

forma de comunicação assíncrona, essa interação não é instantânea, como exemplo: fóruns de 

discussão, email, etc. 

                                                
1 É uma linguagem interpretada livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes 

no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web. 



 Com ampla disseminação das TICs e fortalecimento sistemático da Educação a 

Distância, recursos de comunicação síncrona, que fazem uso de recursos multimídia, como 

áudio, vídeo, interação digital, etc., tonaram-se cada vez mais comuns no contexto de ensino-

aprendizagem virtual. As chamadas webconferências são realidade atualmente e conhecer 

ferramentas que possibilitem essa interação torna-se relevante. 

 

3.1 Ferramenta de Webconferência Big Blue Button 

 

 Segundo Garcia e Direne (2013) “tem-se várias ferramentas e aplicativos disponíveis 

para o campo educativo, dirigidas a uma perspectiva nova e diferente do paradigma tradicional 

do processo de ensino-aprendizagem síncrona” a abordagem destes autores, torna claro que 

recursos ditos como novos estão se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas. Nessa 

perspectiva, destaca-se a ferramenta de webconferência denominada de Big Blue Button (BBB), 

esta de código aberto foi desenvolvida para propiciar comunicação a distância de forma efetiva 

entre os participantes de uma sessão ativa. 

 Segundo Wagner (2012) “Um exemplo de sistema é o Big Blue Button, desenvolvido 

inteiramente em software livre, sendo uma alternativa aos sistemas proprietários das grandes 

empresas desenvolvedoras de tecnologia. Estes sistemas implementam todas as funcionalidades 

desejadas em uma webconferência em um único ambiente Web”. Seu funcionamento é 

semelhante a outros recursos da mesma categoria, tendo que ser hospedada em um servidor 

web, que torna o acesso de visitantes e participantes da sessão virtual possível. Algumas 

Organizações hospedam o BBB e vendem o serviço para Universidades e Escolas de Ensino a 

Distância, porém, o grande diferencial é que o usuário pode implantar seu próprio servidor e 

utilizar o BBB de forma gratuita. Para detalhes técnicos acerca da instalação e uso deste 

recursos, é importante acessar a homepage oficial através do link: http://bigbluebutton.org/. A 

figura 01 ilustra a tela principal do BBB. 

 
Figura 01 - Tela principal do BBB 

http://bigbluebutton.org/


 Outra grande vantagem do BBB é a possibilidade de incorporação ao Ambiente Virtual 

de Aprendizagem Moodle permitindo que professores e tutores criem conferências online de 

forma simplificada e rápida. Em geral, o responsável pelo curso cria uma sessão, tornando-se o 

mediador da mesma e a partir daí os alunos podem iniciar seu acesso, porém, existem muitas 

configurações possíveis, algumas delas que inclusive, dispensam a necessidade de um 

mediador. É possível ainda gravar as sessões e estabelecer horários para início e término. 

 Em termos práticos através de uma conferência do BBB é possível utilizar diversos 

recursos concomitantes ou separadamente, com destaque: 

● Chat - um bate-papo convencional é oferecido, onde os participantes podem conversar 

entre si ou individualmente; 

● Câmera - os usuários podem ativar suas câmeras e visualizar os participantes; 

● Áudio - caso seja habilitado pelo participante, este recurso permite realizar a 

conversação por áudio entre os presentes. Também é possível habilitar o som apenas do 

apresentar, além de diversas outras configurações possíveis. 

● Lousa central interativa: a parte central da conferência, trata-se de uma tela de edição 

compartilhada com todos os participantes, que pode ser digitada; é possível inserir 

diversas figuras e símbolos, apresentações de slide, textos, arquivos em PDF, etc. 

O sistema é bastante configurável, daí, esses recursos citados podem apresentar 

variações de acordo com os objetivos desejados. O próprio layout da tela pode ser configurado 

afim de favorecer aos interesses dos participantes da sessão interativa.  

 Como a incorporação ao Moodle é relativamente simples de se realizar, já é comum 

perceber o uso do BBB por diversas Instituições de Ensino Superior no Brasil. Destaca-se a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA), ambas Instituições Públicas de Ensino Superior Federal, que adotam o BBB 

como ferramenta de interação síncrona entre os alunos de seus cursos a distância. 

 Buscou-se descobrir então, como está conceituada a usabilidade do BBB na visão de 

alunos de Cursos Superiores de Licenciatura, buscando descobrir a aceitação dessa ferramenta 

e principais fatores que ainda tornam seu uso limitado e restrito, percebendo ainda, a qualidade 

dos equipamentos e serviços de internet que os alunos dispõe nos locais de seu maior acesso. 

Os detalhes desse levantamento são listados na sessão a seguir. 

 

 

 

 



4. PESQUISA AVALIANDO O USO DA FERRAMENTA BIG BLUE BUTTON 

 

A pesquisa foi realizada a partir do uso do questionário como instrumento de coleta de 

dados e, para conceituar o instrumento escolhido, reportamos a Lakatos quando diz que o 

questionário apresenta-se como “ um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. (Marconi & Lakatos, 2010:184) 

Levando em consideração alguns aspectos desse instrumento e, apesar de suas 

limitações o questionário, para Lakatos, apresenta diversas vantagens tais como a economiza 

tempo, obtém grande número de dados; atinge maior número de pessoas simultaneamente; 

abrange uma área geográfica mais ampla; obtém respostas mais rápidas e exatas e o anonimato 

como fator favorável. A maioria dessas vantagens foi determinante na escolha desse 

instrumento para ser aplicado no estudo em questão. 

Foi elaborado com perguntas fechadas de alternativas qualitativas no qual era possível 

selecionar dentre uma série perguntas, uma alternativa.  

O questionário mostrou-se, portanto um instrumento eficaz que proporcionou resultados 

satisfatórios ao estudo.  

A pesquisa foi realizada com alunos regularmente matriculados no curso de 

Licenciatura em Computação à distância ofertado pela Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA) através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

 

4.1. Resultados Obtidos 

 

Iniciamos nossos questionamentos investigando sobre a utilização da ferramenta 

webconferência como atividade rotineira do curso de Licenciatura em Computação. 

Responderam sim ao uso da ferramenta 95% dos estudantes entrevistados, isso denota a 

importância da ferramenta no processo de aprendizagem dos alunos, apesar de 16% dentre o 

percentual indicado acima afirmar que a utiliza, mas, de forma rara. 



 

Questionados sobre a frequência no uso da webconferência, 58% dos entrevistados 

informaram que a utilizam semanalmente, 21% utiliza a cada 15 dias, o uso diário ficou com 

um percentual de apenas 15% do total. Disseram não utilizar em momento algum a ferramenta 

10% do total entrevistado. Os dados referentes à frequência no uso da webconferência nos 

indicam que a ferramenta é um recurso de suma importância na vida acadêmica dos alunos da 

EaD. 

Outro aspecto pesquisado diz respeito a facilidade que a ferramenta proporcionara na 

interação com os tutores. O resultado foi muito interessante na medida em que pudemos 

perceber que 53% dos entrevistados informaram que após a implantação da ferramenta a 

interação com os tutores foi bastante facilitada, enquanto 41% informam não ter alterado em 

nada a interação e, 6% dizem ter aumentado a dificuldade na interação, após a ferramenta. 

Apesar de um alto percentual informar que não houve alteração no processo de interação com 

os tutores após o uso da ferramenta, podemos analisar, a partir do contexto percebido que, para 

esse grupo as interações já eram bastante intensas através de mensagens, chats, fóruns e e-mails 

e, a webconferência não representou nenhum impacto nesse processo, serviu apenas como mais 

um canal de comunicação. No entanto, para 53% dos entrevistados, ela proporcionou um 

impacto bem maior, contribuindo para intensificar essa interação entre estudantes e tutores, 

fazendo, portanto, um diferencial no seu processo de aprendizagem. 

Outro ponto investigado foram as razões para a utilização da webconferência como 

ferramenta de aprendizagem. Nesse ponto os estudantes disseram que a mesma colabora com 

sua aprendizagem, somando um total de 35%, o mesmo percentual nos indicou que sua 

utilização se dava por falta de alternativas, o que nos fez questionar esse resultado, já que o 

Moodle proporciona outra ferramenta de interação como o chat. Confirmando nossas 

expectativas, 29% diz que seu uso é importante porque facilita a integração entre tutores e 

demais estudantes. 



Perguntamos ainda qual o motivo da não utilização da ferramenta como recurso de 

interação e aprendizagem. De acordo com o gráfico abaixo, os motivos apresentados indicavam 

dificuldades de acesso e de compreensão de seu uso. 50% informam que a mesma não carrega 

totalmente e 28% apresentam dificuldades no uso da ferramenta. Do total de entrevistados, 14% 

preferem utilizar o chat nativo do Moodle, enquanto 7% diz que a grande quantidade de recursos 

que a mesma apresenta os confunde. Assim, se juntarmos a quantidade de alunos que 

apresentam dificuldades com ferramenta e a quantidade que diz que o número de recursos 

atrapalham, podemos concluir que 35% representam dificuldades relacionadas ao uso da 

ferramenta. Nesse sentido, acreditamos que uma formação direcionada ao uso da 

webconferência nas atividades online do curso de graduação, com certeza ampliarão a 

satisfação em sua utilização. 

 

Apresentando como principais vantagens na utilização da ferramenta, um total de 29% 

dizem que possibilita interagir individual ou coletivamente com os tutores e professores, 18% 

disseram que a vantagem é a utilização dos recursos de áudio e vídeo, 35% listaram diversas 

vantagens tais, como a utilização da tela compartilhada como um quadro virtual, além da 

possibilidade de interação e o uso de recursos como áudio e vídeo, enquanto 12% não 

apresentou nenhuma vantagem na utilização da webconferência como recurso de 

aprendizagem. 

Quanto as principais dificuldades na utilização da web, 44% informaram que a mesma 

trava constantemente, 37% apresentaram diversas dificuldades que varia da lentidão até a 

dificuldade de entendimento em sua execução. Segue gráfico com detalhamento dos dados para 

uma melhor compreensão 



 

Para tentar validar a questão anterior, investigamos sobre o tipo de acesso à internet 

utilizado pelos estudantes. O resultado nos indicou que 55% acessa via rádio, 17% através de 

banda larga xDSL, 17% via cabo, 5% via satélite e os 5% restantes o acesso é móvel através de 

modem de acesso.  

Questionados sobre a velocidade de sua internet, 32% dos estudantes informaram que 

consideram lenta, porem mesmo com dificuldade conseguem êxito nas suas atividades. 

Consideram que a velocidade é muito boa e conseguem realizar todas as atividades, 26% dos 

entrevistados. O mesmo percentual, consideram razoável, mas, que atendem aos seus objetivos 

básicos. Um percentual de 11% apontou como muito lenta e por isso não conseguem realizar 

satisfatoriamente suas atividades. Apenas 5% do total indicou excelência na velocidade 

utilizada. O gráfico a seguir nos proporciona uma visão mais nítida do aspecto pesquisado. 

 

Em relação ao local de acesso à internet os estudantes, quase que em sua totalidade, 

indicaram a residência, chegando atingir 94,5%, enquanto apenas 5,5% diz acessarem de seu 

local de trabalho.  

Podemos concluir que a grande dificuldade na utilização da ferramenta de 

webconferência não é específica da ferramenta e sim no tipo e velocidade da internet que os 

mesmos utilizam, já que essa ferramenta exige uma internet mais eficiente e, pelos dados 

apresentados apenas 5% indicou excelência na sua velocidade. 

 



5. CONSIDERAÇÕES 

 

Ao analisar o uso da webconferência no curso de Licenciatura em Computação à 

Distância almejou-se perceber as vantagens e desvantagens que as funcionalidades da 

ferramenta apresentavam no contexto da aprendizagem dialógica. 

A partir dos dados levantados observou-se que o uso da ferramenta é de suma 

importância na medida em que dentre as inúmeras vantagens que a mesma oferece, destacamos 

a oferta de uma interação síncrona que reduz a sensação de isolamento ou distanciamento que 

o curso à distância pode transmitir. Os dados nos indicaram ainda, as vantagens relacionadas a 

facilidade de interação com tutores e demais participantes, a ampliação de recursos como áudio, 

vídeo e tela compartilhada além de favorecer a colaboração com a aprendizagem. 

Por outro lado, podemos perceber algumas limitações e que estão relacionados à 

instabilidade e velocidade de conexão, dificuldades de configurações de áudio, vídeo ou outros 

problemas técnicos que impedem muitas vezes um maior desempenho das atividades 

pedagógicas. A conexão destaca-se como o principal problema, pois, um percentual alto de 

estudantes informou que, além de não conseguir carregá-la totalmente, é lenta e constantemente 

trava. 

Esse cenário nos indica que a ferramenta em si tem um grande potencial de uso, no 

entanto, é necessário uma ampliação da oferta de conexão banda larga, principalmente nas 

residências dos alunos, que segundo a pesquisa é o local onde estes acessam os cursos a 

distância prioritariamente. Dessa forma, o processo de ensino/aprendizagem com uso de 

instrumentos pedagógicos de caráter virtual possa ser efetivado de forma criativa e eficaz e a 

interação síncrona tão relevante nos cursos EaD possa ocorrer de forma satisfatória e de fato as 

tecnologias da informação e comunicação aproximem pessoas separadas fisicamente. 
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