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RESUMO
Diante da necessidade de compreender e estimular uma melhor interação entre os aprendizes nos
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) destaca-se nas pesquisas sobre educação a distância
(EAD) o conceito de presença social, um termo da Psicologia que está relacionado à percepção

do indivíduo sobre a maneira como ele se sente na interação com os outros na comunicação
mediada pela tecnologia. Esse nível de percepção é influenciado tanto pelas características
pessoais de cada um, quanto pela capacidade que o meio oferece para transmitir informações
sociais e emocionais a respeito dos outros. Tendo em vista o potencial da Web 2.0 para

promover a interação entre as pessoas, esta dissertação apresenta um estudo experimental acerca
da relação entre a utilização dos recursos de mídias sociais num AVA e o grau de presença social
percebida pelos participantes de um evento virtual (n=2846), distribuídos entre os grupos
experimental e controle. Os resultados apurados através de questionários demonstraram que o
grau de presença social percebida no grupo experimental – com a utilização de recursos de mídias
sociais – foi superior ao percebido no grupo controle – sem recursos de mídias sociais,
especialmente quando tais recursos foram utilizados em conjunto pelos aprendizes. Tais
resultados apontam a importância do uso dos recursos das mídias sociais para o aumento da
percepção do outro no AVA.

Palavras-chave: Presença Social, Mídias Sociais, Ambiente Virtual de Aprendizagem,
Educação a Distância.

ABSTRACT

Faced with the need to understand and stimulate a better interaction among learners in the
virtual learning environments (VLE), researches on Distance Learning have highlighted the
concept of social presence, a Psychology term that is related to the individual´s perception on
how he feels about the interaction with other individuals being mediated by technology. This
level of perception is influenced both by the personal characteristics of each individual and by
the capacity that the environment offers to transmit social and emotional information related
to the others. Considering the potential of Web 2.0 to promote the interaction between people,
this dissertation presents an experimental study on the relation between the utilization of
social media resources in a VLE and the level of social presence perceived by the participants
of a virtual event (n=2846) distributed among the experimental and control groups. The
results obtained from the questionnaires applied and analyzed demonstrated that the level of
social presence perceived in the experimental group – with the utilization of social medias was higher than the level of perception of the control group – without social media resources
– especially when such resources were used jointly by the learners. Such results point to the
importance of the use of social media resources to augment the perception in relation to the
others in the VLE.
Keywords: Social Presence, Social Media, Virtual Learning Environments, Distance
Learning.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

A popularização do uso da Internet possibilitou que muitas atividades antes realizadas apenas
presencialmente ganhassem seus correlatos na rede, como comércio eletrônico, leilões
virtuais, internet banking, revistas eletrônicas, e-learning e, mais recentemente, as redes
sociais. Destaca-se nesse processo de virtualização do real o fato de que todas essas atividades
não eliminaram seus modelos presenciais; pelo contrário, convivem de forma a ampliar seu
alcance e facilitar a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a pessoa não precisa estar lá
fisicamente, num horário previamente delimitado. Aliás, essas são as duas principais
características da virtualização: este é um processo de não estar presente no mesmo espaço e
ao mesmo tempo (LEVY, 1996).
Nessa tendência de transpor para a Internet as nossas atividades presenciais, surgiram os
congressos virtuais. Entende-se como congresso virtual um evento que utiliza a tecnologia da
informação como suporte para interação entre os participantes que estão em locais diferentes
uns dos outros (ANDERSON, 1996).
Nessa linha de atividade surgiu o ConviRH – Congresso Virtual de Recursos Humanos –
como o primeiro congresso virtual de cunho profissional do Brasil. Criado em 2007 e
realizado anualmente desde então, o ConviRH visa criar um espaço virtual de aprendizagem a
partir da apresentação e da discussão de experiências profissionais inovadoras na área de
Recursos Humanos através de palestras virtuais e fóruns de discussão online. Também
conhecida como Gestão de Pessoas, a área de Recursos Humanos (RH) compreende as
políticas e as práticas gerenciais utilizadas para administrar as pessoas numa organização,
através dos processos de atrair, recompensar, desenvolver, reter, avaliar e monitorar pessoas
(CHIAVENATO, 2008).
Entretanto, a experiência em particular com o ConviRH demostra que uma das principais
dificuldades apresentadas nesses congressos virtuais está relacionada ao fato de que as
ferramentas tradicionais, como os fóruns de discussão, vêm sendo pouco utilizadas, o que
prejudica a qualidade da interação entre os participantes e inviabiliza uma aprendizagem
colaborativa, algo essencial para que a experiência num congresso virtual seja mais
enriquecedora para as pessoas.
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Pesquisas recentes têm apontado a importância da interação social e do senso de
pertencimento como elementos-chave para a aprendizagem e para a construção colaborativa
do conhecimento em ambientes virtuais (ONRUBIA, COLOMINA e ENGEL, 2010).
Contudo, Hill, Song e West (2009) apontam que um dos maiores problemas da comunicação
mediada por tecnologia é a falta de pistas sociais que facilitam essa interação entre as pessoas.
Para Boling et al (2012), ainda há muito que se pesquisar para criar ambientes altamente
interativos que favoreçam a aprendizagem colaborativa.
É nesse contexto que ganha relevância o conceito de presença social. Considerado como um
dos conceitos mais populares para descrever e compreender como as pessoas interagem em
ambientes virtuais (LOWENTHAL, 2010), trata-se de um termo da Psicologia que está
relacionado à percepção do indivíduo sobre a maneira como ele se sente na interação com os
outros (KIM, 2011). Esse é um dos principais desafios para a aprendizagem colaborativa
através da Internet e vem sendo estudado por diversos pesquisadores (DESCHRYVER et al.,
2009; GUNAWARDENA e ZITTLE, 1997; JIN, 2009; KEHRWALD, 2008; KIM, 2011;
LIN, 2004; LOWENTHAL, 2010; RUSSO e BENSON, 2005; TU, 2002).

1.1. Justificativa
Se os recursos tradicionais da Internet não estão favorecendo a percepção do outro no
ambiente virtual, acredita-se que a oferta de novos recursos poderia vir a estimular a interação
e então elevar o grau de percepção da presença social.
E o que se destaca hoje na Internet é a chamada Web 2.0, que se caracteriza como recursos
que visam propiciar aos usuários da rede produzir e compartilhar informações online
(PRIMO, 2006). O potencial da Web 2.0 para aprendizagem colaborativa é tido como uma
oportunidade para conduzir a interatividade a um nível mais acentuado (BELDARRAIN,
2006).
Porém, ainda são poucas as pesquisas relacionadas à utilização dos novos recursos da Web
2.0, especialmente quanto ao seu impacto no grau de percepção da presença social. Diante
desse potencial, o presente estudo pretende abordar o uso de recursos das mídias sociais em
ambientes virtuais e o grau de percepção de presença social dos seus participantes, a fim de
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propiciar uma melhor compreensão acerca dos papéis desses dois fatores no potencial de
interação que ocorre entre os participantes de ambientes virtuais.
Diante dessa realidade, o presente estudo busca esclarecer as seguintes questões:



Os recursos das mídias sociais, tão utilizadas nos dias de hoje, poderiam influenciar na
percepção de presença social em ambientes virtuais?
Quais recursos de mídias sociais poderiam ser utilizados para promover o aumento da
percepção de presença social em ambientes virtuais?

1.2. Objetivos
O objetivo geral desta pesquisa é explorar a relação entre o uso dos recursos das mídias
sociais e o grau de presença social percebida pelos participantes de um evento online
assíncrono.
Entre os objetivos específicos, destacam-se:





Identificar os recursos das mídias sociais que podem ser utilizados num ambiente virtual.
Implementar os recursos das mídias sociais num ambiente experimental.
Desenvolver um instrumento para medir o grau de presença social dos participantes de um
evento online.
Avaliar a eficácia do ambiente proposto para o experimento quanto ao grau de percepção da
presença social dos participantes.

1.3. Hipótese
A hipótese desta pesquisa é que se introduzirmos recursos de mídias sociais no ambiente
virtual de um evento online assíncrono, então ocorrerá um aumento no grau de presença social
percebida pelos participantes desse evento.

1.4. Relevância do Trabalho
Entre as principais contribuições que se busca gerar com essa pesquisa, está a reflexão sobre
os possíveis benefícios que os recursos das mídias sociais podem propiciar à aprendizagem
colaborativa pela Internet; a ampliação da discussão no Brasil acerca do conceito de presença
social aplicado aos ambientes virtuais; uma proposta viável para reduzir a percepção da
diferença entre a interação face a face presencial e a interação através da internet e, ainda,
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contribuir para o aumento do potencial da interação e da aprendizagem colaborativa em
ambientes virtuais.
Os resultados dessa pesquisa beneficiarão especialmente àqueles que trabalham com a
aprendizagem colaborativa virtual, tendo em vista que trará à discussão a utilização de
recursos recentes da Internet (mídias sociais) e um conceito ainda pouco explorado em
ambientes virtuais no Brasil (presença social). Àqueles que estudam, ou virão a estudar, na
modalidade a distância, o presente estudo poderá proporcionar informações para o
desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem que facilite a interação e a
colaboração entre as pessoas.

1.5. Estrutura da Dissertação
A presente dissertação será desenvolvida num modelo com introdução, fundamentação
teórica, metodologia, resultados e discussão, que serão distribuídos em sete capítulos,
conforme descritos a seguir.
O atual texto introdutório compõe o Capítulo 1, através do qual foram apresentadas as
motivações e as justificativas para a realização desse trabalho, as questões norteadoras da
pesquisa, os objetivos geral e específicos dessa dissertação, a hipótese de pesquisa e a
relevância desse estudo.
O Capítulo 2 abrirá a fundamentação teórica ao discorrer sobre o contexto atual em que se
insere esse trabalho, conceituando e relacionando temas relevantes para a sua compreensão,
tais como sociedade da aprendizagem, educação corporativa, educação a distância, congresso
virtual assíncrono, ambiente virtual de aprendizagem e aprendizagem colaborativa.
No Capítulo 3 será feita uma revisão da literatura acerca do conceito de presença social e da
sua evolução ao longo do tempo, os estudos mais relevantes da área, os instrumentos de
medidas utilizados, os fatores que influenciam o grau de presença social e suas implicações
para aprendizagem colaborativa.
A fundamentação teórica será finalizada no Capítulo 4, o qual abordará a quebra de
paradigma do poder da informação com a Web 2.0, o conceito de mídias sociais, as
características e os recursos mais usuais, bem como suas implicações para a educação a
distância e para a percepção da presença social.

18

O Capítulo 5 descreverá a metodologia utilizada nessa pesquisa experimental, as
características dos participantes do evento, as funcionalidades do ambiente virtual utilizado e
os recursos de mídias sociais relacionados, o desenvolvimento do instrumento de coleta de
dados acerca do grau de presença social dos participantes e a sua adequação ao estudo
proposto.
Os resultados da pesquisa serão apresentados no Capítulo 6, a partir das respostas aos
questionários aplicados aos participantes do evento experimental, comparando-se os
resultados encontrados para os dois grupos de pesquisa. Os resultados abordarão ainda os
recursos de mídias sociais mais utilizados no ambiente e seus impactos no grau de presença
social percebida pelos participantes.
No Capítulo 7 serão apresentadas a discussão dos resultados e suas implicações para
aprendizagem colaborativa virtual, as limitações desse estudo, bem como serão propostos
estudos futuros que poderão ser desenvolvidos a partir dos resultados encontrados.
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO CONTEXTO ATUAL

O ser humano dispõe de diversos processos psíquicos. Porém, dentre todos eles, dois se
destacam como diferenciadores da espécie e são essenciais para o nosso desenvolvimento
numa determinada cultura: a capacidade cognitiva de aprender e o uso da linguagem na
comunicação (POZO, 2002). Essas duas capacidades não têm apenas bases genéticas. De fato,
a preparação biológica do corpo para execução desses processos de aprendizagem e de
linguagem existe e é essencial para o seu desenvolvimento. Mas para Vygotsky (1991) tais
funções psicológicas ditas superiores são geradas na cultura, em nosso relacionamento em
sociedade. A aprendizagem e a linguagem andam juntas, é o desenvolvimento de uma que
possibilita o desenvolvimento da outra, sempre mediadas pelo contexto social. Sem a
linguagem e sem a aprendizagem não seria possível interiorizar ou incorporar a cultura da
sociedade a qual fazemos parte.
Assim como a nossa capacidade de aprendizagem é mediada pela cultura, tanto o conteúdo
que será aprendido quanto à forma que utilizamos para aprender estão diretamente
relacionados ao contexto social em que vivemos. Em tempos de inovações contínuas e de
rápidas mudanças sociais que vivenciamos nos dias atuais, aprender mais conteúdos e de
maneira mais rápida tornou-se uma necessidade constante. Pozo (2002) avalia que já não se
aprende somente “ao longo da vida” devido às demandas de atualização para o exercício de
uma profissão; mas também “ao largo da vida”, pois a necessidade de aprender está enraizada
não apenas no âmbito profissional, mas se estendeu à nossa vida social. Em nosso cotidiano
nos deparamos com a exigência de diversos tipos de aprendizados, como dirigir um
automóvel, utilizar a internet e todos os seus novos recursos, conhecer e utilizar diversos
aplicativos no seu smartphone e ainda “entender” todos os botões de um controle remoto da
nova TV. É um processo de aprendizagem contínua que jamais se esgota! Estamos na
sociedade da aprendizagem.
Essa necessidade de aprendizagem diversificada e constante também atinge, obviamente, o
universo corporativo. Drucker (2006) afirma que estamos passando por uma evolução no
conceito de organizações. O sucesso de muitas empresas que conhecemos no passado se
sustentou em estruturas rígidas de departamentos e divisões de trabalho claramente definidas,
baseadas especialmente em ações de comando e controle advindas de uma unidade central que
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buscava atingir padrões estabelecidos. Na perspectiva atual, os especialistas não estarão
apenas no comando da organização, enclausurados nos seus diversos níveis gerenciais; eles
estarão na ponta, nas unidades de execução das atividades da organização. Na perspectiva
dessa evolução organizacional que estamos vivenciando, as empresas atuais vão se organizar
em torno desses especialistas do conhecimento, em processos de informação e de
aprendizagem descentralizados.
É exatamente essa descentralização do conhecimento que poderá acelerar os processos de
inovação e de desenvolvimento tecnológico que serão essenciais para que muitas
organizações mantenham a sua competitividade no mercado global. Segundo Nonaka (2006,
p. 27), “numa economia onde a única certeza é a incerteza, apenas o conhecimento é fonte
segura de vantagem competitiva”.
Diante dessa realidade, Deiser (2010) aponta pelo menos cinco forças que impulsionam a
necessidade de aprendizagem nas organizações: (1) a mudança no contexto dos negócios; (2)
a organização fundamentada em conhecimento; (3) a estratégia de gestão por competências;
(4) a relevância atual do “chão de fábrica” nas empresas; e (5) a transformação das empresas
em redes globais e colaborativas.
Portanto, seja no nível pessoal ou no nível organizacional, a necessidade de aprendizagem tem
se mostrado como uma das principais características do momento social que estamos
vivenciando. Adaptar-se a esse novo ambiente é a essência do processo de aprendizagem.

2.1. Educação Corporativa
Para atender a tais necessidades de aprendizagem constantes, as empresas investem no
desenvolvimento das pessoas. Inicialmente, tais ações eram realizadas através do setor
denominado Treinamento e Desenvolvimento (T&D), que por sua vez evoluiu para atender às
demandas atuais e ganhou a nova designação de Educação Corporativa. A seguir será
apresentado um breve histórico dessa evolução para compreendermos o papel da
aprendizagem para as empresas ao longo do Séc. XX e a mudança de paradigma que abriu
este Séc. XXI.
O início do treinamento nas organizações se deu com a revolução industrial. Antes, a
formação da mão de obra era baseada no modelo mestre-aprendiz, no qual para aprender uma
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determinada profissão, buscava-se um mestre que ensinaria no cotidiano profissional todas as
atividades e os procedimentos relacionados àquela profissão. Nessa época, o processo de
ensino profissional ocorria de um para um.
Com a revolução industrial, surge a necessidade de realizar a formação profissional de uma
grande quantidade de pessoas para suprir a demanda por mão de obra qualificada para a
indústria, de maneira acelerada. Dessa forma, em torno de 1880 surgem nos Estados Unidos e
na Inglaterra as primeiras iniciativas de treinamento massificado (MALVEZZI, 1994).
Mas foi apenas a partir de 1930 que a área de T&D tornou-se uma atividade relacionada à
gestão administrativa das empresas. Numa perspectiva taylorista, ofertavam-se “programas
cujo objetivo principal era desenvolver habilidades específicas, enfatizando necessidades
individuais e sempre dentro de um escopo tático-operacional” (EBOLI, 2004, p. 37).
No Brasil, a área de T&D surge por volta de 1950 e, desde então, vem passando por diversas
transformações. Bastos (1991) classificou essa evolução em quatro ondas distintas:
1ª onda: treinamento para o trabalho (1950 a 1970) - Semelhante ao início da área de T&D
nos EUA, a principal atividade da área de T&D no Brasil consistia na formação da mão de
obra para indústria, já que a década de 1950 ficou conhecida como a década da
industrialização brasileira.
2ª onda: treinamento da gerência e supervisão (1960 a 1980) - Esse período é caracterizado
pelo aumento da relevância do papel do gestor. Sendo assim, além de treinar a mão de obra
básica, busca-se também desenvolver as características necessárias aos líderes.
3ª onda: desenvolvimento organizacional e tecnologia do desempenho (1970 a 1990) - Sob
influência da abordagem de consultoria científica do DO (Desenvolvimento Organizacional),
a área de T&D passa a atuar numa perspectiva mais ampla, identificando em cada pessoa,
através da avaliação de desempenho, os fatores críticos para os resultados da empresa.
4ª onda: informação, conhecimento e sabedoria (1980 a 2000) - Compreendendo as pessoas
como capazes de gerar o conhecimento necessário para a perpetuação dos negócios, a área de
T&D passa a implantar programas que visam o desenvolvimento da criatividade, da inovação,
da tomada de decisão, entre outros.

22

Hoje em dia, há uma visão mais ampliada da área de T&D. Além das atividades que visam
desenvolver os funcionários para atingir os resultados diretos da empresa, percebeu-se a
importância de aspectos indiretos que influenciavam os resultados das pessoas dentro da
empresa. Sendo assim, passou a oferecer programas relacionados, por exemplo, à qualidade
de vida e à educação financeira pessoal.
Essa evolução significa trazer ao treinamento organizacional práticas mais modernas da área
educacional, substituindo os tradicionais treinamentos mecanicistas por atividades que
buscam desenvolver as pessoas de uma forma mais ampliada, através de um método mais
colaborativo e congruente com o contexto atual. Essa mudança de perspectiva também gerou
uma mudança do nome dado à área, que passou a ser conhecida como Educação Corporativa.
Enquanto a área de T&D tradicional buscava suprir apenas as necessidades de capacitação da
mão de obra para o trabalho, na perspectiva da educação corporativa o alinhamento
estratégico torna-se essencial. Segundo Eboli (2002, p. 185), “a migração do T&D tradicional
para a educação corporativa ganhou foco e força estratégica, evidenciando-se como um dos
pilares de uma gestão empresarial bem-sucedida”.
Essa é uma mudança promissora para área de educação corporativa, e também um desafio
interessante para o profissional do setor de Recursos Humanos, ao qual essa atividade está
vinculada. Se inicialmente o seu objetivo costumava ser o atendimento das necessidades de
treinamento operacional para um cargo específico; nessa nova abordagem busca-se alinhar as
atividades de educação corporativa com as práticas de gestão do conhecimento, tendo como
referência o planejamento estratégico, a fim de garantir a inovação e a competitividade
necessárias à organização. Congruente com essa nova realidade, Eboli (2004, p. 44) afirma
que “as práticas de educação corporativa devem favorecer uma atuação profissional
impregnada de personalidade, criando condições para o desenvolvimento do conhecimento
criador e da postura empreendedora e para o florescimento de líderes eficazes”.
Nessa perspectiva, a aprendizagem organizacional se faz não apenas a partir de programas
formais de treinamento, mas também, e principalmente, através de uma série de ações
distintas e complementares. Figueredo (2003), por exemplo, identificou quatro processos que
sustentam a aprendizagem nas empresas: aquisição de conhecimentos (subdivididos em
processos internos e externos) e conversão dos conhecimentos adquiridos (subdivididos em
socialização e codificação), conforme apresentados na Figura 2.1.
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Figura 2.1 – Formas de aquisição de conhecimento nas organizações
[adaptado de Loiola, Néris e Bastos (2006)]

Para os objetivos do presente trabalho, convém destacar que diversos autores situam
explicitamente a participação em congressos como um dos mecanismos de aquisição externa
de conhecimento para as organizações, sendo este um item avaliado em diversas pesquisas
que buscam averiguar a quantidade, a qualidade e o impacto dos processos de aprendizagem
organizacionais (LÓPEZ, PEÓN e ORDAS, 2005; SILVA FILHO, 2009; TACLA e
FIGUEIREDO, 2003).

2.2. Educação a Distância
Diante da necessidade de uma aprendizagem constante, para atender às demandas de
mudanças numa velocidade cada vez mais acelerada do mundo atual, a modalidade de
educação a distância conquista relevância no universo corporativo por se apresentar como
“uma possibilidade viável na construção de mecanismos que favoreçam a aprendizagem e a
qualificação contínuas ao longo da vida, bem como apresenta, enquanto modalidade de
ensino, condições de ensino adequadas para adultos” (ABBAD, ZERBINI e SOUZA, 2010, p.
291).
Não há consenso acerca da definição de Educação a Distância (EAD). Porém, uma das
definições mais difundidas é a proposta por Moore e Kearsley (2010, p. 2), na qual “educação
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a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local
do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por
meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais”.
Dessa definição depreendem-se dois aspectos básicos de qualquer definição de EAD: a
separação física dos agentes e a utilização da tecnologia para comunicação. Para a realidade
das organizações, essas são duas características muito interessantes, o que provoca os
inúmeros benefícios sintetizados na Figura 2.2.

Figura 2.2 – Benefícios da EAD para as organizações
[Baseado em Zieneb e Nacef (2007)].

Muitos acreditam que a EAD é uma novidade que surgiu com a disseminação da internet. Mas
não é bem assim. A educação profissional através da EAD se difundiu no Brasil a partir da
iniciativa de organizações como o Instituto Monitor (1939), o Instituto Universal Brasileiro
(1941) e o SENAC (1946). Portanto, já temos mais de 70 anos de história relacionados à EAD
para formação profissional.
No âmbito das instituições públicas brasileiras, o ENAP (2006) levantou o início das
experiências em EAD de diversas delas, demonstrando que algumas delas já possuem décadas
de experiência nessa modalidade de educação corporativa, com destaque para o Banco do
Brasil (1960), o Exército Brasileiro (1970), a Petrobras (1975), a Escola Superior de
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Administração Fazendária – ESAF (1975), a Escola Nacional de Administração Pública –
ENAP (1980), a Caixa Econômica Federal (1981) e o Banco Central do Brasil (1982).
Naquela época, a EAD nas empresas era oferecida especialmente a partir de materiais
didáticos impressos, distribuídos em módulos de autoinstrução. A principal motivação era a
dispersão das unidades dessas instituições públicas por diversas regiões do país, com enormes
distâncias geográficas.
No início dos anos 1990, com o advento do uso de computadores pessoais no ambiente de
trabalho, surgem os primeiros cursos em CD-ROM. Tais cursos estavam voltados
principalmente para integração de novos funcionários e treinamento de novas linhas de
produtos das organizações.
Mas aquilo que conhecemos como EAD atual nas organizações só veio acontecer no fim dos
anos 1990, com o desenvolvimento e a massificação da internet no ambiente corporativo.
Desde então, a maioria das iniciativas organizacionais em EAD vêm migrando para o
ambiente Web, seja pela internet ou através da intranet corporativa. Com a disseminação de
um uso mais intenso das novas tecnologias da comunicação e informação, a EAD tem sido
adotada em larga escala pelas organizações, o que se configura como uma tendência nessa
área (ABBAD, ZERBINI e SOUZA, 2010).
A oferta de atividades para aprendizagem através da Web é muito diversificada. Vão desde os
materiais de autoinstrução até às videoconferências em tempo real. Ou seja, desde atividades
sem qualquer interação entre as pessoas até àquelas nas quais há uma forte interação; bem
como desde atividades assíncronas, em que cada pessoa acessa o conteúdo no momento que
desejar, até àquelas atividades síncronas que exigem a presença de todos os participantes no
ambiente ao mesmo tempo.
Enfim, a tecnologia pode ser utilizada tanto numa abordagem tradicional de transmissão
mecanicista de conteúdos, numa simulação de aulas presenciais; quanto numa abordagem
inovadora, a partir da exploração das características da própria tecnologia disponível, com
base na interação e na produção colaborativa de conhecimento (ALMEIDA, 2003). Nesse
momento, dispomos de diversos recursos que nos propiciam a experimentação de novas
formas de disponibilizar os conteúdos, bem como o desenvolvimento de novas estratégias
educacionais (ABBAD, CARVALHO e ZERBINI, 2006).
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2.3. Congressos Virtuais na Internet
Conforme explicitado anteriormente, entre os diversos processos de aprendizagem nas
organizações, os congressos são considerados como uma das ações de aprendizagem que
envolve a aquisição externa de conhecimento. Tendo em vista o desenvolvimento tecnológico,
aliado à tendência de adoção da EAD nas organizações, os congressos virtuais surgem com
um grande potencial para desenvolvimento profissional para atender as necessidades de uma
aprendizagem constante, rápida e em qualquer local.
Um congresso virtual pode ser definido como um evento que utiliza a tecnologia da
informação como suporte para interação entre os participantes que estão em locais diferentes
uns dos outros (ANDERSON, 1996). As atividades de um congresso virtual geralmente são
compostas por uma apresentação inicial de um tema por um especialista, seguida pelo debate
deste tema entre os participantes.
A apresentação inicial pode ser feita utilizando-se recursos simples, como a distribuição de
um artigo por correio eletrônico, até sistemas mais sofisticados, como uma palestra por áudio
ou vídeo. Já o debate pode ser realizado por correio eletrônico, listas de discussão, fóruns
online, chat, dentre outros recursos.
Tanto a apresentação do conteúdo quanto os debates sobre o tema podem ser feitos de forma
síncrona ou assíncrona. Na forma síncrona, as atividades têm hora marcada e todos os
participantes precisam acessar o ambiente ao mesmo tempo. Já na forma assíncrona, não há
hora marcada para as atividades, cada participante do evento pode acessar o conteúdo e o
debate a qualquer momento. Esta segunda forma tem sido a mais utilizada, não apenas pela
facilidade da sua implantação, mas principalmente por atender às demandas da sociedade de
aprendizagem e da educação corporativa, apresentadas anteriormente, que preconiza a
necessidade de aprender a qualquer tempo e em qualquer lugar.
Na linha de evolução desse tipo de ação de aprendizagem, considera-se como uma das
primeiras experiências de congressos virtuais o Bangkok Project (ANDERSON e MASON,
1993), realizado em 1992 reunindo pesquisadores da área de Educação a Distância de
diversos países através da internet. Nessa experiência, o congresso virtual foi realizado em
conjunto com o congresso presencial, sendo que o virtual durou seis semanas, quatro semanas
antes e duas semanas depois do presencial, inicialmente como forma de introduzir e
posteriormente como forma de ampliar o alcance das discussões presenciais.
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Também em 1992, o GlobalED Computer Conference reuniu estudantes de diversas
Universidades para debater temas ligados à Educação a Distância (GUNAWARDENA,
1995). As temáticas do evento contavam com um período introdutório inicial, seguido de
contribuições a partir de uma lista de discussão por email.
Em 1995 ocorreu o ICDE95 Online, também como um pré-conferência virtual de um evento
presencial sobre Educação a Distância. Com o objetivo de demonstrar e desenvolver
atividades de aprendizagem que dessem suporte a congressos virtuais de qualidade, o evento
foi executado como um grande debate online mundial. A partir de afirmações do tipo “Sem
interação não há educação”, os participantes apresentavam seus argumentos a favor ou contra
a afirmação. Essas contribuições eram revisadas e resumidas diariamente por moderadores e
redistribuídas aos participantes através de listas de discussão (GUNAWARDENA, LOWE e
ANDERSON, 1995).
Até então, os temas dos congressos virtuais estavam sempre relacionados à área de educação a
distância. Mas em 1997 aconteceu o Primeiro Congresso Internacional pela Internet de
Psiquiatria. Nesse evento, utilizou-se o modelo dos congressos acadêmicos presenciais, com a
abertura de uma chamada de trabalhos, submissão de artigos e avaliação por um comitê
científico. Os trabalhos aprovados foram publicados como artigos completos no ambiente do
evento e receberam questões e comentários dos participantes (BATRA et al., 1999).
No Brasil, foi em 2004 que aconteceu a primeira edição do Congresso Virtual Brasileiro de
Administração – Convibra – considerado como a primeira experiência de congresso virtual no
país (CONVIBRA, 2012). De cunho acadêmico e realizado por um consórcio de Instituições
de Ensino Superior, o congresso virtual vem sendo realizado anualmente. Seu modelo segue
os congressos acadêmicos presenciais, com submissão de trabalho e avaliação de um comitê
científico. Durante o evento, são disponibilizadas apresentações gravadas em áudio com apoio
de slides, além do artigo escrito relacionado à apresentação. Os debates são feitos por chat e
fóruns de discussão disponíveis no ambiente virtual do congresso, utilizando-se, portanto,
ferramentas síncronas e assíncronas.
Outra experiência pioneira e que também tem sido realizada ao longo dos últimos anos é a
virtualização do congresso presencial da Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC. Desde
2006, as apresentações dos seus congressos presenciais têm sido gravadas em áudio e
disponibilizadas, junto com os slides, numa versão virtual do congresso, denominado
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Congresso da SBC Virtual, alguns meses após a realização do congresso presencial (SBC,
2012). Os debates são realizados através de fóruns de discussão disponíveis no ambiente
virtual. Portanto, essa é uma experiência de congresso virtual totalmente assíncrona.
Desde 2007 o autor do presente estudo organiza anualmente o ConviRH – Congresso Virtual
de Recursos Humanos, promovido por uma instituição privada. Tendo como modelo os
congressos profissionais presenciais, esta iniciativa conta com a disponibilização de palestras
gravadas em vídeo com profissionais convidados e com debates dessas experiências entre os
congressistas e os palestrantes através de fóruns de discussão online, disponíveis no ambiente
virtual do congresso. Portanto, trata-se de um evento integralmente assíncrono.
Atualmente, há várias experiências de congressos virtuais, acadêmicos e profissionais, nas
mais diversas áreas do conhecimento. Infelizmente não há dados consolidados sobre a
amplitude desses eventos, mas a quantidade de fornecedores de soluções tem aumentado
frequentemente, demonstrando que se trata de um mercado em grande expansão (BELL,
2011).
Para as organizações, o congresso virtual pode ser considerado um poderoso recurso de
desenvolvimento profissional (ANDERSON, 1996). Contudo, tais eventos não devem ser
vistos como substitutos dos congressos presenciais. Em vez disso, devem ser considerados
como uma oportunidade de desenvolvimento profissional adicional para aqueles que não
teriam tempo ou recursos financeiros para participar de um evento presencial (KIMURA e
HO, 2008).
Para as pessoas, entre as principais vantagens de um congresso virtual, Bell (2011) cita a
conveniência de rapidamente estar na palestra, o baixo investimento de tempo e de recursos
financeiros para participação, a tecnologia empregada nesses eventos, a possibilidade de
arquivar ou acessar conteúdos passados e a facilidade de participar de qualquer lugar no
mundo em que a pessoa esteja. Entre as desvantagens, a maior delas é a falta de
relacionamento interpessoal. Os congressos virtuais até oferecem recursos como fóruns de
discussão e chat, mas estas soluções estariam muito aquém dos relacionamentos face a face
estabelecidos em congressos presenciais.
Esse é o principal desafio dos congressos virtuais na atualidade: desenvolver recursos que
facilitem a interação entre os congressistas, tanto para prover meios que permitam uma
aprendizagem colaborativa, quanto para oferecer uma experiência de relacionamento
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interpessoal mais próxima dos relacionamentos estabelecidos presencialmente. Nesse sentido,
ganha relevância a atenção que deve ser dada aos recursos oferecidos nos ambientes virtuais
de aprendizagem utilizados para oferecer os congressos virtuais.

2.4. Ambientes Virtuais de Aprendizagem
O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é a parte mais visível de todo arcabouço
tecnológico que é utilizado para dar suporte à realização dos congressos virtuais. É através
dele que são disponibilizados os conteúdos do congresso virtual e são promovidos os debates
entre os participantes.
Existem muitas formas de se conceituar um ambiente virtual de aprendizagem, e tais formas
têm mudado ao longo do tempo (MUELLER e STROHMEIER, 2010). Porém, muitas
tentativas acabam por definir processos, apresentar ferramentas ou enumerar requisitos
mínimos, confundindo conceituação com descrição. E mais, deixam transparecer nessa
tentativa de definição uma ou outra concepção teórica sobre educação, privilegiando uma
determinada prática educacional em detrimento das demais.
Além disso, quando pensamos no espaço físico de aprendizagem, geralmente temos a visão de
uma sala de aula tradicional. Porém, uma aula presencial pode acontecer num auditório, numa
oficina (como nos casos de cursos profissionalizantes), num avião (para os cursos de piloto)
ou em qualquer outro local. O que define um determinado espaço, físico ou virtual, como
sendo um ambiente de aprendizagem não são apenas os recursos disponíveis nele, mas
principalmente, o uso que se faz desse ambiente.
Assim como existem formas diversificadas de educação em ambientes presenciais, em locais
diversificados, também há práticas diversificadas na EAD, nos mais diversos ambientes
disponíveis. Dessa forma, numa visão mais conciliadora, Araújo Junior e Marquesi (2009)
propõem uma definição operacional, a partir da perspectiva do usuário, na qual o AVA seria
um ambiente que utiliza a tecnologia da Internet para simular o ambiente presencial de
aprendizagem.
Essa definição nos dá uma perspectiva mais ampla, resguardando possíveis diferenças entre os
ambientes virtuais quanto aos seus recursos, ao seu formato, à sua forma de utilização e aos
seus objetivos. Na realidade, as práticas pedagógicas são mediadas pelos diferentes recursos
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disponíveis no ambiente, e a avaliação acerca da utilização desses recursos deve estar
alinhada à concepção educacional (BEHAR et al., 2007).
E essa escolha de um AVA não é simples. Existem muitas opções de sistemas que podem ser
utilizados como um AVA, e nenhuma dessas opções pode ser considerada uma unanimidade.
Num estudo conduzido em 2002 com 113 instituições educacionais distribuídas em 17 países
da Europa, Paulsen (2003) verificou a adoção de 52 sistemas comerciais diferentes e outras 35
opções de sistemas desenvolvidos pela própria instituição. Ou seja, em 113 instituições
utilizavam-se 87 soluções distintas.
Portanto, são diversas opções de sistemas prontos, com objetivos educacionais explícitos ou
não; bem como muitas instituições preferem desenvolver suas próprias soluções tecnológicas.
Por isso, no processo de escolha do ambiente virtual de aprendizagem devem-se analisar as
implicações técnicas e pedagógicas envolvidas, bem como ter os objetivos claros, a fim de
garantir que a escolha atenda às reais necessidades, para dar maior credibilidade às ações de
aprendizagens propostas através da EAD (MEHLECKE, 2006).

2.5. Aprendizagem Colaborativa
Em função dos objetivos propostos e da concepção pedagógica subjacente à escolha ou à
própria construção e utilização do AVA, é possível distinguir ao menos dois tipos de
abordagens mais comuns na EAD: uma apoiada pela proposta de interdependência dos
aprendizes; outra pela concepção de uma construção colaborativa do conhecimento. Para
Primo (2003), um AVA pode servir para ambas as abordagens, ou seja, tanto é possível
promover uma aprendizagem colaborativa a partir do diálogo, quanto distribuir “apostilas
digitais” entre alunos anônimos. O fato é que as duas abordagens não são excludentes, pelo
contrário, um dos desafios da EAD é encontrar o equilíbrio entre o estudo independente e as
atividades colaborativas (MATTAR, 2009).
Os estudos independentes (ou autossuficientes) vêm dominando as iniciativas de EAD desde
os seus primórdios, e ganharam força recentemente com a atratividade e a disseminação dos
recursos multimídias (BARBERÀ e ROCHERA, 2010). Contudo, com o avanço das
ferramentas colaborativas, a promoção da colaboração em ambientes virtuais tem sido
considerada como aquela que melhor atende aos novos paradigmas da aprendizagem
(CAPDEFERRO e ROMERO, 2012; SALVAT e SILVA, 2006).
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Para compreender essa relação entre colaboração e tecnologia, emerge um novo campo de
estudo nas ciências da educação: a Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador, ou
CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning). Nessa área, apesar das diferenças
existentes, costuma-se entender a aprendizagem colaborativa como “um processo de interação
no qual se compartilham, negociam-se e constroem-se significados conjuntamente para
solucionar um problema, criar ou produzir algo” (ONRUBIA, COLOMINA e ENGEL, 2010,
p. 211).
Colomina e Onrubia (2004) apontam que o interesse atual pelo processo de aprendizagem
colaborativa na educação tem sido observado em função de diversos fatores. Porém, dois
deles têm maior destaque: a compreensão de que a aprendizagem é um processo social,
especialmente pelas concepções da teoria sociocultural de Vygotsky; e o crescente número de
pesquisas que demonstram a maior efetividade, do ponto de vista acadêmico, das atividades
colaborativas em sala de aula. Consolidando os resultados encontrados em diversos estudos,
Oncu e Cakir (2011) concluem que a colaboração online está associada ao aumento no
volume e na qualidade do envolvimento dos aprendizes, na sua satisfação, no seu
engajamento e na sua habilidade de pensar criticamente.
Ao ser definida como um processo interativo, para que a aprendizagem colaborativa ocorra é
essencial que haja interação entre as pessoas no ambiente virtual. Congruente com essa
perspectiva, diversas pesquisas têm apontado a importância da interação social e do senso de
pertencimento como elementos-chave para a construção colaborativa do conhecimento em
ambientes virtuais, de onde se conclui que se houve colaboração, então ocorreu interação;
bem como se não houver interação, não terá colaboração (KREIJNS, KIRSCHNER e
JOCHEMS, 2003; ONRUBIA, COLUMINA e ENGEL, 2010).
A interação é considerada hoje como um conceito polissêmico, em função do seu uso nas
mais diversas áreas, da educação à computação, da psicologia ao marketing. Contudo, numa
concepção mais parcimoniosa e relacionada à EAD, costuma-se considerar a interação como
uma troca ativa de ações e informações entre as pessoas (BOROKHOVSKI et al., 2012).
Nessa concepção, Woo e Reeves (2007) consideram que manter a interação em ambientes
virtuais de aprendizagem é um desafio muito maior do que em contextos presenciais,
especialmente por conta da separação, no tempo e no espaço, provocada pelo uso da
tecnologia. Eles argumentam que a aprendizagem colaborativa não ocorre com qualquer tipo
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de interação, mas sim com a realização daquilo que eles chamaram de interação significativa,
a qual deve estimular a curiosidade intelectual das pessoas, envolvê-las em atividades
produtivas de ensino e influenciar diretamente sua aprendizagem. Para tanto, a interação entre
as pessoas no AVA deveria incluir ações de responder, negociar (interna e socialmente),
argumentar pontos de vista, agregar novas ideias e oferecer novas perspectivas às discussões
acerca de problemas reais.
O ambiente virtual de aprendizagem é reconhecido como um meio adequado à realização
dessas ações de interação. Contudo, a sua utilização para esse fim requer a compreensão das
suas limitações e a aplicação de regras específicas, através da adoção de modelos que atendam
às singularidades de cada situação (MORUETA, GÓMEZ e GÓMEZ, 2011).
O fato é que se torna um grande desafio promover uma interação significativa entre as pessoas
utilizando-se somente ferramentas de comunicação assíncrona, baseada exclusivamente em
texto, tão comuns em diversas práticas de EAD. Para Onrubia, Colomina e Engel (2010) tal
forma de comunicação impõe uma série de restrições “que podem produzir certa sensação de
solidão nas pessoas e diminuir sua capacidade de estabelecer relações interpessoais,
dificultando a formação do diálogo aberto que apoie e promova a troca crítica e construtiva de
ideias”.
Hill, Song e West (2009) apontam que essa dificuldade para gerar a interação no AVA estaria
relacionada a um dos maiores desafios da comunicação mediada por tecnologia: a falta de
pistas sociais que venham facilitar essa interação entre as pessoas, como a expressão facial, a
linguagem corporal e o tom da voz.
Diante dessa realidade, mesmo com o avanço das ferramentas tecnológicas e com a realização
das mais diversificadas experiências em EAD, para Boling et al (2012) ainda hoje há muito o
que se pesquisar para criar ambientes virtuais altamente interativos que de fato venham
favorecer a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Oncu e Cakir (2011) defendem que
a melhoria do engajamento e da colaboração dos aprendizes deve ser uma das prioridades nas
pesquisas futuras sobre ambientes virtuais de aprendizagem.
Portanto, se para gerar uma aprendizagem colaborativa é essencial que ocorra a interação
entre as pessoas, e por sua vez, a interação tem sido dificultada por falta de pistas sociais na
comunicação mediada pelo computador, emerge aqui uma área importante de estudo. É nesse
contexto que a atual pesquisa visa contribuir.
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CAPÍTULO 3 – PRESENÇA SOCIAL NA EAD

O ser humano é essencialmente social. Nascemos com a capacidade de nos relacionar com o
outro desde o nascimento (WALLON, 1995). Por isso, já no início da vida nos organizamos
em grupos familiares que apoiam o desenvolvimento de cada pessoa. E isso se estende por
todas as nossas atividades sociais, seja na família, na escola, no trabalho e no lazer. Em todos
esses momentos, sempre necessitamos estar com o outro.
E uma das nossas capacidades que mais se apoiam nesses relacionamentos sociais é a
capacidade de aprender. Para Vygotsky (1991), a construção do conhecimento é uma
atividade essencialmente social e compartilhada pelas pessoas. Nessa perspectiva
sociocultural, “os processos de aprendizagem fundamentam-se na ideia de que as atividades
humanas estão posicionadas em contextos culturais e são mediadas pela linguagem e por
outros sistemas simbólicos” (CUBERO e LUQUE, 2004, p. 105).
Dessa forma, a educação não pode se resumir a uma simples transferência de conteúdo
formal. Há nesse processo um caráter socializante que envolve emoção, sensibilidade e
afetividade (FREIRE, 1998). Nesse contexto, a construção de conhecimento ocorre através
dos relacionamentos entre as pessoas, na interação de uns com os outros em ambientes de
aprendizagem, num processo dialógico (FREIRE, 1987).
De uma forma geral, quando se aborda essa necessidade de interação social para
aprendizagem, o que visualizamos inicialmente, e temos como modelo, é o relacionamento
face a face, é o estar fisicamente no mesmo ambiente que a outra pessoa. Nessa interação face
a face existem muitos fatores que influenciam a intensidade e a qualidade do relacionamento
estabelecido entre as pessoas. Além da linguagem verbal em si, Birdwhistell (1970)
demonstrou que há uma linguagem corporal subjacente ao ato de falar, expressada através do
olhar, da expressão facial, da postura e dos gestos. Assim como a fala, tais sinais não verbais
também são adquiridos no desenvolvimento do sujeito através da interação social e são
compartilhados por uma determinada cultura.
A partir dessa constatação, Gumperz (2002) analisa que a comunicação humana é delimitada
por um conjunto de sinais verbais e não verbais que são construídos culturalmente e
internalizados pelas pessoas ao longo do seu desenvolvimento. Tais sinais seriam
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coordenados de forma a constituir pistas de contextualização de forma a transmitir com maior
clareza aquilo que se deseja na comunicação face a face. Portanto, a riqueza da comunicação
oral está não apenas naquilo que se fala, mas especialmente na forma com que se fala.
Analisando especialmente a função do olhar na comunicação face a face como um
acontecimento único para estabelecer a ligação entre as pessoas, Quintas-Mendes, Morgado e
Amante (2010) chegam a afirmar que “aparentemente tudo conspira contra a comunicação a
distância”. Afinal, o ser humano já nasce com diversos recursos para manter relações
interpessoais próximas e intensas, mas não para promover o relacionamento na comunicação
através da tecnologia.
Dessa forma, quando essa interação deixa de ser face a face e passa a ser mediada por algum
aparato tecnológico, sejam as correspondências, o telefone ou, mais recentemente, o
computador, alguns desses sinais verbais ou não verbais são perdidos em maior ou menor
grau. Mesmo assim, ainda é possível estabelecer a interação entre as pessoas. A essa
capacidade de perceber a relevância do outro na interação que denominamos presença social.

3.1. Conceito de Presença Social
Short, Williams e Christie (1976) têm sido apontados como os primeiros a definir o conceito
de presença social, comparando as interações mediadas por tecnologia com as interações face
a face presenciais (KEHRWALD, 2008). Considerando o relacionamento face a face como
tendo o grau máximo de presença social e a correspondência o grau mínimo, eles exploraram
em que posição desse contínuo estaria situada a interação por telefone. A partir desse estudo,
Short, Williams e Christie (1976) definiram a presença social como o grau de relevância da
outra pessoa na interação e a consequente relevância do relacionamento interpessoal, ou seja,
qual seria a nossa capacidade de perceber a significância do outro na interação.
Como qualquer fenômeno psicossocial, a abordagem ao conceito de presença social apresenta
pequenas diferenças de perspectiva entre os diversos pesquisadores. Lowenthal (2010)
apontou três fases distintas da evolução e do uso deste conceito. A primeira fase, na década de
1970, teria como foco os meios de telecomunicações. Inicialmente, as pesquisas consideram o
fenômeno de presença social exclusivamente como um atributo do meio estudado,
concentrando-se o foco na capacidade do meio de comunicação em transmitir as informações
necessárias para tornar a percepção da interação como sendo real (KEHRWALD, 2008).
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Numa segunda fase, iniciada na década de 1980, com a difusão dos computadores pessoais, o
foco das pesquisas de presença social passou para a comunicação mediada pelo computador.
Com os inúmeros recursos que o computador oferecia, além da tecnologia utilizada, as
pesquisas também buscaram explorar as estratégias que as pessoas utilizavam para transmitir
suas emoções através do computador e, com isso, estabelecer uma melhor interligação entre
elas, tais como os “emoticons”1. Ou seja, não se observava apenas as características do meio,
mas especialmente como as pessoas utilizavam os recursos que esses meios ofereciam para se
fazer perceber. Dessa forma, o sujeito deixava de ter um papel passivo e passava a ter um
papel ativo junto ao meio utilizado.
Na terceira e atual fase, que vem desde o meio da década de 1990 até os dias de hoje, o
conceito de presença social começou a ser explorado mais fortemente na área de educação a
distância, especialmente nos ambientes virtuais de aprendizagem. Nesse terceiro momento são
exploradas as percepções das pessoas e não mais apenas as características do meio de
comunicação. Dessa forma, a presença social envolve três aspectos: os recursos que o meio
oferece; as estratégias que as pessoas utilizam para se projetarem como pessoas através desses
recursos; e, também, como se dá a percepção do outro nesses ambientes.
Nessa perspectiva de considerar o meio, o indivíduo e sua relação com os outros, Tu (2002)
distinguiu pelo menos três dimensões do conceito de presença social: o contexto social, a
comunicação online e a interatividade. O contexto social compreende as características dos
usuários e a sua percepção acerca do ambiente virtual, como a confiança e a disponibilidade
do ambiente, os propósitos de aprendizagem e a língua utilizada. Já a dimensão da
comunicação online está relacionada à habilidade da pessoa na utilização do computador, no
uso de uma linguagem apropriada à rede, sua capacidade de escrita e interpretação de textos.
E por último, a interatividade incluiria os estilos de comunicação da pessoa, o tempo de
resposta às mensagens, o feedback às mensagens dos outros e suas estratégias de
aprendizagem.
Portanto, a concepção de presença social foi desenvolvida no contexto das telecomunicações,
influenciou as pesquisas sobre comunicação mediada por computador e atualmente vem sendo
explorado, sobretudo, nas pesquisas da área de educação à distância. Em cada fase, uma nova
perspectiva foi considerada. Inicialmente, apenas as características do meio tecnológico,
1

Emoticon – Derivada da junção dos termos em inglês: emotion (emoção) + icon (ícone), significa uma forma
de comunicação paralinguística utilizada para transmitir o estado emotivo da pessoa por meio de uma sequência
de caracteres tipográficos ou uma pequena imagem: ^-^ :-) :-(
.
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depois as estratégias das pessoas na utilização do meio tecnológico e, por fim, a maneira
como ocorre a percepção do outro nesse ambiente virtual.
Dessa forma, o conceito de presença social evoluiu no sentido de considerar a qualidade dos
relacionamentos estabelecidos entre as pessoas, em vez de considerar apenas o sujeito numa
posição passiva diante do meio tecnológico utilizado. Se apenas o meio fosse determinante
para a presença social, então todas as pessoas teriam a mesma percepção quando mediadas
pelo mesmo recurso tecnológico. Mas esse não é caso, pessoas distintas têm níveis de
presença social distintos (GUNAWARDENA, 1995; TU, 2002).
Consolidando essa evolução do conceito numa proposta mais atual, Kim (2011) define
presença social como um termo da Psicologia que está relacionado à percepção do indivíduo
sobre a maneira como ele se sente na interação com os outros. Nessa perspectiva, tal
percepção seria influenciada tanto pelo meio tecnológico utilizado para promover a interação,
quanto pelas características pessoais de cada indivíduo envolvido nessa interação. É essa a
perspectiva adotada no presente trabalho.

3.2. Presença Social e suas Implicações para Aprendizagem
O conceito de presença social ganhou relevância na EAD especialmente por conta das
correlações positivas que foram encontradas pelos pesquisadores da área. Inúmeros estudos
têm se dedicado a demonstrar que o grau de presença social percebida em ambientes virtuais
pode ser correlacionado a aspectos essenciais para a EAD, como evasão nos cursos, avaliação
da aprendizagem, satisfação com o curso, entre outros aspectos que serão descritos a seguir.
Uma das primeiras descobertas é a forte correlação entre a presença social e o grau de
satisfação dos aprendizes com a experiência de participar de uma conferência mediada por
computador (GUNAWARDENA e ZITTLE, 1997). Através da análise fatorial de um
questionário aplicado aos participantes de uma conferência online sobre EAD, os
pesquisadores identificaram três fatores relacionados à satisfação dos participantes, sendo a
presença social o fator de maior impacto, contribuindo com 60% da variância, seguido por
percepção de oportunidades iguais (equidade), com apenas 7% da variância e, por fim, as
habilidades técnicas contribuindo com somente 4% da variância no nível de satisfação. Dessa
forma, os pesquisadores concluíram que o nível de presença social é sozinho um forte preditor
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do grau de satisfação dos estudantes. Ou seja, quanto maior o nível de presença social
percebida pelos participantes, maior a sua satisfação com o evento.
Outros estudos apontam alta correlação entre presença social e aprendizagem percebida pelos
aprendizes, bem como presença social e satisfação com o tutor/instrutor por parte dos
aprendizes (RICHARDSON e SWAN, 2003; RUSSO e BENSON, 2005). Pessoas com alta
percepção de presença social também sentiram que sua aprendizagem foi maior do que
aqueles que tinham baixa percepção de presença social. No mesmo estudo, também foi
verificado que aprendizes com alto grau de presença social apresentaram-se muito mais
satisfeitos com os seus instrutores, tanto em relação à quantidade, quanto à qualidade da
interação que esses instrutores mantiveram com esses aprendizes.
A retenção dos aprendizes nos cursos também está correlacionada com a presença social
(LIU, GOMEZ e YEN, 2009). Ou seja, quanto maior o grau de presença social percebida pela
pessoa, menor a chance de ocorrer a sua evasão no curso realizado. Essa mesma pesquisa
demonstrou ainda que o grau de presença social percebida pelos aprendizes também está
correlacionado ao seu conceito final no curso. Sendo assim, quanto maior a presença social,
maior a nota do aprendiz.
A presença social é um fator chave para a percepção da qualidade na EAD a partir da
perspectiva do aluno (COBB, 2009). A criação de um alto grau de presença social pode
promover estratégias que são mais semelhantes aos cursos presenciais e, dessa forma, tornar o
ambiente virtual de aprendizagem mais familiar aos estudantes (MACKEY e FREYBERG,
2010). Os pesquisadores sugerem que a implantação de estratégias para aumentar a presença
social pode criar um clima de aprendizagem mais positivo, e assim melhorar a experiência
global de aprendizagem, ao tornar o ambiente virtual mais agradável para os alunos.
Os resultados dessas pesquisas apontam para a importância de aumentar e manter um elevado
nível de percepção da presença social no ambiente virtual. Quanto maior o nível de presença
social, maior a interação entre alunos e tutores, melhor percepção de aprendizagem, maior
familiaridade com o ambiente virtual, menor a evasão, melhor o conceito final do aluno e,
sobretudo, melhor o nível de satisfação dos estudantes com os seus cursos.
Nas próximas seções serão apresentadas as formas de medida de presença social e os aspectos
que influenciam e são influenciados pelo grau de presença social das pessoas no ambiente
virtual de aprendizagem.
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3.3. Metodologias de Medida de Presença Social
Assim como a própria definição do conceito vem sofrendo mudanças ao longo do tempo, a
forma de medir o grau de presença social nos diversos recursos tecnológicos ou ambientes
virtuais de aprendizagem também apresenta diferenças entre os pesquisadores (KIM, 2011).
Entretanto, destacam-se duas metodologias mais comuns de medida de grau de percepção de
presença social: uma com a aplicação de questionários aos aprendizes e outra com contagem
da densidade das mensagens codificadas nos fóruns de discussão. Importante observar que,
em ambos os casos, adota-se um método quantitativo de pesquisa.
3.3.1. Utilização de Questionários
Um dos primeiros estudos a medir o nível de presença social na comunicação mediada por
computador foi conduzido por Gunawardena (1995) e tornou-se a principal referência para os
estudos desse fenômeno na Educação a Distância. A pesquisa foi realizada com estudantes de
graduação de diversas Universidades que haviam participado de um evento online sobre EAD,
chamado Globaled Computer Conference, nos anos de 1992 e 1993.
Para verificar a reação desses participantes em relação à comunicação mediada por
computador, utilizou-se um questionário com 17 fatores de análise distribuídos numa escala
bipolar de cinco pontos. Alguns dos fatores bipolares utilizados abordavam dimensões como
pessoal/impessoal, sociável/não sociável, sensível/insensível, quente/frio, interessante/chato,
ativo/passivo, fácil/difícil e interativo/não interativo.
Na análise dos resultados, foram utilizadas médias simples dos itens. Os aspectos que tiveram
maior peso na análise foram aqueles que abordavam as reações dos estudantes em relação aos
itens “interativo”, “ativo”, “interessante” e “sociável”.
3.3.2. Utilização de Codificação de Mensagens
Algumas pesquisas têm usado uma abordagem de análise das mensagens de fóruns de
discussão para apurar o nível de presença social dos participantes. A técnica consiste em criar
indicadores e então relacionar tais indicadores a trechos ou características das mensagens que
são postadas em fóruns de discussão, fazendo-se a contagem de quantas vezes tais indicadores
apareceriam nessas mensagens. Quanto maior o número, maior seria o grau de presença
social.
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Um estudo pioneiro que fez uso da metodologia de indicadores em fóruns de discussão online
é a pesquisa conduzida por Rourke et al. (2001). Eles identificaram três categorias de
indicadores de presença social – resposta de afetividade, resposta de coesão e resposta de
interatividade.
As respostas de afetividade incluem expressões de emoção, sentimentos, crenças e valores,
revelados através de repetições de pontuação, frase inteira escrita em caixa alta ou ainda uso
de “emoticons”. Nessa categoria considera-se também o senso de humor das pessoas, através
de piadas, uso de ironia ou mesmo sarcasmo. E ainda as revelações pessoais, especialmente
sobre aspectos não relacionados ao curso em si, como gostos pessoais, detalhes da vida
pessoal, do trabalho e até expressões de vulnerabilidades.
Na categoria de respostas de coesão encontram-se aquelas expressões que buscavam
estabelecer e manter os sentimentos relacionados ao grupo, como as saudações ao grupo ou a
pessoas específicas, referindo-se à pessoa pelo nome; o uso de pronomes inclusivos como
“nós”, “nosso”, entre outros; bem como saudações ou comunicações com função
exclusivamente social, como “Olá, Todos!” ou “O tempo está ótimo aqui!”.
Já nas respostas da categoria de interatividade estão aquelas que demonstravam concordância
ou discordância em relação às mensagens dos outros; a continuação de uma discussão; as
referências explícitas em relação às mensagens de outras pessoas; perguntas direcionadas ao
grupo; bem como as mensagens de complemento às respostas dos outros.
3.3.3. Análise Crítica das Formas de Medida
Mesmo reconhecendo as diferenças clássicas entre os métodos quantitativos e os métodos
qualitativos de pesquisa e toda a repercussão que essa distinção provoca nas ciências sociais, a
análise crítica apresentada a seguir será restrita às implicações relativas à adoção das
metodologias para o estudo da presença social.
As principais críticas observadas em relação à utilização de questionários estão sempre
relacionadas ao fato de que nem todas as variáveis importantes têm sido consideradas nos
instrumentos utilizados, impossibilitando uma compreensão mais abrangente do fenômeno da
presença social (KIM, 2011; TU, 2002).
Além disso, os questionários costumam estar atrelados aos recursos do ambiente ou a
determinadas práticas pedagógicas, o que dificulta o seu uso generalizado (KREIJNS et al.,
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2011). Esses instrumentos por vezes incluem perguntas sobre a experiência com o tutor ou a
respeito da experiência com o sistema de videoconferência. Contudo, nem todas as
experiências em EAD possuem tais características. Em outro sentido, limita as questões a
apenas uma forma de comunicação, por exemplo, aquelas relacionadas ao fórum assíncrono,
enquanto muitas experiências utilizam diversos outros recursos para interação. Essa
especificidade dos questionários tem inviabilizado a sua aplicação ampla, em qualquer
contexto de EAD.
Em relação à abordagem de codificação de mensagens, alguns pesquisadores acreditam que
essa metodologia pode gerar uma baixa confiabilidade nos resultados e não estão seguros de
que se possa obter dessa forma o grau de validade necessário para generalizar os resultados
obtidos a partir dessa estratégia (KIM, 2011; LIN, 2004).
Alguns aspectos dessa metodologia de codificação de mensagens são especialmente sensíveis.
O primeiro é o processo de escolha das palavras ou expressões (vocativos) que serão
codificados, pois além de ser um processo complexo, ainda varia em função da língua e da
cultura de cada região. O segundo ponto é ainda mais crítico, todos os tipos de vocativos são
tratados com o mesmo peso, sem distinção acerca da sua qualidade. Um terceiro aspecto tem
relação o fato de não haver uma normalização das frequências, o que impossibilita comparar
um estudo com o outro (KREIJNS et al., 2011).
Uma proposta conciliadora, e defendida como mais abrangente, propõe a realização de
pesquisas com a utilização de métodos mistos, a fim de contribuir com uma melhor
compreensão do fenômeno da presença social. Como exemplo, a pesquisa conduzida por
Swan e Shih (2005) utilizou o resultado de três metodologias distintas para explorar os
resultados encontrados: questionário, codificação de mensagens nos fóruns e entrevistas.
Porém esse processo torna-se mais lento, apresenta maior custo e também não é passível de
comparações entre amostras distintas.
No presente estudo, como o objetivo não é explorar todas as dimensões do fenômeno da
presença social, mas sim correlacionar o grau da presença social com outra variável da
pesquisa, o método quantitativo torna-se essencial. Em função da abordagem experimental de
pesquisa adotada, optou-se pela utilização de questionário como instrumento de medida, já
que este poderia trazer os resultados mais confiáveis para comparação entre os grupos
experimentais.
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Para tanto, serão analisados os principais questionários utilizados em estudos de presença
social até o presente momento. Cada um deles será avaliado quanto à sua adequação, e nesse
caso, sua eventual adoção no presente estudo; ou, se não for adequado, quais as suas
contribuições para a criação de um novo instrumento mais adequado à realidade dessa
pesquisa.

3.4. Questionários de Medida do Grau de Presença Social
Tendo como base uma compreensão mais atual de que presença social é uma variável
dinâmica e multidimensional, os critérios para construção dos questionários têm abordado
diversos aspectos desse fenômeno. A seguir, serão apresentados dois questionários pioneiros e
um questionário desenvolvido mais recentemente. Eles foram analisados com o objetivo de
verificar sua adequação à atual pesquisa.
3.4.1. GlobalEd Questionnaire
A fim de desenvolver um questionário que verificasse os aspectos relacionados com a
percepção da presença social na comunicação mediada pelo computador, Gunawardena e
Zittle (1997) propuseram um instrumento com 14 itens específicos sobre presença social,
cujas respostas utilizavam uma escala do tipo Likert de cinco pontos2. Além das questões
sobre presença social, o questionário integral era composto por outros 47 itens, totalizando 61
questões, incluindo variáveis sobre satisfação, habilidades técnicas, atitudes, entre outros
aspectos.
A consistência interna dos itens de presença social foi elevada (Alfa de Cronbach = 0,88).
Porém não foi realizada uma análise fatorial para verificar a carga de cada um dos itens, tendo
sido utilizadas as médias simples na análise.
Apesar de algumas questões estarem relacionados a aspectos específicos ao evento em que foi
utilizado (p. ex. “Os moderadores facilitaram as discussões”), parte delas traziam questões
abrangentes que poderiam ser adaptadas ao atual estudo (p. ex., “O ambiente virtual é um
excelente meio de interação social”).

2

A escala Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários a partir da
qual os participantes especificam seu nível de concordância com uma afirmação tipicamente através dos itens:
Discordo totalmente, Discordo parcialmente, Indiferente, Concordo parcialmente e Concordo totalmente.
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3.4.2. Social Presence and Privacy Questionnaire
Com o objetivo de ampliar os fatores de análise para medição da presença social, Tu (2002)
desenvolveu o Social Presence and Privacy Questionnaire (SPPQ) a partir de outros dois
questionários: um instrumento de medição de atitudes em ambientes virtuais e outro sobre a
privacidade percebida. O instrumento final contou com 59 itens, incluindo aqueles
relacionados aos aspectos demográficos. Uma escala do tipo Likert foi utilizada em todos os
itens relacionados à presença social e à privacidade.
A análise fatorial dos resultados apontou a existência de cinco fatores: contexto social,
comunicação online, interatividade, sistemas de privacidade e sentimentos de privacidade. Os
três primeiros itens estão relacionados à presença social e os dois últimos à privacidade na
comunicação mediada por computador.
Os resultados demonstraram que o grau de presença social é determinado por três aspectos
distintos: pelas características do meio de comunicação utilizado, pelas percepções dos
usuários sobre o ambiente e, também, pelas atividades que os usuários estão realizando no
ambiente.
Apesar das questões em si não terem sido publicadas no estudo, e por esse razão não serem
passíveis de avaliação, os resultados encontrados apontaram quais os fatores compõem o
fenômeno de presença social e precisariam ser incluídos em qualquer instrumento de medida.
No entanto, o número excessivo de questões não estaria adequado à realidade social em que
vivemos atualmente. O desafio seria, então, cobrir esses mesmos fatores, porém com um
número menor de questões.
3.4.3. Social Presence in Distance Higher Education Questionnaire
Kim (2011) conduziu um estudo com o objetivo principal de desenvolver e testar as
qualidades psicométricas de um questionário, através de análises exploratórias e
confirmatórias, para medir o grau de presença social entre alunos de ensino superior a
distância. A partir da avaliação de instrumentos utilizados anteriormente, selecionou 108
questões para serem analisadas por 16 especialistas em EAD. Com base nessas avaliações, as
questões foram reduzidas a 37 itens, com as opções de respostas através de uma escala do tipo
Likert de cinco pontos.
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Esse instrumento foi validado com uma amostra de 401 respondentes e a análise fatorial dos
resultados apontou a relevância de 19 questões, agrupadas em quatro fatores, denominados
atenção e apoio mútuos, conexão afetiva, senso de comunidade e comunicação aberta. Essas
19 questões, separadas por fatores, foram publicados no estudo. Apesar de estarem
relacionadas ao contexto da educação superior, algumas questões puderam ser adaptadas e
utilizadas no presente estudo.

3.5. Aspectos relacionados à presença social
Assim como é importante aferir o grau de presença social através de um instrumento
adequado, também é essencial desenvolver estratégias para incrementar o nível de presença
social dos aprendizes na EAD. Para isso, precisamos compreender os aspectos que estão
relacionados à presença social, tanto aqueles que influenciam o seu nível, quanto aqueles que
podem ser influenciados.
O principal aspecto relacionado à presença social é a sua contribuição significativa para
fomentar

o

potencial

de

interação

nos

ambientes

virtuais

de

aprendizagem

(GUNAWARDENA, 1995; TU, 2000). As pessoas precisam sentir alguma forma de ligação
com as outras para que de fato compartilhem ideias e opiniões (KEAR, 2010). Por isso,
muitos pesquisadores têm se interessado em estudar formas de aumentar o nível de presença
social dos aprendizes (SUNG e MAYER, 2012).
Há certas crenças que têm sido limitantes nesse processo: primeiro, acreditar que basta
colocar os estudantes em grupo que a interação surgirá; segundo, acreditar que a interação vai
acontecer apenas pela disponibilidade de recursos tecnológicos para tal; e terceiro, limitar a
interação dos aprendizes apenas em relação aos conteúdos de aprendizagem (KREIJNS,
KIRSCHNER e JOCHEMS, 2003).
Para que haja interação faz-se necessário que cada indivíduo reconheça a presença dos
demais. Quanto maior a interação entre os alunos, maior o estímulo e a motivação para eles se
engajarem no processo de aprendizagem colaborativa (TU, 2000). Por outro lado, se a
presença social for baixa, a interação não ocorre, o que afetaria fortemente a socialização da
aprendizagem num ambiente virtual. Entretanto, não é somente a quantidade ou a frequência
das interações no ambiente virtual de aprendizagem que aumentará com a maior percepção de
presença social, e sim a qualidade dessas interações (TU e MCISAAC, 2002).
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Portanto, para que a aprendizagem colaborativa ocorra, é essencial que haja interação. E para
que haja interação, é imprescindível o reconhecimento do outro no AVA. Na linha inversa,
quanto maior o nível de presença social dos aprendizes, maior o potencial de interação, que
por sua vez aumentará a oportunidade de ocorrer uma aprendizagem colaborativa.
Importante observar que não se trata de uma causalidade, mas de uma potencialidade. Um alto
nível de presença social, não vai gerar interação automaticamente. Mas um baixo nível
certamente limitará uma interação de qualidade. Ou seja, a presença social é um pré-requisito
para interação, mas não é garantia. Existem outros fatores que influenciam tal relação. Da
mesma forma deve-se pensar na relação entre interação e colaboração. Para uma
aprendizagem colaborativa, torna-se essencial a existência de interação entre os aprendizes.
Mas o fato de ocorrer interação, necessariamente não vai gerar uma colaboração entre eles.
Diante dessas implicações da presença social para a interação e a colaboração, pesquisadores
sugerem duas ações essenciais aos gestores da EAD: primeiro, a aferição inicial do grau de
presença social dos aprendizes utilizando-se um instrumento de medida validado para
verificar os riscos associados aos casos com baixo grau de presença social; e segundo, uma
intervenção efetiva com a utilização de estratégias para elevar o grau de presença social (LIU,
GOMEZ e YEN, 2009). Mas que estratégias seriam essas? Quais os aspectos que
influenciariam o nível de percepção de presença social dos aprendizes na EAD?
Na realidade, o nível de presença social no ambiente virtual pode ser influenciado tanto pelas
características pessoais de cada um, quanto pelos recursos que o meio oferece para transmitir
informações sociais e emocionais a respeito do outro (KEAR, 2010; SUNG e MAYER, 2012;
TU, 2000). A presença social decorre de uma inter-relação entre aquilo que o AVA oferece
como recursos tecnológicos de comunicação e as características de cada pessoa que participa
desse ambiente.
Do ponto de vista dos recursos tecnológicos, esses podem ser mais facilmente manipulados e
oferecidos no ambiente virtual. A cada dia são lançadas diversas ferramentas e criadas novas
ideias que podem ser utilizadas isoladamente ou incorporadas ao AVA. Resta avaliar sua
aplicabilidade, efetividade, relação custo-benefício, entre outros aspectos.
Quanto aos aspectos relacionados às características individuais, a influência é mais complexa.
Pesquisadores têm enfatizado os efeitos das diferenças individuais ou grupais relacionando-os
às questões de gênero (JOHNSON, 2011; KIM, KWONA e CHO, 2011) e de percepção de
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privacidade (TU, 2002), entre outros. Esses aspectos não podem ser manipulados, mas suas
influências precisam ser compreendidas e consideradas.
Numa tentativa de síntese dos aspectos que influenciam ou são influenciados pela presença
social, a Figura 3.1 traz um panorama das inter-relações estabelecidas entre esses fatores.

Figura 3.1 – O conceito de presença social no contexto da EAD
[desenvolvido pelo autor].

Numa análise circunscrita do processo, observa-se que a presença social é influenciada tanto
pelas características individuais, quanto pelos recursos oferecidos no ambiente. E por sua vez,
o nível de presença social influencia a interação e, por conseguinte, a colaboração. É dessa
forma que o conceito de presença social se posiciona no contexto da EAD, num processo de
mediação entre características do meio e resultados do processo.
Porém, esse processo de mediação não está isolado do meio. É certo que na inter-relação entre
esses aspectos apresentados na Figura 3.1 há uma infinidade de variáveis intervenientes.
Numa perspectiva mais ampla, ao compreender que o processo de aprendizagem é social
(VYGOTSKY, 1991), convém salientar que todos os aspectos relacionados à presença social
são mediados pela cultura. Portanto, numa perspectiva dialética, a cultura estabelecida num
determinado grupo social certamente influenciará todos esses aspectos apresentados na Figura
3.1, assim como esses aspectos influenciarão o meio cultural no qual estão inseridos. Nesse
sentido, diversos pesquisadores têm relacionado os resultados dos seus estudos às influências
culturais (HALL e HERRINGTON, 2010; KIM, 2011; YEN e TU, 2011).
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Numa perspectiva mais específica de cada iniciativa de EAD, é importante destacar a
influência das estratégias pedagógicas adotadas no AVA, como os objetivos traçados, as
formas de distribuição do conteúdo, as atividades de aprendizagem propostas, o
relacionamento entre as pessoas, as práticas para gerar o engajamento dos aprendizes, entre
outros aspectos (ARAGON, 2003; WEI, CHEN e KINSHUK, 2012).
Nessa perspectiva, a presença social se apresenta como um processo multidimensional, que
envolve o nível social (cultura), individual (características das pessoas), estratégico (desenho
pedagógico do curso) e operacional (recursos tecnológicos) da EAD. A presente pesquisa visa
atuar no plano operacional desse processo, através da manipulação dos recursos tecnológicos
do ambiente virtual de aprendizagem.

3.6. Aumentando o nível de presença social
Tendo em vista os aspectos que influenciam o nível de presença social, para que a
aprendizagem colaborativa de fato aconteça, é necessário criar um ambiente propício para
isso, tanto relacionado aos comportamentos que instrutores e aprendizes adotam no AVA,
quanto aos recursos que esses ambientes oferecem (GUNAWARDENA, 1995).
Quanto aos comportamentos que instrutores e aprendizes deveriam adotar no AVA, Sung e
Mayer (2012) sintetizou as recomendações de diversos estudos em cinco pontos:
1.
2.
3.
4.
5.

Expressar respeito pelos esforços das pessoas nas atividades de aprendizagem.
Compartilhar informações pessoais para construir relações sociais.
Promover um ambiente aberto e hospitaleiro para dar e receber feedback.
Ter consciência da identidade de cada pessoa, dirigindo-se a ela por seu nome.
Partilhar suas histórias e suas experiências pessoais.

Já em relação aos recursos tecnológicos, observa-se que as primeiras pesquisas sobre presença
social estavam voltadas geralmente para medição da presença social em cursos e eventos na
modalidade a distância que usam um ou outro recurso (na maioria das vezes sem especificar
todos recursos utilizados no AVA), mas não interferem ou manipulam o ambiente para tentar
gerar mudanças significativas neste indicador a partir dessa perspectiva tecnológica
(GUNAWARDENA e ZITTLE, 1997; ROURKE et al., 2001; TU, 2002).
Por outro lado, pesquisas recentes têm sido feitas para avaliar o nível de presença social
utilizando recursos específicos, como Facebook (DESCHRYVER et al., 2009), Twitter
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(DUNLAP e LOWENTHAL, 2009), Youtube (BORUP, WEST e GRAHAM, 2012) e
mundos virtuais em 3D como o Second Life (JIN, 2009). Porém, um problema comum a todas
elas é a dificuldade de generalização dos resultados. Além de utilizarem instrumentos de
medida que não são validados, geralmente realizam suas pesquisas com a metodologia de
estudo de caso ou em pequenos grupos. Essas abordagens têm dado uma contribuição efetiva
para compreensão do fenômeno, mas por outro lado, não facilitam a realização de estudos
comparativos.
Nesse sentido, sem um instrumento validado para as diversas situações de EAD e sem a
adoção de uma metodologia experimental nas pesquisas, não é possível comparar se um AVA
que dispõe de videochat síncrono, por exemplo, seria mais efetivo do ponto de vista da
percepção de presença social do que outro que só dispõe de fórum assíncrono. Sem essa
comparação, não é possível realizar uma recomendação clara entre adotar ou não tal recurso
pesquisado para provocar um aumento no nível de percepção da presença social dos
aprendizes.
O presente estudo visa dar uma contribuição efetiva neste aspecto tecnológico quanto à
adoção de um determinado recurso no AVA, através de uma metodologia experimental, que
permitirá avaliar a efetividade de um recurso tecnológico para a elevação do nível de presença
social ao comparar os resultados entre a utilização ou não do recurso proposto.
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CAPÍTULO 4 – POTENCIALIDADES DAS MÍDIAS SOCIAIS

É importante analisar o uso da tecnologia na perspectiva do contexto social em que ela está
inserida. Para Castells (1999), a cultura é mediada pela comunicação e a esta, por sua vez,
sofre alterações em sua forma pela tecnologia desenvolvida pela humanidade. Quase três
milênios depois do impacto da criação do alfabeto pelos Gregos, a comunicação pela Internet
toma proporções de efeitos similares ao utilizar uma metalinguagem que integra vários modos
de comunicação (escrita, oral e audiovisual) em uma rede interativa.
Para compreender a evolução da Internet, antes de abordar as questões tecnológicas em si, é
interessante analisar as metáforas utilizadas pelos pesquisadores para se referirem a ela. Um
estudo conduzido por Ellerman (2007) mostrou que no início a Internet era considerada uma
“estrada” (highway), conhecida aqui no Brasil como “Infovia da Informação”. A segunda
metáfora tem seu auge em 1996, a qual identifica a Internet como “ciberespaço” (cyberspace)
ou “cibercultura”, numa tentativa de compreender a Internet com suas próprias regras e
mecanismos de controle social. E, finalmente, temos uma terceira metáfora, com seu auge em
2004, que se refere às atividades na Internet como “virtual”, ou seja, a noção de que a
tecnologia da Internet de alguma forma faz uma emulação do mundo real, como o ensino
virtual, comunidades virtuais e, também, congressos virtuais.
Completando o ciclo de metáforas utilizadas, é possível que agora estejamos passando por
mais uma: a Internet abordada pelo seu aspecto “social”. O foco está nos relacionamentos que
as pessoas estabelecem através da rede. Estamos vivendo em tempos da “Web Social” ou,
num sentido evolutivo, em tempos da “Web 2.0”.

4.1. Fundamentos das mídias sociais
A World Wide Web (WWW), ou simplesmente Web, surgiu em 1991 e se desenvolveu
inicialmente como um grande repositório de informações no qual seus usuários poderiam ler
textos, ver imagens estáticas, seguir hiperlinks e baixar arquivos de sites estáticos. Esses
conteúdos eram atualizados com alguma frequência, pelo administrador do site (webmaster).
Mas no ano de 1999 surge o Napster, um programa que permitia compartilhar qualquer
arquivo diretamente entre os computadores dos usuários da Internet, sem a necessidade de
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hospedá-los num servidor central. Por ordem judicial, o serviço foi fechado em 2001 por
questões ligadas aos direitos autorais. Contudo, a filosofia de compartilhamento entre
usuários deu origem a atual fase da Internet: a Web Social ou Web 2.0 (COLL e MONEREO,
2010).
O termo Web 2.0 foi utilizado pela primeira vez em 2004 para descrever uma nova forma de
uso da Web, um dos principais serviços da Internet. Nessa nova perspectiva, os sites passam a
ser desenvolvidos como plataformas através das quais qualquer usuário da Internet pode – de
forma participativa, colaborativa e contínua – criar e publicar seus próprios conteúdos
(KAPLAN e HAENLEIN, 2010).
McAffe (2010) apontou três tendências da Internet que fizeram o conceito de Web 2.0
emergir nos sistemas que estavam sendo criados nessa nova geração: a) o surgimento de
plataformas gratuitas e fáceis para comunicação e interação entre as pessoas; b) a redução de
uma estrutura prévia para determinar as formas de utilização dessas plataformas; c) a criação
de mecanismos para que as formas de uso das ferramentas pudessem emergir a partir da
utilização pelos próprios usuários.
É nesse contexto de disponibilização gratuita de plataformas interativas e de fácil utilização
que surgem as mídias sociais. Kietzmann et al. (2011) definem mídias sociais como sites que
utilizam tecnologias móveis e baseadas na web para criar plataformas altamente interativas,
através das quais as pessoas e os grupos podem compartilhar, criar, discutir e modificar
conteúdos gerados pelos próprios usuários de forma colaborativa.
Dessa forma, mais do que uma evolução tecnológica, o conceito de mídias sociais trata de
uma revolução social. Neste novo contexto, o poder da mídia tradicional (jornais, editoras,
gravadoras, rádios e TVs), até então concentrado em poucas pessoas ou grupos empresariais,
é pulverizado de forma que a comunicação passa da tradicional relação “de poucos para
muitos” e se torna uma comunicação “de muitos para muitos”. Através das mídias sociais,
qualquer pessoa torna-se produtora, disseminadora e consumidora de informação.
E o volume de uso das mídias sociais tem observado um crescimento vertiginoso. O
Facebook atingiu a marca de um bilhão de usuários ativos em outubro de 2012 (FACEBOOK,
2013). A cada minuto, são publicadas 60 horas de vídeo no Youtube e mais de quatro bilhões
de vídeos são vistos por dia (YOUTUBE, 2013). A Wikipedia conta atualmente com mais de
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quatro bilhões de artigos (WIKIPEDIA, 2013). O Linkedin possui mais de 11 milhões de
membros apenas no Brasil (LINKEDIN, 2013).
Assim como há crescimento no uso, também há crescimento na oferta. A cada dia, novas
plataformas são lançadas. Para facilitar a compreensão dessa diversidade, as plataformas
sociais podem ser distribuídas em dois tipos de mídias sociais: aquelas centradas em objetos e
aquelas centradas em pessoas (STUTZMAN, 2007). As mídias sociais com foco em objetos
estão centradas na publicação e compartilhamento de diversos tipos de arquivos digitais,
como fotos, músicas, vídeos, slides de apresentações, entre outros. Já as mídias sociais com
foco em pessoas estão centradas na expressão da individualidade e dos relacionamentos
pessoais, através da criação de perfis, publicação de textos pessoais (blogs e microblogs),
listas de amigos, grupos de discussão e outras funcionalidades que permitem aos usuários se
relacionarem uns com os outros.
Importante observar que essa classificação serve especialmente para destacar o foco inicial de
cada tipo de mídia social online, já que na prática cotidiana dos usuários, tais atividades se
misturam. Por exemplo, é possível realizar uma discussão em grupo sobre determinado tema
nos comentários de um vídeo publicado num site para compartilhamentos de vídeos; assim
como é possível publicar um vídeo num site para relacionamentos pessoais.
Uma confusão comum é denominar sites como Facebook, Google+, Twitter, entre outros,
como sendo “redes sociais”. Como afirma Recuero (2009, p. 103), embora tais sites “atuem
como suporte para as interações que constituirão as redes sociais [das pessoas], eles não são,
por si, redes sociais. Eles podem apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante
salientar que são, em si, apenas sistemas”. Portanto, melhor seria adotar o termo “sites de
redes sociais” para categorizar tais plataformas.
Além dessa distinção entre “redes sociais” e “sites de redes sociais”, é importante destacar
também que os termos “mídias sociais online” e “sites de redes sociais” não guardam entre si
uma relação de similaridade. Embora eventualmente utilizados de forma indistinta para
identificar certos sites, a partir da definição desses dois termos apresentadas anteriormente, é
possível perceber que as plataformas online que dão suporte às redes sociais (sites de redes
sociais) devem ser classificadas como uma das muitas plataformas que se enquadram na
categoria de mídias sociais online. A Figura 4.1 apresenta resumidamente os tipos de mídias
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sociais (centradas no objeto e na pessoa), as categorias de plataformas para cada tipo de
mídias sociais, além de exemplos de plataformas para cada categoria.

Figura 4.1 – Mídias sociais online: classificação, categorias e exemplos de plataformas
[desenvolvido pelo autor].

Resumidamente, “redes sociais” é um termo comumente utilizado, mas não é apropriado para
designar tais plataformas. Por isso, neste estudo utiliza-se o termo “mídias sociais” para
designar todos os tipos de plataformas que envolvem o principal aspecto da web social: a
possibilidade das pessoas se expressarem na Internet através da interação e colaboração com
os outros.

4.2. Principais recursos das mídias sociais
Para atingir seus objetivos de serem altamente interativas e colaborativas, as plataformas de
mídias sociais precisam oferecer alguns recursos que, em menor ou maior grau, são comuns a
maior parte delas. A seguir, será feita a descrição dos principais recursos encontrados nas
plataformas de mídias sociais atuais disponíveis na Web, bem como as suas respectivas
funcionalidades.
Perfil – Esse recurso tem a função de criar uma identificação virtual para cada pessoa.
Algumas das opções de identificação incluem um nome ou apelido, uma imagem (foto ou
qualquer outra imagem que a pessoa deseja para representá-la), bem como gênero, idade,
localização, formação profissional, local de trabalho e informações de contato. Uma das
principais funções desse recurso é gerar uma maior gama de informação para incentivar a
conexão entre as pessoas.
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Conectar – Através desse recurso, que recebe diferentes denominações, é possível montar
uma rede de relacionamento na plataforma. Sua função é dar aos membros da rede a
possibilidade de compartilhar os conteúdos publicados pelos demais e interagir através das
ferramentas de comunicação. Portanto, através desse recurso é possível acompanhar as
atividades dos demais membros da rede e interagir com eles.
Compartilhar – Um dos recursos mais populares das mídias sociais, a possibilidade de
compartilhar fotos, imagens, vídeos, músicas, opiniões, publicações ou qualquer outro tipo de
conteúdo digital, tem a função de socializar com a rede de relacionamentos aqueles conteúdos
que a pessoa julga interessante para si e para os outros.
Expressar – Existem vários recursos de expressar a opinião nas mídias sociais, seja através
de uma postagem num blog, um comentário num site, a inclusão de um vídeo, a publicação de
uma imagem, entre outras formas. Porém, a cultura de facilidade de uso que permeia todas as
plataformas de mídias sociais levou a criação de uma forma de expressão muito simples e
altamente popular, o botão “Like” (ou algo similar). Através dele, de forma simples e direta,
os usuários das mídias sociais podem expressar seus interesses, suas preferências ou seu apoio
a determinados conteúdos publicados pelos outros usuários da plataforma.
Esses recursos recebem diferentes designações em cada uma das plataformas de mídias
sociais online. Na Figura 4.2 são apresentados os temos utilizados em oito sites populares da
Web 2.0 para designar os recursos de conexão, compartilhamento e expressão.

Figura 4.2 – Termos utilizados por diferentes ferramentas para as principais funções
encontradas nas mídias sociais online
[desenvolvido pelo autor].
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Dessa forma, para os objetivos dessa pesquisa, será utilizado o termo “recursos de mídias
sociais” para designar essas principais funcionalidades encontradas nas mais diversas
plataformas de mídias sociais online, as quais possibilitam às pessoas criarem um perfil,
conectar-se com outras pessoas, compartilharem suas ideias e opiniões, além de expressarem
seus interesses, aprovações e/ou recomendações.

4.3. Potencial uso das mídias sociais na EAD
A educação é uma das disciplinas que têm sido muito beneficiadas pela filosofia de
compartilhamento que contextualiza a Web 2.0, por estimular a experimentação, a reflexão e
a geração de conhecimentos individuais e coletivos (ROMANI, 2007). O uso das mídias
sociais na EAD é tido como uma oportunidade para conduzir a interatividade a um nível mais
acentuado (BELDARRAIN, 2006). Nessa perspectiva, os recursos das mídias sociais podem
propiciar uma interação ativa, contínua e engajada entre os aprendizes na construção do seu
conhecimento (BOULOS e WHEELER, 2007), enriquecendo o processo de aprendizagem e
diminuindo o sentimento de isolamento relatado no AVA (OLIVEIRA e TEDESCO, 2010).
Diante dessa potencialidade, alguns educadores já incorporaram os recursos relacionados às
mídias sociais em diversas experiências na sua prática profissional, seja pela oportunidade que
se vislumbra, pela efetividade real da proposta em si ou mesmo pelo desejo dos alunos, afinal
os próprios aprendizes já apontam para essa potencialidade quando destacam a importância da
integração do AVA com as redes sociais (MELO FILHO et al., 2011).
O uso das mídias sociais também tem avançado nos congressos de desenvolvimento
profissional online. Recursos como blogs, wikis, avatars e muitas outras tecnologias têm sido
acrescentadas aos ambientes virtuais para incluir atividades sociais e melhorar a interação nos
congressos virtuais (ANDERSON e ANDERSON, 2009).
Assim como nas diversas práticas educacionais estas ferramentas já estão ganhando espaço;
no campo científico também avançam pesquisas que têm procurado identificar vantagens e
desvantagens da adoção desses recursos na EAD. Trata-se de experiências pioneiras, com
abordagens variadas em relação ao uso dessas ferramentas, as quais podem ser agrupadas em
quatro linhas distintas, sintetizadas na Figura 4.3.
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Figura 4.3 – As quatro diferentes abordagens de pesquisa sobre a utilização de mídias
sociais na Educação a Distância
[desenvolvido pelo autor].

Uma linha de pesquisa tem realizado estudos no sentido de integrar sistemas de mídias sociais
aos mais variados ambientes virtuais de aprendizagem. Nesta abordagem, sites ou recursos de
mídias sociais são integrados a um AVA já existente, como a integração de um microblogging
no Amadeus (TEIXEIRA, MEDEIROS e GOMES, 2011) e a integração de um software
social no Moodle (SERRÃO et al., 2011).
Uma segunda linha tem conduzido estudos utilizando como um AVA as ferramentas de
mídias sociais abertas disponíveis na Internet. Nessa perspectiva, em vez de incorporar as
ferramentas aos sistemas existentes, os próprios sites de mídias sociais tornam-se os
ambientes virtuais de aprendizagem dessas iniciativas. Como exemplos estão o Google Apps
(SCHNECKENBERG, EHLERS e ADELSBERGER, 2011) e o Windows Live Spaces
(UZUNBOYLU, BICEN e CAVUS, 2011).
Uma terceira linha de pesquisa tem utilizado sistemas de mídias sociais privadas como um
AVA. Há sistemas que permitem a qualquer pessoa criar uma rede social temática, que
funciona especificamente para um determinado grupo. Pesquisas já têm sido realizadas nessa
perspectiva como o caso da utilização do Group.us (DOTTA, 2011), do Elgg
(VELETSIANOS e NAVARRETE, 2012) e o Ning (BRADY, HOLCOMB e SMITH, 2010).
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Numa perspectiva mais atual, até por conta das demais experiências promissoras com o uso
dos sistemas de mídias sociais, surge uma quarta linha de trabalho que envolve o
desenvolvimento de sistemas pautados pelos princípios de conectar e compartilhar das mídias
sociais, com o intuito de ser explicitamente um ambiente virtual de aprendizagem. São
exemplos dessa linha o Edmodo (HOLLAND e MUILENBURG, 2011) e o Redu (BEZERRA
JUNIOR, GOMES e SOUZA, 2012).
Apesar das abordagens distintas quanto ao uso das mídias sociais, todos os estudos citados
anteriormente relataram os benefícios acerca do uso das mídias sociais na EAD,
especialmente quanto ao compartilhamento de informações (UZUNBOYLU, BICEN e
CAVUS, 2011), quanto ao aumento da interação entre os aprendizes (VELETSIANOS e
NAVARRETE, 2012) e quanto à promoção de uma aprendizagem colaborativa
(SCHNECKENBERG, EHLERS e ADELSBERGER, 2011).

4.4. Potencial impacto das mídias sociais no grau de presença social na EAD
Pesquisando especificamente um grupo de estudantes, Cheung, Chiu e Lee (2011)
demonstram que o interesse em utilizar uma rede social online é fortemente determinado pela
percepção de presença social nesse meio. Tendo em vista que o objetivo das mídias sociais é
exatamente promover a interação entre as pessoas, essa correlação entre mídias sociais e
presença social não causa nenhuma surpresa (XU et al., 2012). O relacionamento entre esses
dois fatores mostra-se tão promissor, que já se começa a discutir um novo conceito, o de
presença social em rede, que teria como objetivo analisar a percepção de presença social em
ambientes de redes sociais (TU et al., 2012).
Contudo, apesar da existência de correlação entre o uso de mídias sociais e a percepção de
presença social, aliado ao avanço das pesquisas sobre o uso das mídias sociais na EAD, ainda
são poucos os estudos relacionados à utilização desses novos recursos na EAD quanto ao seu
impacto no grau de percepção da presença social dos aprendizes.
Em um dos estudos mais conhecidos, Dunlap e Lowenthal (2009) relataram resultados
animadores quanto aos efeitos do uso do Twitter na percepção de presença social, quando
utilizado como uma ferramenta adicional de comunicação num curso online. Segundo os
pesquisadores, a ferramenta possibilitou manter uma presença persistente, através da qual as
interações sociais ocorreram de forma mais natural e imediata. Dessa maneira, os aprendizes
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foram capazes de se conectar uns com os outros e foram mais percebidos como pessoas
“reais” do que através das ferramentas existentes em um ambiente virtual tradicional.
A percepção da presença social também foi estudada no Facebook numa experiência de
aprendizagem. A partir da criação de um grupo de estudo no Facebook, Gomes e Pessoa
(2012) avaliaram a interação de nove sujeitos através das publicações no “Mural” e nas
“Discussões” do grupo. Utilizando a técnica de codificação do conteúdo, identificou uma
forte presença social, atuando como facilitadora do processo de interação e aprendizagem.
Bassani et al. (2012) buscou analisar como ocorria a presença social num ambiente
denomindo Wikispaces, um editor colaborativo. Utilizando o modelo de colaboração 3C para
análise da percepção da presença do outro como sendo “real”, os pesquisadores concluíram
ser possível a presença social nesse ambiente colaborativo, desde que: a) os aprendizes se
mostrem à medida que eles percebam os outros e a si mesmo no ambiente; e b) a presença
social seja estimulada pelos participantes.
Essas experiências pioneiras que correlacionam mídias sociais com a percepção da presença
social abrem um promissor campo de estudo. Porém, é importante observar que tais estudos
geralmente utilizam um desenho de pesquisa muito semelhante entre si, a saber, são estudos
empíricos, aplicados em pequenos grupos, com uma abordagem qualitativa ou estão restritos
ao uso de uma única ferramenta aberta comercial.
Diante dessa realidade, o presente estudo pretende se diferenciar metodologicamente em
todos esses aspectos comuns às pesquisas que envolvem mídias sociais e presença social na
EAD, de forma que adotará uma estratégia de investigação experimental, a partir de uma
abordagem de pesquisa quantitativa, com uma amostra representativa e, no lugar de utilizar
uma ferramenta comercial, optará pelo desenvolvimento de recursos de mídias sociais do tipo
egocêntrico num AVA já existente.
Trata-se, portanto, de um estudo inovador, que abordará o conceito de presença social na
EAD de forma experimental, relacionando-o com a utilização de recursos das mídias sociais
num ambiente virtual de um congresso profissional assíncrono, com o objetivo de elevar o
nível de percepção da presença social dos seus aprendizes num contexto de educação
corporativa à distância.
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CAPÍTULO 5 – METODOLOGIA

Neste capítulo serão abordados os procedimentos utilizados na execução da pesquisa, desde o
planejamento do evento experimental até o tratamento dos dados para análise, passando pela
elaboração do ambiente virtual de aprendizagem, a construção do instrumento para coleta de
dados, a realização do evento experimental e o perfil dos participantes.

5.1. Caracterização da Pesquisa
Existem diversas formas de conduzir uma pesquisa e cabe ao pesquisador escolher aquela que
poderá trazer melhores resultados em função da natureza do problema investigado, das
questões da pesquisa e da sua própria experiência (CRESWELL, 2010). Entre as abordagens
de pesquisa utilizadas atualmente, destacam-se a pesquisa qualitativa, quantitativa e o método
misto, que seria uma junção das duas primeiras. Resumidamente, a pesquisa qualitativa busca
compreender o significado que um grupo de pessoas atribui a um determinado fenômeno; já a
pesquisa quantitativa procura testar teorias, examinando a relação existente entre diversas
variáveis (CRESWELL, 2010).
Tendo em vista a hipótese dessa pesquisa, que buscou verificar o aumento da percepção de
um fenômeno (presença social) a partir da utilização de um conjunto de recursos (mídias
sociais), optou-se por utilizar um método que pudesse favorecer a medição desse fenômeno a
partir de instrumentos objetivos como um questionário. Daí a opção por uma abordagem de
pesquisa quantitativa. Se uma abordagem de pesquisa quantitativa proporciona um arcabouço
geral do que se espera ter como resultado de uma pesquisa, há ainda a necessidade de definir
quais estratégias de investigação serão utilizadas, pois são elas que delimitarão os
procedimentos a serem adotados numa pesquisa (CRESWELL, 2010).
Dentre as diversas opções de estratégias de investigação existentes para uma pesquisa
quantitativa, nesse estudo optou-se por utilizar a pesquisa experimental, que seria aquela na
qual se procura averiguar se um procedimento ou recurso específico causa algum efeito num
determinado fenômeno. Segundo Gil (2002, p. 49) “as pesquisas experimentais constituem o
mais valioso procedimento disponível aos cientistas para testar hipóteses que estabelecem
relações de causa e efeito entre as variáveis”.
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De uma forma geral, a estratégia experimental adota uma subdivisão dos sujeitos participantes
da pesquisa em dois grupos similares, de forma aleatória, a fim de implantar o procedimento
ou recurso num grupo e não fazê-lo em outro, denominando tais grupos como “Grupo
Experimental” e “Grupo Controle”, respectivamente. Dessa forma é possível comparar os
dados obtidos nos dois grupos utilizando-se testes estatísticos para comprovação dos
resultados quantitativos. Portanto, para a realização desse estudo optou-se por adotar uma
abordagem de pesquisa quantitativa, utilizando-se como estratégia de investigação a pesquisa
experimental.

5.2. Elaboração do Evento Experimental
Para realizar a pesquisa experimental proposta, promoveu-se um evento pela Internet
denominado Jornada Virtual de Gestão por Competências. Elaborado a partir da experiência
do ConviRH – Congresso Virtual de Recursos Humanos, promovido anualmente pelo
RH.com.br, a Jornada Virtual foi proposta como um evento de menor porte, porém com as
mesmas características básicas, a saber, um evento realizado integralmente pela Internet, na
modalidade a distância, contando com atividades exclusivamente assíncronas, cujo principal
conteúdo é composto por palestras previamente gravadas sobre um tema pré-determinado.
Tendo em vista que o objetivo era atingir profissionais da área de Recursos Humanos, buscouse definir um tema essencialmente técnico na área para que o evento atraísse o interesse
especialmente desse público. Dentre as opções que foram levantadas, escolheu-se o tema
Gestão por Competências para compor o programa dessa Jornada Virtual.
Para composição da grade de palestrantes contou-se com a colaboração da empresa Leme
Consultoria, uma organização privada reconhecida entre os profissionais de RH como uma
das principais consultorias do país com atuação na área de Gestão por Competências. O
Diretor Executivo e Consultor Sênior da empresa, Rogerio Leme, tem produzido uma vasta
literatura sobre o tema desde o ano de 2005. Com o intuito de tratar do tema Gestão por
Competências em suas diversas perspectivas de aplicação na prática profissional de Recursos
Humanos, foram definidas quatro palestras distintas para compor a grade de programação da
Jornada Virtual, proferidas por quatro consultores da equipe da Leme Consultoria (vide
APÊNDICE A).
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As gravações das palestras em vídeo foram realizadas no mês de outubro de 2011, na sede da
empresa no município de Santo André, no Estado de São Paulo. As gravações foram
conduzidas pelo autor desse estudo, o qual orientou os palestrantes sobre a melhor maneira de
apresentar seus conteúdos.
De posse dos arquivos digitais das gravações, os vídeos foram editados no software Sony
Vegas e salvos no formato “Flash Video” em arquivos separados para cada slide da
apresentação. Após essa fase de edição do vídeo, as palestras são finalizadas para acesso
através da Internet utilizando-se o software Articulate Presenter. Trata-se de um software
comercial que funciona como um complemento de outro software comercial, o Microsoft
PowerPoint. Classificado como um software de “Rapid E-learning”, o Articulate Presenter
possibilita sincronizar slides do PowerPoint com áudio ou vídeo previamente gravados e
editados, exportando o resultado em telas amigáveis, na linguagem Adobe Flash, a qual pode
ser executada na maioria dos navegadores em diversas plataformas.
A Figura 5.1 apresenta o modelo final da tela das palestras utilizadas na Jornada Virtual. Os
principais elementos são o vídeo do palestrante (no canto superior esquerdo) e os slides que
tomam a maior parte da tela. Na parte superior da tela, são apresentados o título da palestra e
o tempo de apresentação. Na parte inferior, há os comandos que podem ser executados pelo
participante, como “pausar”, avançar ou retroceder na apresentação. Ainda na lateral
esquerda, abaixo do vídeo, há um índice com os títulos de todos os slides da apresentação.
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Figura 5.1 – Exemplo de tela utilizada para apresentação das palestras do evento
experimental com os seus principais elementos: vídeo, slide e botões de controle.

Ao final da edição, observou-se que a palestra de menor tempo contou com a duração de 23
minutos e a de maior duração com 42 minutos, com tempo médio de 34 minutos entre as
quatro palestras utilizadas na Jornada Virtual.

5.3. Definição do Ambiente Virtual de Aprendizagem
Em toda ação de EAD através da Internet – ou mesmo num evento online – para dar acesso ao
conteúdo por parte dos participantes, é necessária a existência de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). Através de um AVA é possível disponibilizar o conteúdo a ser
explorado pelas pessoas, controlar o acesso a pessoas autorizadas, acompanhar a progressão
de cada participante, trocar mensagens através de fóruns de discussão ou sistemas de chat,
dentre outras ferramentas de gestão e interação. Nessa perspectiva, além das ferramentas
específicas para essa finalidade, existe a possibilidade de utilizar outras ferramentas
tecnológicas disponíveis na Internet para assumir o papel de um AVA, especialmente àquelas
relacionadas às mídias sociais.
Sendo assim, para a realização da Jornada Virtual de Gestão por Competências, foi realizado
um levantamento acerca das soluções disponíveis no mercado e, dentre elas, quais poderiam
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ser potencialmente utilizadas nesta pesquisa. Buscou-se um sistema que pudesse ser utilizado
como AVA ao mesmo tempo em que integrasse os recursos comumente encontrados nas
mídias sociais (vide APÊNDICE B).
O levantamento apontou que não havia qualquer solução, entre as pesquisadas, que atendesse
prontamente aos objetivos dessa pesquisa. Além da exigência de se promover diversas
adaptações em qualquer um desses sistemas, ainda haveria a necessidade de integrar a solução
escolhida com outros sistemas de gestão do ambiente, algo que não poderia se garantir
previamente o seu sucesso.
Por outro lado, a experiência com o ConviRH demonstrava que o AVA utilizado em cinco
edições do Congresso, desenvolvido integralmente pelo autor dessa pesquisa, atendia
parcialmente às necessidades impostas por esse estudo. Sendo assim, como haveria
necessidade de adaptações em qualquer sistema disponível no mercado que viesse a ser
escolhido, optou-se então em promover mudanças no AVA já utilizado em diversas edições
do Congresso.

5.4. Características do ambiente utilizado
O AVA utilizado no evento experimental sofreu diversas mudanças para se adequar ao
propósito desse estudo. O principal cuidado consistia no fato de que o ambiente seria
mostrado de forma distinta aos participantes de cada grupo (Experimental e Controle), tendo
em vista que no ambiente do grupo experimental seriam acrescentados diversos elementos
relacionados aos recursos das mídias sociais.
Dessa forma, o ambiente foi totalmente redesenhado de forma que os elementos comuns
fossem mostrados exatamente da mesma forma, na mesma posição, com o mesmo tamanho e
cor para todos os participantes, independente de qual grupo ele pertencia. Já os espaços
destinados aos recursos das mídias sociais, que não seriam mostrados aos participantes do
ambiente do grupo controle, deveriam ter a atenção para que não parecessem “espaços
faltantes” no ambiente.
O link de entrada no ambiente e a página de acesso foram exatamente as mesmas para todos
os participantes. Eles deveriam efetuar sua entrada no ambiente através de login e senha
específicos. Dessa forma, foi possível controlar o acesso às palestras por parte dos
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participantes da pesquisa e averiguar o uso de todos os recursos disponibilizados por cada um
deles.
Entre os recursos em comum nos dois ambientes, destacam-se a possibilidade de utilizar os
fóruns de discussão alinhados a cada uma das palestras, os formulários de avaliação também
para cada palestra, além de contar com um sistema de certificação próprio, a fim de averiguar
sua atenção às palestras exibidas.
Para todos os participantes, havia ainda o recurso do “Meu Mapa”, que mostra numa relação
em uma única tela todas as palestras assistidas, avaliadas e certificadas, bem como a
participação dele em cada um dos fóruns e, eventualmente, a resposta dos palestrantes a cada
mensagem postada pelo participante. Também foi desenvolvido um “Crachá Virtual”, que
mostra nome, cargo e empresa de cada participante e que, além de ser pesquisável numa tela
específica, também é mostrado ao lado de cada participação nos fóruns de discussão.

Figura 5.2 – Página inicial do ambiente virtual de aprendizagem utilizado para o grupo
experimental.

Na página destinada a cada palestra, na parte superior são apresentados os dados gerais
relacionados à palestra, como título, palestrante, tempo e resumo, e logo abaixo há ícones que
facilitam as atividades dos participantes, como demonstrado na Figura 5.3.
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Figura 5.3 – Exemplo de página de cada palestra, na parte superior, com os ícones para os
principais recursos e as mensagens do fórum de discussão abaixo.

A função de cada um desses ícones da página das palestras, comuns aos dois ambientes, está
especificada na Figura 5.4.

Figura 5.4 – Função dos ícones disponíveis nas páginas das palestras comuns aos dois
ambientes virtuais de aprendizagem utilizados no estudo.
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Abaixo desses ícones há o espaço do fórum de discussão. É importante observar que para
cada palestra há um fórum específico. Qualquer participante pode incluir nesse fórum uma
pergunta, comentário ou elogio ao palestrante. Ao lado de cada mensagem publicada, os
dados do “Crachá Virtual” são exibidos a fim de identificar o autor da publicação. Numa tela
exclusiva, cada palestrante tem acesso às mensagens e então pode responder uma a uma.
Todas as suas respostas são exibidas logo abaixo da mensagem que as originou de forma
diferenciada, como pode ser observado na Figura 5.5, a fim de facilitar a visualização do
conjunto “pergunta e resposta” por parte dos demais participantes. Nesse modelo, todos têm
acesso a todas as mensagens que foram publicadas nos fóruns.

Figura 5.5 – Destaque para o fórum de discussão e a disposição das mensagens, com as
respostas do palestrante logo abaixo dos respectivos comentários dos participantes.

Todas as características descritas anteriormente estavam presentes no ambiente dos dois
grupos da pesquisa, o Grupo Experimental e o Grupo Controle.
Entretanto, para cumprir os objetivos da pesquisa, foram inseridos no ambiente do Grupo
Experimental diversos recursos frequentemente encontrados nos sites de mídias sociais. Tais
recursos foram selecionados pelo pesquisador a partir da análise da frequência e do uso desses
recursos em sites como Facebook, Linkedin e Twitter e são apresentados na Figura 5.6.
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Figura 5.6 – Recursos de mídias sociais e suas funcionalidades implantados no ambiente
virtual de aprendizagem do grupo experimental.

Todos os recursos de mídias sociais implantados no ambiente do Grupo Experimental
descritos na Figura 5.6 estão destacados na reprodução da tela do ambiente na Figura 5.7.
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Figura 5.7 – Página inicial utilizada para o grupo experimental com destaque para os
recursos implantados no AVA.

Para efeito de comparação dos dois ambientes, a Figura 5.8 apresenta a reprodução, lado a
lado, da página inicial dos dois ambientes utilizados no experimento. É possível observar que
são pequenas as diferenças em relação ao desenho das telas, tendo sido respeitadas a idêntica
posição, cor e tamanho dos elementos comuns aos dois ambientes. Destacam-se como
diferenças apenas os recursos de mídias sociais introduzidos no ambiente do Grupo
Experimental.
A mesma comparação pode ser realizada na página relacionada às palestras. A Figura 5.9
demonstra, lado a lado, a página das palestras utilizadas para cada um dos grupos de
participantes. No caso do Grupo Experimental, quando disponibilizada pelo participante, sua
foto era mostrada junto ao seu perfil no fórum de cada palestra. Além disso, destaca-se
também a presença do botão “Gostei”, tanto para a palestra, quanto para os comentários dos
fóruns.
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Figura 5.8 – Comparativo das telas iniciais dos dois ambientes virtuais de aprendizagem,
do grupo controle e do grupo experimental com recursos de mídias sociais.
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Figura 5.9 – Comparativo das telas das palestras dos dois ambientes virtuais de
aprendizagem, do grupo controle apenas com o fórum de discussão e do grupo
experimental com outros recursos de mídias sociais.
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Portanto, do ponto de vista do desenho exibido na tela aos participantes, os ambientes se
apresentaram de maneira similares. Já em relação aos recursos disponibilizados, os
participantes do Grupo Experimental tiveram acesso a diversos recursos comumente
utilizados nos sites de mídias sociais, traduzindo-se assim no elemento variável essencial
dessa pesquisa experimental.

5.5. Procedimento para Inscrição dos Voluntários
Para contar com a adesão de voluntários para participar da Jornada Virtual, foi criado um site
de divulgação do evento com as informações sobre o fato de se tratar de um evento
experimental, a identificação do pesquisador responsável e da sua orientadora, como seria o
funcionamento do evento, a programação de palestras que seriam proferidas, o público alvo
do evento, além de um formulário para solicitação da inscrição.
A divulgação do evento foi feita exclusivamente pela internet através do site RH.com.br, um
site para profissionais de Recursos Humanos de abrangência nacional. Além da inserção de
links e banners no referido site, também foram inseridas chamadas ao evento em três edições
do Boletim Semanal RH.com.br, uma newsletter semanal do próprio site distribuída por
correio eletrônico para 170 mil assinantes. Com essas ações, o site de divulgação do evento
recebeu cerca de 10 mil visitantes únicos.
O período de inscrição para participação no evento ocorreu entre os dias 15 de novembro e 01
de dezembro de 2011. Foram, portanto, 17 dias de inscrições de voluntários. O processo de
inscrição foi totalmente automatizado, através de sistemas online, sem interferência do
pesquisador, com confirmação instantânea através do próprio site. A inscrição no evento era
gratuita.
Neste formulário de inscrição foram solicitados dados como nome, e-mail, número do CPF,
sexo, idade, cidade e estado de residência. A obrigatoriedade de informar o CPF para se tornar
voluntário da pesquisa se deveu, sobretudo, pela necessidade de ter um documento oficial
para emissão do certificado de participação ao final do evento. Porém, também serviu para
que apenas brasileiros pudessem participar da pesquisa, delimitando-se geograficamente a
amostra deste estudo.
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Além dos dados pessoais, o formulário também continha um “Termo de Consentimento” que
informava sobre o caráter experimental do evento e trazia informações básicas sobre a
pesquisa (vide APÊNDICE C). Aos interessados em participar solicitava-se a leitura e a
aceitação explícita desse Termo a fim de que a inscrição fosse concluída.
O próprio sistema de inscrições, além de gravar em banco de dados todas as informações de
cada participante, já no processo de inscrição também sorteava, de maneira estritamente
aleatória e sem interferência do pesquisador, em qual grupo a pessoa participaria da pesquisa,
se no Grupo Experimental ou no Grupo Controle.

5.6. Realização do Evento Experimental
A Jornada Virtual ocorreu exclusivamente pela Internet, entre os dias 01 e 14 de dezembro de
2011, com sua abertura e encerramento ocorrendo às 12h (Horário de Brasília), perfazendo
um total de 336 horas disponíveis online para acesso dos participantes.
Utilizando-se de seu e-mail e senha, os participantes poderiam acessar o ambiente virtual do
evento quantas vezes desejassem, sem qualquer tipo de limitação. No primeiro acesso, foi
solicitado o preenchimento do “Crachá Virtual”, com seu nome usual, cargo e empresa em
que trabalhava. Aos participantes do Grupo Experimental, também foi possibilitada a inclusão
de uma foto pessoal. Essas informações poderiam ser consultadas pelos demais participantes.
Tendo em vista que todas as palestras foram previamente gravadas, editadas e publicadas no
ambiente virtual, elas sempre estiveram disponíveis para acesso dos participantes desde a
abertura da Jornada Virtual. A opção por um evento assíncrono, sem atividades com hora
marcada, deu aos participantes a possibilidade de assistir àquelas palestras que tivessem
interesse, no seu horário disponível, fazendo a sua própria programação, já que não havia uma
sequência a ser seguida.
Durante o evento, os participantes dos dois grupos tiveram a oportunidade de participar do
fórum associado a cada palestra. Eles poderiam tanto escrever mensagens aos palestrantes,
quanto ler as mensagens dos demais participantes, inclusive as respostas dadas a elas pelos
palestrantes.
Antes, durante e depois do evento, foram enviadas mensagens aos participantes com
instruções básicas sobre o funcionamento da Jornada Virtual, bem como alertas sobre os
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prazos do evento, a fim de que pudessem assistir às palestras disponíveis e realizar a sua
certificação (vide APÊNDICE D). Tais mensagens não continham qualquer menção aos
objetivos da pesquisa ou ainda qualquer estímulo ao uso dos recursos disponibilizados. As
mensagens foram enviadas sempre ao mesmo momento para os dois grupos da pesquisa, com
o conteúdo e formato exatamente idênticos.

5.7. Elaboração e Aplicação do Instrumento de Pesquisa
Tendo em vista a opção por adotar a estratégia de pesquisa experimental nesse estudo, numa
abordagem quantitativa, fazia-se necessária a utilização de um instrumento de medida
apropriado ao objeto de pesquisa a fim de aferir eventuais diferenças entre os resultados dos
dois grupos, controle e experimental.
Como discutido anteriormente, a forma mais usual de medir o índice de presença social se faz
através da aplicação de questionários aos participantes do evento de EAD. Dessa forma, nesse
estudo adotou-se esse instrumento com o intuito de diminuir a subjetividade e de garantir a
similaridade de procedimentos na apuração dos dados em ambos os grupos.
Tendo em vista que não há na literatura pesquisas realizadas com eventos similares ao
proposto nesse estudo com o intuito de aferir o grau de presença social dos participantes, fezse necessário desenvolver um instrumento próprio, mais adequado à realidade do evento, dos
objetivos do estudo e, principalmente, aos aspectos culturais da população brasileira, foco
dessa pesquisa.
A fim de ter como ponto de partida um referencial já utilizado em pesquisas anteriores, foram
levantados os instrumentos utilizados em três estudos distintos, os quais foram objetos de
análise crítica no Capítulo 3 - Questionários de Medida do Grau de Presença Social. A partir
da tradução desses instrumentos, as questões foram agrupadas e, posteriormente, avaliadas
quais teriam maior relação com o tipo de evento realizado nesse estudo.
Tais questões foram então traduzidas, selecionadas e adaptadas para uma melhor
compreensão em língua portuguesa e as opções de respostas foram formuladas numa escala
do tipo Likert modificada de cinco itens, com as opções variando de “nunca” a “sempre” ou
“nenhuma” a “excelente”. Com o intuito de possibilitar a comparação dos resultados desse
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estudo com os resultados encontrados na literatura, foi utilizada a mesma atribuição de
escores às respostas, a saber, de 1 a 5.
O pré-teste do questionário foi realizado com cinco sujeitos, com a aplicação coletiva seguida
de entrevistas individuais para averiguar a compreensão das pessoas em relação às questões e
também às opções de respostas. A partir do resultado deste pré-teste foram realizadas
reformulações tanto em questões quanto em opções respostas.
Ao final, o instrumento utilizado contou com 27 questões, sendo cinco questões relacionadas
às experiências em TIC, EAD e eventos online, duas questões de controle e 20 questões
acerca dos objetivos de estudo, incluindo-se questões relacionadas à percepção de presença
social, às formas de interação no ambiente e à satisfação geral com o evento.
O questionário foi construído e disponibilizado em meio eletrônico, subdividido em seis telas
distintas. A primeira tela foi destinada às instruções aos respondentes acerca dos objetivos do
questionário e de como seriam tratadas as respostas, além de informações sobre a liberdade de
expressão (vide APÊNDICE E). As telas seguintes continham agrupamento de quatro a seis
questões cada uma, com um botão para “Avançar” à próxima tela, mesmo que o respondente
não houvesse respondido integralmente às questões. Todas as respostas aos questionários
foram registradas eletronicamente em banco de dados para posterior análise.
A aplicação do questionário ocorreu logo após o encerramento do evento online, através de
um link disponibilizado na página de entrada do ambiente, entre os dias 14 e 21 de dezembro.
Portanto, o questionário foi disponibilizado aos participantes durante oito dias. Nesse período,
a resposta ao questionário era condição para ter acesso ao certificado digital de participação
no evento. Depois do período de aplicação do questionário, os certificados foram liberados a
todos os participantes independentes de terem respondido ou não ao questionário.

5.8. Participantes da Pesquisa
No período de 17 dias em que estiveram abertas as inscrições, 5.837 voluntários inscreveramse para participar do evento experimental. Desse total de inscritos, contou-se com a
participação efetiva no evento de 2.846 voluntários, ou seja, foram essas pessoas que
efetivamente acessaram o ambiente e assistiram ao menos a uma palestra, mesmo que
incompletamente, durante o período de 14 dias estipulado para participação no evento.
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Entre os participantes efetivos, na distribuição entre os grupos, o grupo experimental contou
com 1.455 participantes e o grupo controle com 1.391 participantes. Somente a esses
participantes efetivos foi liberado o acesso ao questionário da pesquisa.
O questionário da pesquisa foi respondido por 1.044 pessoas ao longo dos oito dias de
disponibilidade após o evento, representando um total de 36,7% respondentes em relação aos
participantes efetivos. Contudo, 63 questionários tiveram que ser eliminados da análise por
três motivos: resposta em duplicidade (14), questionários abandonados antes da conclusão
(32) e questionários com índice de resposta abaixo de 80% das questões (17).
Com isso, a amostra dessa pesquisa contou efetivamente com 981 respondentes aos
questionários, distribuídos entre 485 participantes do grupo experimental e 496 participantes
do grupo controle.
Entre os respondentes (N=981), a média de idade foi de 35 anos (DP = 10,6), sendo a maioria
do sexo feminino (76,4%), conforme detalhado na Tabela 5.1.
Experimental

Controle

TOTAL

Feminino

360

389

749

Masculino

125

107

232

TOTAL

485

496

981

Tabela 5.1 – Distribuição dos participantes segundo gênero por grupo de pesquisa

A distribuição das idades dos participantes da pesquisa, separados por gênero e por grupo da
pesquisa, mostrou-se equilibrada entre os grupos, apesar das diferenças entre os gêneros,
como pode ser verificado no Gráfico 5.1. Ou seja, os representantes de cada gênero estão
distribuídos de maneira semelhante em cada um dos grupos da pesquisa.
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Gráfico 5.1 – Distribuição da frequência de idades dos participantes separados por gênero
e grupo de pesquisa

Em relação à escolaridade, a Tabela 5.2 demonstra que a maior concentração esteve entre
graduandos, graduados e pós-graduados (lato senso), que somaram 85,4% da amostra da
pesquisa.
Frequência
Sem Resposta
Fundamental
Médio
Graduandos
Graduados
Pós-Graduados
Mestres
Doutores
Total

78
1
32
276
281
282
26
5
981

Percentual
8,0
0,1
3,3
28,1
28,6
28,7
2,7
0,5
100,0

Percentual
Acumulado
8,0
8,1
11,3
39,4
68,1
96,8
99,5
100,0

Tabela 5.2 – Distribuição dos participantes da pesquisa segundo a escolaridade
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O estudo contou com a participação de representantes de 26 estados do Brasil, tendo a região
sudeste a maior representatividade (41,5%), conforme apresentado na Tabela 5.3.
Região
Norte
Nordeste
Centro Oeste
Sudeste
Sul
TOTAL

Frequência
55
221
112
407
186
981

Percentual
5,6%
22,5%
11,4%
41,5%
19,0%
100,0%

Tabela 5.3 – Distribuição dos participantes da pesquisa segundo a região geográfica

5.9. Tratamento Estatístico dos Dados
A fim de reduzir as diversas questões apresentadas no instrumento de coleta de dados a
poucos fatores para análise dos resultados, foi utilizada a técnica de análise fatorial
exploratória. Em síntese, essa técnica estatística busca reduzir uma grande quantidade de
variáveis apuradas em um número menor de fatores que possam ser analisados
(FIGUEIREDO FILHO e SILVA JÚNIOR, 2010).
Para alcançar tal objetivo apenas com as questões relacionadas às variáveis da pesquisa,
foram excluídas da análise fatorial as questões relacionadas à caracterização da amostra e as
duas questões de controle, que se mostraram ineficazes e não serão analisadas. Dessa forma,
as 27 questões do instrumento foram reduzidas a 20 questões passíveis de serem utilizadas
para análise fatorial. O software SPSS (versão 19.0) foi o escolhido para realização das
análises estatísticas.
Inicialmente, foram verificados se os dados da pesquisa apresentavam as características de
correlação necessárias para realização da análise fatorial. O teste de adequação da amostra de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que varia de 0 a 1, apresentou índice de 0,901, o que pode ser
considerado excelente.

Já o teste de esfericidade de Bartlett apresentou excelente

significância (p=0,000) confirmando a existência de uma alta correlação entre os valores (X² =
4987,4). Portanto, os dados mostraram-se adequados e significativos para a realização da
análise fatorial.
Para o processo de extração de fatores, foi utilizado o método de componentes principais,
destacando-se os fatores que apresentaram eigenvalue acima de 1. Essa técnica apontou a
existência de quatro fatores distintos, que representavam 56,7% da variância do questionário.
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A fim de determinar as variáveis que compõem cada um dos fatores encontrados, foi utilizada
a rotação ortogonal Varimax e considerados aqueles itens que apresentaram cargas fatoriais
acima de 0,4.
O primeiro fator, denominado “Interação”, foi composto por sete itens que versaram sobre o
interesse das pessoas em buscar informações sobre os demais participantes e interagir com
eles. O segundo fator, denominado “Satisfação”; apresentou cinco itens relacionados à
satisfação das pessoas em relação ao evento. O terceiro fator, denominado “Presença”, buscou
aferir através de cinco itens o sentimento dos participantes do evento em relação às outras
pessoas no ambiente virtual. Por último, o quarto fator, denominado “Envolvimento”, apurou
o envolvimento das pessoas no fórum de discussão, através de três itens do questionário.
A fim de determinar a consistência interna dos itens do questionário, foi apurado o coeficiente
Alpha de Cronbach para cada um dos fatores, sendo encontrados coeficientes 0,808 para
Interação, 0,737 para Satisfação e 0,735 para Presença. Para esses três fatores o coeficiente é
considerado aceitável para a realização de uma pesquisa exploratória. Já o fator
“Envolvimento” apresentou um coeficiente 0,267 neste teste, o que é considerado inaceitável
e inviabiliza qualquer tipo de análise dos resultados desse fator.
Os resultados da análise fatorial estão condensados na Tabela 5.4, com a discriminação dos
itens, suas respectivas cargas fatoriais e o coeficiente do Alpha de Cronbach de cada fator.
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FATOR

QUESTÃO

CARGA
FATORIAL
0,443

Você teve interesse em ler as mensagens escritas pelos
outros participantes nos fóruns?
Você teve interesse em conhecer o perfil (nome,
0,608
Cronbach
empresa,
cidade
etc.)
dos
demais
participantes
do
0,808
evento?
Em algum momento você sentiu interesse em interagir
0,634
com outros participantes da Jornada Virtual?
Para você, qual seria a importância de visualizar as fotos
0,669
dos demais participantes?
Você teve interesse em acompanhar as atividades de
0,652
algum outro participante durante o evento?
Como você classificaria o grau de importância da
0,677
interação entre os participantes num evento como esse?
Você teria interesse em manter o contato com alguns
0,783
participantes após o evento?
Qual o seu grau de satisfação geral com a Jornada
0,788
Satisfação
Virtual de Gestão por Competências?
Dentre as atividades que realizou como você
0,684
Cronbach
classificaria
a
sua
experiência
de
aprendizado
nesta
0,737
Jornada Virtual?
Em geral, como você avalia a qualidade da interação
0,574
com os palestrantes da Jornada Virtual?
Como você classificaria o seu sentimento pessoal em
0,645
relação a esta Jornada Virtual?
Qual seria o seu nível de interesse em participar de
0,666
outros eventos semelhantes a esse?
Você sentiu a presença de outras pessoas no ambiente
0,708
Presença
virtual?
Você se sentiu próximo de algum outro participante do
0,725
Cronbach
evento?
0,735
Durante a Jornada Virtual você desenvolveu um
0,522
sentimento de pertencimento ao grupo de participantes?
Em sua opinião, o ambiente da Jornada Virtual
0,569
possibilita a interação social?
Em geral, como você avalia o seu nível de interação com
0,642
os demais participantes da Jornada?
Você se sentiu inibido para emitir suas opiniões no
-0,772
Envolvimento
ambiente virtual do evento?
As mensagens dos fóruns contribuíram de alguma
0,415
Cronbach
maneira
para
o
seu
aprendizado?
0,267
As opiniões que você leu nos fóruns influenciaram de
0,472
alguma forma seu estado emocional naquele momento
(por exemplo, sentiu alegria, indignação, simpatia,
antipatia, gratidão, pena, entusiasmo ou qualquer outro
sentimento.)?
Tabela 5.4 – Análise fatorial dos itens do questionário utilizado na pesquisa

Interação
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5.10. Construção do Índice de Presença Social
Tendo em vista que o principal fator de interesse para utilização nessa pesquisa é a Presença,
através dos resultados da análise fatorial buscou-se desenvolver um Índice de Presença Social
(IPS) a partir dos dados encontrados.
Tendo em vista que o fator “Presença” é composto por cinco itens com cargas fatoriais
distintas, a apuração de uma média simples dos itens não representaria o real peso de cada um
no objeto de pesquisa. Para alcançar o equilíbrio necessário à construção do IPS, utilizou-se a
Matriz de Coeficiente de Carga dos Fatores para indicar o peso de cada item na composição
de um determinado fator. Os resultados encontrados para o fator “Presença” estão
apresentados na Tabela 5.5
FATOR
Presença

ITENS
Você sentiu a presença de outras pessoas no ambiente
virtual?
Você se sentiu próximo de algum outro participante do
evento?
Durante a Jornada Virtual você desenvolveu um
sentimento de pertencimento ao grupo de participantes?
Em sua opinião, o ambiente da Jornada Virtual possibilita
a interação social?
Em geral, como você avalia o seu nível de interação com
os demais participantes da Jornada?
PESO TOTAL

PESO
0,398
0,374
0,211
0,230
0,293
1,506

Tabela 5.5 – Matriz de coeficiente de carga do fator “Presença”

Para construção do IPS com a média ponderada de cada item a partir dos coeficientes
encontrados, foi utilizada a seguinte fórmula:
IPS = (RI1 x 0,398) + (RI2 x 0,374) + (RI3 x 0,211) + (RI4 x 0,230) + (RI5 x 0,293)/
PesoTotal
onde,
RI = Resposta dada ao item em cada questionário
A partir dessa fórmula foi possível estabelecer o IPS de cada sujeito que respondeu ao
questionário da pesquisa, tanto do grupo experimental, quanto do grupo controle. Esse foi o
principal dado utilizado para análise dos resultados desse estudo.
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Em síntese, importante destacar que entre as 20 questões iniciais do instrumento, a partir da
análise fatorial foi possível estabelecer que apenas cinco delas correspondiam ao objeto
principal desse estudo e permitiram a construção de um índice ponderado, passível de
comparação para avaliação dos resultados encontrados em cada grupo.
O fato de algum sujeito ter deixado de responder a pelo menos um entre os cinco itens do
questionário relacionados ao fator Presença Social provocaria uma diminuição indevida no
seu índice. Nesses casos, há duas opções: 1) substituir o valor ausente pela média do grupo ou
2) eliminar o sujeito da análise. Devido à quantidade significativa de sujeitos que participaram
desse estudo, adotou-se a opção de eliminar tais participantes da análise. Dessa forma, foram
excluídos 17 sujeitos da amostra e o IPS foi construído para 487 sujeitos no Grupo Controle e
477 sujeitos no Grupo Experimental.

5.11. Replicação do Experimento
A fim de confirmar os resultados encontrados nessa pesquisa, foi realizado um segundo
evento experimental, três meses após a realização do primeiro, repetindo-se todos os
elementos utilizados no evento original, desde as palestras ministradas, até o processo de
inscrição dos sujeitos, tempo de realização, procedimentos para aplicação de questionários,
entre outros aspectos.
Neste segundo evento todos os sujeitos foram alocados no ambiente experimental, com
disponibilidade dos recursos de mídias sociais, tendo em vista que os dados do grupo controle
já teriam sido estabelecidos no primeiro evento. Contudo, uma diferença importante no
procedimento adotado neste segundo evento em comparação ao primeiro foi a ampla
divulgação dos recursos de mídias sociais disponíveis no ambiente, tanto antes quanto durante
o evento, para todos os participantes.
Este segundo evento de confirmação contou com a participação de 2315 voluntários, entre os
quais 659 sujeitos responderam ao questionário da pesquisa. Entre os respondentes
considerados válidos (N=613), a média de idade foi de 33 anos (DP = 10,5), sendo a maioria
do sexo feminino (78%). Ou seja, as principais características da amostra foram mantidas em
relação ao primeiro evento.
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os resultados apurados no evento experimental, a partir das
respostas aos questionários aplicados com os sujeitos da pesquisa. Inicialmente será feita uma
caracterização da amostra, depois passaremos por uma análise acerca da utilização dos
recursos de mídias sociais disponíveis no ambiente experimental para, somente então,
iniciarmos a análise do IPS de cada grupo de pesquisa, controle e experimental, objetivo
principal da hipótese desse trabalho.
Observando-se a importância de um maior detalhamento, com o objetivo de compreender
melhor os resultados alcançados, serão modelados e analisados os dados de diversos
subgrupos a partir do grupo experimental, distribuídos em função do uso dos recursos de
mídias sociais.
Por fim, serão apresentados brevemente os resultados de um segundo experimento que foi
realizado para confirmar os resultados deste experimento relatado nesta dissertação.

6.1. Experiência dos Participantes
Antes de iniciar a apresentação do índice de presença social, principal resultado desse estudo,
é importante apresentar os resultados apurados através do questionário com os dados acerca
da caracterização dos participantes em relação às suas experiências com eventos online, à sua
participação em treinamentos na modalidade à distância, ao seu grau de familiaridade com
computadores, de qual local acessava o evento e à sua percepção em relação à facilidade de
uso do ambiente. Tais aspectos foram apurados através dos cinco primeiros itens do
questionário e refletem a percepção pessoal de cada participante da pesquisa.
Os resultados serão apresentados através de gráficos com distribuição de frequência de
respostas, separados para cada grupo da pesquisa (controle e experimental), a fim de
promover um comparativo entre esses dois grupos em suas respostas a cada um dos itens
pesquisados.
O primeiro item do questionário abordou a experiência da pessoa em eventos online
semelhantes ao realizado para esta pesquisa. Para 508 participantes (51,8%) essa teria sido a
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sua primeira experiência com eventos online. Interessante observar que apesar da crescente
oferta de eventos dessa natureza, para a metade dos participantes ainda se tratava de uma
novidade. Por outro lado, 113 participantes (11,5%) informaram já terem um alto nível de
experiência, tendo participado em mais de cinco eventos semelhantes ao dessa pesquisa.
Agrupando-se todos aqueles que já tiveram alguma experiência com eventos online, os
resultados demonstram que, nesta pesquisa, ocorreu um equilíbrio entre aqueles que nunca
participaram de eventos online (51,8%) e aqueles que já haviam participado ao menos uma
vez (48,2%). O Gráfico 6.1 demonstra a distribuição da frequência de respostas a esse item,
separado pelos grupos da pesquisa.

Gráfico 6.1 – Distribuição da frequência de respostas ao item do questionário que
abordou a quantidade de participações em eventos realizados pela Internet

O segundo item do questionário buscou verificar se os participantes já haviam realizado
algum treinamento ou curso em EAD. Neste aspecto, a maior parte (79,4%) afirmou ter tido
experiência anteriores com essa modalidade de educação, enquanto apenas 201 participantes
(20,6%) indicaram que ainda não haviam tido experiência em EAD. Relevante ressaltar,
ainda, que 221 participantes (22,6%) apontaram ter alto grau de experiência, ao responder que
teria participado em mais de cinco cursos a distância. O Gráfico 6.2 apresenta os dados de
distribuição de frequência das repostas dadas sobre a experiência em EAD dos participantes
em cada grupo da pesquisa que responderam ao item. Três participantes não responderam a
esta questão.
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Gráfico 6.2 – Distribuição da frequência de respostas ao item do questionário que
abordou a quantidade de participações em treinamentos ou cursos realizados na
modalidade a distância

Interessante comparar a experiência relacionada aos eventos realizados pela internet com a
experiência em EAD dos participantes desta pesquisa. Se com eventos online a metade das
pessoas (51,8%) teve a sua primeira experiência ao participar dessa pesquisa; por outro lado, a
maioria dos participantes (79,4%) já havia tido experiências com EAD anteriormente.
Já o cruzamento dessas duas questões apontou que apenas 169 pessoas (17,3%) não haviam
participado de eventos pela internet e, também, não tinham tido qualquer experiência com
cursos e treinamentos em EAD. Portanto, a maioria absoluta dos participantes (82,7%) já
apresentava alguma experiência em EAD, seja através de eventos online ou de cursos e
treinamentos. A Tabela 6.1 apresenta o cruzamento das duas questões em detalhes.

Experiência
em Eventos

Total

0
1
2-3
4-5
+5

0
169
17
8
3
4
201

Experiência em EAD
1
2-3
4-5
145
94
36
46
53
10
23
68
16
5
15
14
5
12
14
224
242
90

+5
63
23
36
22
77
221

Total

Tabela 6.1 – Cruzamento dos dados referentes às experiências dos participantes da
pesquisa tanto em eventos online quanto em cursos e treinamentos na modalidade a
distância.

507
149
151
59
112
978
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Importante destacar, desde já, que tanto a falta de experiência em eventos online, quanto a
falta de experiência em EAD, mostraram-se como fatores de influência na apuração do Índice
de Presença Social (IPS), como será apresentado mais adiante na análise dos resultados dessa
pesquisa (Seção Presença Social e Características dos Participantes).
O terceiro item do questionário buscou classificar o grau de conhecimento dos participantes
com o uso de computadores. Apenas 86 participantes (8,8%) apontou possuir um
conhecimento pequeno ou básico. Enquanto 894 participantes (91,2%) afirmou ter um
conhecimento intermediário, bom ou excelente. O Gráfico 6.3 apresenta a distribuição de
frequência das respostas dadas pelos participantes a este item do questionário.

Gráfico 6.3 – Distribuição da frequência de respostas ao item do questionário que
abordou o grau de conhecimento no uso de computadores

Como se tratava de um evento que possibilitava o acesso de qualquer lugar, o quarto item
buscou averiguar em qual local o participante se encontrava quando acessava o ambiente
virtual do evento. Os dados demonstram que 632 participantes (64,7%) acessou o evento a
partir da sua residência, enquanto 322 participantes (33,0%) acessou o ambiente do seu local
de trabalho. Poucos participantes (2,3%) utilizaram locais públicos, como faculdades, “lanhouses”, aeroportos, entre outros. O Gráfico 6.4 apresenta a distribuição de frequência das
respostas a esta questão.

84

Gráfico 6.4 – Distribuição da frequência de respostas ao item do questionário que
abordou o local de acesso ao AVA

O acesso relativamente elevado a partir do ambiente de trabalho (1/3) explica-se, sobretudo,
pelo fato de se tratar de evento de cunho estritamente profissional. Mas mesmo tendo essa
característica, importante destacar que a maioria dos participantes (2/3) ainda acessa o
ambiente em suas residências.
Finalizando a parte do questionário que tratava das experiências dos participantes, o quinto
item buscou verificar a avaliação deles acerca da facilidade de uso do ambiente virtual do
evento. Apenas 26 pessoas (2,7%) consideraram ser extremamente difícil ou muito difícil
utilizar os recursos do ambiente, enquanto 953 participantes (97,3%) apontaram ser fácil,
muito fácil ou extremamente fácil. O Gráfico 6.5 apresenta a distribuição de respostas acerca
da facilidade de uso do ambiente.
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Gráfico 6.5 – Grau de facilidade percebida na utilização do ambiente virtual online do
evento experimental.

Percebe-se pelos dados apresentados que há uma pequena diferença na resposta
“Extremamente fácil” entre o grupo experimental (172 pessoas) e o grupo controle (203
pessoas). Esse número menor no grupo experimental possivelmente decorre da existência de
mais opções de recursos para serem utilizados pelos participantes no ambiente experimental,
mas isso não afetou o número total de participantes que consideraram o ambiente como sendo
fácil de utilizar, em ambos os grupos.
Isso é importante de ser destacado, pois, com um maior número de recursos e com a tela do
ambiente apresentando muitas opções, poderia ocorrer uma maior dificuldade na utilização do
ambiente experimental, mas os resultados não demonstraram um impacto significativo neste
aspecto. Essa facilidade de uso dos ambientes também garante uma melhor apuração do IPS,
pois um ambiente confuso, difícil de utilizar, certamente impactaria de alguma forma na
apuração do índice.
Para concluir esta parte sobre a experiência dos participantes, importante salientar, nos
gráficos apresentados anteriormente, a similaridade das respostas na comparação entre os
grupos em todos os aspectos. Em ambos os grupos cerca da metade dos participantes não
tinham experiência com eventos online, a maioria tem boa experiência com computadores, a

86

maioria acessava o evento de suas residências e a maioria considerou fácil o acesso ao
ambiente.
Isso demonstra o quão eficiente foi a técnica de utilizar um processo de sorteio simples para
designar cada um dos inscritos para participar do grupo controle ou do grupo experimental,
mantendo-se o equilíbrio nas características gerais entre os dois grupos.
Tendo em vista essa distribuição equilibrada, mesmo que uma ou outra característica venha
influenciar no resultado do Índice de Presença Social (IPS), a influência de tal fator terá
ocorrido em ambos os grupos, com pesos semelhantes. Portanto, não há diferença nas
características dos participantes de cada grupo que possa vir a justificar qualquer variação na
comparação do IPS entre o grupo experimental e o grupo controle.

6.2. Utilização dos Recursos Disponibilizados no Ambiente Experimental
Nesta seção serão apresentados os resultados apurados acerca da utilização dos recursos de
mídias sociais oferecidos no ambiente experimental. Essa análise será possível graças aos
sistemas de registro que foram incluídos no ambiente, a fim de averiguar a utilização de cada
recurso separadamente, por parte de cada participante. Nos dados a serem apresentados, serão
considerados apenas os participantes que responderam ao questionário. Portanto, apesar de
1455 pessoas terem utilizado o ambiente experimental durante o evento, nesta seção serão
considerados apenas os dados dos 485 participantes do grupo experimental que responderam
ao questionário.
No ambiente experimental foram oferecidos cinco recursos que poderiam ser utilizados pelos
participantes para se expressar ou se relacionar com os demais durante o evento, a saber:
Chat, Foto, Mensagem, Conexão e Gostei. Todos esses recursos já foram detalhados
anteriormente no capítulo sobre a Metodologia.
Entre todos os recursos oferecidos, o Chat foi o de menor utilização, com apenas 25 pessoas
envolvidas, seja iniciando ou respondendo a um chamado de chat no ambiente. Uma possível
explicação é o fato deste ser o único recurso do ambiente que exigia sincronia entre os
participantes, ou seja, os participantes precisavam ter estabelecido uma conexão entre si e,
além disso, precisariam estar online no ambiente ao mesmo tempo. Por conta dessas
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características peculiares e a consequente ocorrência de uma baixa adesão a este recurso, ele
será desconsiderado na análise dos resultados do IPS.
Sendo assim, serão apresentados a seguir os resultados de utilização dos demais recursos de
mídias sociais oferecidos no ambiente experimental: Foto, Mensagem, Conexão e Gostei.
O recurso “Foto”, que consistia em publicar uma imagem pessoal junto ao perfil, foi utilizado
por apenas 109 participantes (22,5%) do grupo experimental. Quase a totalidade utilizou a sua
própria imagem, enquanto alguns poucos preferiram utilizar imagens genéricas, como
paisagem, marcas, figuras, entre outros. De qualquer forma, não deixou de ser uma maneira
da pessoa se expressar no ambiente, tendo em vista que foi uma opção espontânea, pois não
era obrigatória a publicação de uma foto.
O segundo recurso a ser analisado é o denominado “Mensagem”. Para cada palestra havia um
fórum de discussão específico, totalizando quatro fóruns, nos quais qualquer participante
poderia postar uma mensagem livremente, com pergunta, elogio ou comentário, tanto para o
palestrante quanto para os demais participantes.
No total, foram postadas 574 mensagens por 227 participantes (47%) do grupo experimental,
o que gerou a média de 2,53 mensagens (DP = 1,485) para cada pessoa que utilizou o fórum
de discussão. Portanto, pouco menos da metade dos participantes do grupo experimental
utilizou o recurso de “Mensagens” no fórum de discussão. O Gráfico 6.6 apresenta a
distribuição de frequência das mensagens, isolando-se apenas aqueles sujeitos que postaram
ao menos uma mensagem.
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Gráfico 6.6 – Distribuição de frequência de mensagens postadas nos fóruns de discussão
das palestras no ambiente experimental.

A partir do Gráfico 6.6, entre os 227 participantes que utilizou o recurso de mensagens, é
possível observar que somente 13 participantes (5,7%) publicaram em média mais de uma
mensagem por fórum, enquanto uma parte significativa de 83 participantes (36,6%) publicou
apenas uma mensagem durante o evento. Percebe-se, nesse caso, que o uso do recurso está
intimamente correlacionado com a quantidade de fóruns disponíveis. A réplica, que seria
responder ao palestrante ou aos demais participantes, foi praticamente inexistente, tendo
ocorrido apenas em uma ocasião.
Tendo em vista que “Mensagens” foi o único recurso presente nos dois ambientes, importante
apontar que a quantidade de mensagens postadas nos fóruns de discussão não apresentou
diferença significativa entre o grupo experimental (574 mensagens) e o grupo controle (589
mensagens). Esses dados demonstram que a existência de outros recursos nos fóruns do grupo
experimental, como “Foto” e “Gostei”, não tiveram impacto na quantidade de mensagens
postadas pelos participantes desse grupo.
Ainda comparando os dois grupos, agora em relação à quantidade de pessoas que postaram ao
menos uma mensagem, observou-se que no grupo controle foram 219 participantes (44,2%) e
no grupo experimental foram 227 participantes (46,8%). O equilíbrio entre os dois grupos
apresentado nessa análise, demonstra que também não há diferença entre os grupos em
relação à quantidade de pessoas que participaram dos fóruns.
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Portanto, seja no grupo controle sem os demais recursos de mídias sociais ou no grupo
experimental com todos os recursos de mídias sociais disponíveis, não há diferença em
relação à quantidade de pessoas que participaram dos fóruns, bem como não há diferença na
quantidade de mensagens postadas por essas pessoas.
O terceiro recurso alvo de análise é o chamado “Conexão”. Através dele era possível solicitar
uma conexão a outro participante e, ao ser aceita, ambos passavam a acompanhar as
atividades do outro no ambiente, como as mensagens que postou nos fóruns, os cliques do
botão gostei em palestras e mensagens, bem como novas conexões com outras pessoas. Era
possível solicitar a conexão através dos fóruns, realizando pesquisa dos participantes e
também a partir de sugestões oferecidas de maneira automática pelo sistema em função de
características das pessoas preenchidas no perfil, como cargo, empresa e cidade de residência.
Durante o evento foram realizados 1242 pedidos de conexão, envolvendo 276 pessoas
(56,9%), o que representou uma média de 4,5 solicitações de conexão por pessoa (DP 6,78).
Esses dados demonstram que pouco mais da metade dos participantes do grupo experimental
utilizou o recurso de “Conexão”. O Gráfico 6.7 apresenta a distribuição de frequência desses
pedidos por cada participante que utilizou esse recurso.

Gráfico 6.7 – Distribuição de frequência das solicitações de conexão entre participantes
realizadas durante o evento no grupo experimental
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Em termos absolutos, entre aqueles que utilizaram esse recurso, a metade dos participantes
(139 pessoas) realizou ou aceitou apenas um ou dois pedidos de conexão, enquanto a outra
metade dos participantes (137 pessoas) solicitou ou aceitou três ou mais pedidos de conexão.
O último recurso a ter sua utilização analisada é o “Gostei”. Através de um ícone disponível
logo abaixo à apresentação da palestra, bem como abaixo de cada uma das mensagens dos
fóruns, o participante poderia expressar sua opinião com um simples clique.
Esse recurso foi utilizado 1162 vezes durante o evento, por 349 participantes (72,0%) do
grupo experimental, do qual se apurou a média de 3,33 cliques no botão “Gostei” para cada
participante (DP 2,795). O Gráfico 6.8 demonstra a distribuição da frequência de uso do botão
“Gostei” pelos participantes do evento que utilizaram esse recurso.

Gráfico 6.8 – Distribuição da frequência de utilização do botão “Gostei” pelos
participantes do evento no grupo experimental

Em termos absolutos, entre aqueles que utilizaram esse recurso, um pouco menos da metade
dos participantes (160 pessoas) clicou no botão “Gostei” apenas uma ou duas vezes, enquanto
um pouco mais da metade dos participantes (189 pessoas) utilizou esse recurso em três ou
mais ocasiões.
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Após a análise individual do nível de utilização de cada um dos recursos oferecidos no
ambiente virtual do evento, é importante fazer uma análise comparativa sobre a utilização de
todos eles. O Gráfico 6.9 apresenta em termos percentuais a quantidade de pessoas que
utilizou cada um dos recursos no grupo experimental.

Gráfico 6.9 – Percentual de utilização de cada um dos recursos de mídias sociais
disponíveis no ambiente pelos participantes do grupo experimental.

Entre os 485 participantes do grupo experimental, apenas 66 pessoas (13,6%) não utilizaram
qualquer um dos recursos de mídias sociais disponíveis no ambiente do evento. Isso
demonstra o interesse da grande maioria das pessoas em explorar os recursos de mídias
sociais no ambiente virtual do evento.
A partir do Gráfico 6.9 é possível observar que os recursos mais utilizados são justamente
aqueles encontrados especialmente nos sites de mídias sociais, a saber, “Conexão” e “Gostei”,
com 57% e 72% de utilização, respectivamente. Quando somadas as pessoas que utilizaram
esses dois recursos, verifica-se que 396 participantes (81,6%) utilizaram o “Conexão” e/ou o
“Gostei” pelo menos uma vez durante o evento.
Os recursos como fotos no perfil, mensagens nos fóruns e até o chat, que também estão
presentes nos sites da Web 2.0, mas são originários da Web 1.0, apresentaram menor
utilização pelos participantes do grupo experimental. Portanto, esse resultado demonstra que a
grande maioria dos participantes do evento experimental apresenta maior utilização
justamente dos recursos de relacionamento sociais mais recentes, especialmente disseminados
na era da Web 2.0.
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Em relação à quantidade de recursos utilizados pelos participantes, independentemente de
quais sejam, verifica-se que a maior parte utilizou ao menos dois recursos, entre os quatro
recursos disponíveis, conforme demonstrado no Gráfico 6.10.

Gráfico 6.10 – Quantidade de uso dos recursos de mídias sociais pelos participantes do
grupo experimental.

O Gráfico 6.10 demonstra ainda um equilíbrio entre ter utilizado um (21,8%), dois (27,7%) ou
três (24,5%) recursos de mídias sociais no ambiente. Somados, eles são 353 participantes do
evento no grupo experimental (74,0%). Por outro lado, importante salientar que 58 sujeitos
(12,2%) da pesquisa utilizaram todos os quatro recursos oferecidos.
Para concluir essa parte sobre a utilização dos recursos de mídias sociais desenvolvidos para
essa pesquisa, vale destacar o fato de que 411 pessoas (86,2%) utilizaram ao menos um dos
recursos oferecidos no ambiente experimental. Essa alta adesão é ainda mais significativa se
for levado em consideração que, por conta da imparcialidade necessária nesse tipo de
pesquisa, tais recursos não foram explicitados aos participantes tanto antes quanto durante o
evento. Eles descobriram suas funcionalidades no próprio ambiente, por si mesmos, sozinhos,
sem qualquer tipo de estímulo ou indução. Portanto, acredita-se que fora do contexto
experimental de uma pesquisa, quando é passível, e até benéfico, o emprego de diversas
técnicas para estimular a utilização desses recursos, a adesão poderá vir a ser ainda maior.
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6.3. Índice Geral de Presença Social
A partir desse ponto serão tratados os principais resultados desse estudo, relacionados ao
Índice de Presença Social (IPS) apurados entre os sujeitos que compõem os dois grupos da
pesquisa: experimental e controle.
Conforme descrito anteriormente, na seção destinada à Metodologia da pesquisa, o IPS foi
construído a partir de cinco itens do questionário, com pesos diferenciados para cada um deles
em função da análise fatorial realizada nos dados apurados. O IPS poderia variar numa escala
de 1 (um) a 5 (cinco), sendo o nível cinco o mais alto e teoricamente alcançável apenas nas
interações presenciais face a face.
Importante destacar que o resultado do IPS médio de cada grupo está diretamente relacionado
à hipótese central dessa pesquisa, a qual sugere que a inclusão de recursos das mídias sociais
no ambiente do evento online iria aumentar a percepção do nível de presença social dos seus
participantes. Por isso, esperava-se que o IPS médio do grupo experimental fosse
significativamente maior do que o IPS médio do grupo controle, a fim de confirmar a hipótese
levantada nesta pesquisa.
No grupo controle, aquele em que não havia recursos de mídias sociais disponíveis, o IPS
médio apurado foi 2,44 (DP 0,766). O Gráfico 6.11 apresenta a distribuição de frequência do
IPS entre os participantes do grupo controle da pesquisa.

Gráfico 6.11 – Distribuição de frequência do Índice de Presença Social do Grupo
Controle.
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Já entre os participantes do grupo experimental, os quais tinham recursos de mídias sociais
disponíveis para utilização no ambiente virtual, o IPS médio foi 2,56 (DP 0,741). O Gráfico
6.12 apresenta a distribuição de frequência do IPS entre os participantes do grupo
experimental.

Gráfico 6.12 – Distribuição de frequência do Índice de Presença Social do Grupo
Experimental.

Para verificar se havia diferença significativa entre as médias apuradas no IPS para cada um
dos dois grupos, utilizou-se o teste t de Student, com nível de significância estabelecido em
0,05. O resultado do teste, apresentado na Tabela 6.2, comprovou uma diferença significativa
no IPS médio entre os dois grupos.

Grupo
Controle

N
487

IPS
Médio
2,44

Desvio
Padrão
0,766

Erro Médio
Padrão
0,035

Experimental

477

2,56

0,741

0,034

t
-2,55

p
0,011

Tabela 6.2 – Resultado do teste t de Student da comparação entre o IPS médio dos grupos
controle e experimental da pesquisa.

O Gráfico 6.13 apresenta o IPS médio de cada grupo da pesquisa associado à sua barra de erro
amostral, calculada considerando-se um intervalo de confiança de 95%.
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Gráfico 6.13 – Índice de presença social médio para cada grupo da pesquisa com a barra
de erro amostral.

Portanto, diante dos resultados que demonstram o IPS do grupo experimental maior do que o
IPS do grupo controle, associado ao fato de que a diferença entre eles é significativa, é
possível confirmar a hipótese desta pesquisa, ou seja, o ambiente experimental com os
recursos de mídias sociais de fato provocou um aumento da percepção de presença social nos
participantes da pesquisa.
Apesar da ocorrência de um aumento significativo do nível de percepção da presença social, e
a consequente comprovação da hipótese da pesquisa, tal aumento mostrou-se relativamente
discreto. Transformando-se a escala de 1 a 5 em termos percentuais, o que se verificou foi que
os recursos de mídias sociais do ambiente experimental provocaram um incremento de 8,3%
no IPS do grupo experimental em relação ao grupo controle. Esse acréscimo suscitou o
interesse em realizar um detalhamento dos resultados encontrados.

6.4. Presença Social e Mídias Sociais
Mesmo com a hipótese da pesquisa tendo sido confirmada, é imprescindível buscar
informações detalhadas dos resultados alcançados. Tendo em vista o contexto de uma
pesquisa experimental com diversos recursos disponíveis, criar subgrupos de análise torna-se
um caminho interessante para compreender melhor o impacto dos resultados alcançados.
Como descrito anteriormente, o ambiente experimental apresentava quatro recursos de mídias
sociais que poderiam ser utilizados livremente pelos participantes da pesquisa, de acordo com
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o seu próprio interesse. Não havia qualquer obrigação de uso, nem ao mesmo um pequeno
estímulo. Isso fez com que os recursos disponíveis fossem utilizados de maneiras diversas,
alguns por mais pessoas e outros por menos, bem como ocorreram diversos casos em que o
participante do grupo experimental, apesar de ter disponíveis os recursos de mídias sociais no
seu ambiente virtual, optou por não utilizar quaisquer desses recursos.
Portanto, temos no grupo controle pessoas que não tiveram acesso aos recursos de mídias
sociais; e no grupo experimental pessoas que tiveram acesso a tais recursos, mas com níveis
de uso desses de maneira diferente umas das outras. Nessa perspectiva, compreender o nível
de presença social de acordo com o uso de cada um desses recursos torna-se um caminho
interessante a ser adotado.
A análise dos dados começa pelo desmembramento dos participantes do grupo experimental
em três subgrupos, a saber, 1) aqueles que não usaram os recursos disponíveis; 2) aqueles que
usaram ao menos um recurso; e 3) aqueles que utilizaram todos os quatro recursos disponíveis
analisados. Para cada um desses subgrupos foi calculado isoladamente o IPS, cujos dados são
apresentados no Gráfico 6.14, associado à sua barra de erro amostral, calculada considerandose um intervalo de confiança de 95%, e linha de tendência polinomial de crescimento.

Gráfico 6.14 – Índice de presença social médio para subgrupos da pesquisa de acordo
com o uso dos recursos disponíveis no ambiente experimental, com a barra de erro
amostral e a linha de tendência polinomial.
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Os dados obtidos com a subdivisão do grupo experimental apontam para uma análise
importante: há diferenças significativas no IPS em função do uso, ou não, dos recursos de
mídias sociais disponíveis nesse ambiente.
Como pode ser observado no Gráfico 6.14, estar no ambiente que oferece os recursos de
mídias sociais, mas não utilizar tais recursos, não provocou qualquer alteração no IPS dessas
pessoas quando comparado aos participantes do grupo controle. O IPS apurado em 2,44 é
exatamente o mesmo entre os participantes do grupo controle e do subgrupo experimental que
não utilizou os recursos. Desse dado já se pode extrair uma informação significativa: ter os
recursos disponíveis e não utilizá-los, é o mesmo que não tê-los, pois não gerou qualquer
mudança em relação ao nível de percepção da presença de outras pessoas no ambiente virtual
de aprendizagem.
Outro dado importante apresentado no Gráfico 6.14 é o aumento do IPS entre aquelas pessoas
que estavam no grupo experimental e utilizaram os recursos de mídias sociais disponíveis.
Nesse aspecto, os dois subgrupos apresentam resultados distintos. O subgrupo daqueles
participantes que utilizaram ao menos um recurso apresentou o IPS em 2,58; enquanto o
subgrupo das pessoas que utilizaram os quatro recursos disponíveis analisados apresentou o
IPS de 3,02. Ambos com diferenças significativas entre si e também quando comparado ao
resultado do grupo controle.
Quando comparado o IPS do subgrupo que utilizou os quatro recursos de mídias sociais com
o IPS do grupo controle, observou-se um acréscimo na ordem de 40,3% no Índice de Presença
Social, passando de 2,44 para 3,02. Esse acréscimo é cerca de cinco vezes mais acentuado do
que o acréscimo encontrado na comparação entre os dois grupos, controle e experimental, que
foi de apenas 8,3%, conforme apresentado na seção anterior.
Portanto, não é a simples oferta do recurso por si só que provocará o aumento do IPS, mas
sim a sua efetiva utilização. Faz-se necessário que a pessoa tenha experiência com o recurso
para só então ocorrer o impacto em sua percepção de presença social. E quanto maior o uso,
maior o nível de presença social percebida pela pessoa no ambiente virtual de aprendizagem.
Mas será que esse aumento é linear em função da quantidade de recursos utilizados, ou seja,
quanto mais recursos, maior o IPS? Para obter essa resposta, o grupo experimental foi
subdividido novamente, agora de acordo com a quantidade de recursos utilizados por cada
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participante. Os dados são apresentados no Gráfico 6.15, com o IPS de cada subgrupo, em
conjunto com o erro amostral e a linha de tendência polinomial.

Gráfico 6.15 – Índice de presença social médio para subgrupos da pesquisa de acordo
com a quantidade de recursos de mídias sociais utilizados no ambiente experimental, com
a barra de erro amostral e a linha de tendência polinomial.

Como se pode observar no Gráfico 6.15, com exceção do subgrupo que utilizou os quatro
recursos, não há uma diferença significativa entre os demais subgrupos para que se possa
confirmar a existência de uma relação direta entre a quantidade de recursos utilizados e o
aumento do IPS. Contudo, apesar de não ser constante ou linear, percebe-se uma tendência de
aumento do IPS de acordo com a quantidade de recursos utilizados no ambiente experimental.
Há uma correlação no aumento do IPS em relação à quantidade de recursos de mídias sociais
utilizados pelos participantes do grupo experimental. Ou seja, quanto mais recursos utilizados
no ambiente, maior o IPS apurado desse participante.
Desses dados suscita um novo questionamento: será que há um recurso de mídia social que,
isoladamente, provocaria esse aumento no IPS? Ou ainda, será que há diferença significativa
entre o IPS dos participantes da pesquisa que utilizaram um ou outro recurso em especial?
Para responder a tais questões, o grupo experimental foi novamente subdividido de acordo
com o uso dos recursos de mídias sociais utilizados pelos participantes. Foram apurados o IPS
de cada subgrupo considerando-se apenas aqueles participantes que utilizaram exclusivamente
um determinado recurso. Os dados são descritos no Gráfico 6.16, no qual se apresenta o IPS
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dos participantes que utilizaram cada um dos recursos, em conjunto com o erro amostral e a
linha de tendência polinomial.

Gráfico 6.16 – Índice de presença social médio para subgrupos da pesquisa de acordo
com o tipo de recurso de mídias sociais utilizado no ambiente experimental, com a barra
de erro amostral.

Na análise dos dados observa-se que nenhum dos recursos de mídias sociais, utilizado
isoladamente, apresentou um IPS significativamente diferente dos demais. Ou seja, não foi
possível identificar um recurso específico que tenha contribuído para o aumento da percepção
de presença social.
Sendo assim, a subdivisão do grupo experimental em subgrupos, a partir de diferentes
critérios acerca do uso dos recursos de mídias sociais, apontou resultados importantes para
análise da presença social relacionada aos recursos de mídias sociais. Se por um lado não se
pode creditar a um recurso específico o aumento do IPS; por outro lado encontrou-se que o
uso conjunto de tais recursos gerou um aumento significativo no IPS desses participantes.
Portanto, conclui-se que é o conjunto dos recursos de mídias sociais, independentes de quais
sejam e utilizados em sua totalidade, que apresenta o maior impacto na elevação da percepção
do outro no ambiente virtual de aprendizagem.
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6.5. Presença Social e Características dos Participantes
No questionário utilizado nesta pesquisa também foram incluídos itens com o intuito de
coletar informações sobre as características pessoais de cada respondente, tais como idade,
gênero, escolaridade, região geográfica, nível de familiaridade com computadores,
experiência com EAD, local de acesso dos participantes da pesquisa, experiência em
educação a distância e grau de facilidade percebida para utilização do ambiente virtual do
evento.
Para cada uma dessas características foi apurado o IPS de grupos distintos, para ver se alguma
mudança nessas características provocaria, por si só, uma diferença significativa no IPS. Por
exemplo, será que aquelas pessoas que já tiveram experiência com EAD apresentariam um
IPS diferente de quem nunca teve qualquer experiência? Será que o nível de escolaridade
afetaria o IPS? O nível de facilidade percebida no uso do ambiente virtual teria influência no
IPS?
Em ambos os grupos de pesquisa não foram encontradas diferenças significativas para a
maioria dessas características, ou seja, não há diferença no IPS entre os participantes mais
novos e os mais velhos; não há diferença entre os residentes de diferentes regiões geográficas
do país; também não há diferença entre aqueles com pequena ou grande familiaridade no uso
de computadores; bem como não há diferença no IPS entre aqueles que relataram ter tido
facilidade no uso do ambiente virtual e aqueles que relataram alguma dificuldade no uso do
ambiente.
Por outro lado, três características apresentaram diferenças significativas entre seus
agrupamentos. Duas delas levemente e com baixo impacto no resultado final e uma delas com
maior impacto. As duas de menor impacto são escolaridade e experiência em EAD. A
característica com maior impacto é a diferença entre gêneros.
Quanto à escolaridade, considerando todos os grupos, o IPS de sujeitos com nível superior
(IPS=2,42; n=584) é menor do que pessoas que não tem nível superior completo (IPS=2,62;
n=380). Tendo em vista que a distribuição dos sujeitos desses dois agrupamentos não foi
idêntica, a diferença apresentada pode ter influenciado o IPS de cada grupo ou subgrupo da
pesquisa analisado, com uma leve diminuição do IPS de todos os grupos analisados.
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Já em relação à experiência em EAD dos sujeitos o impacto no IPS foi inverso. O IPS dos
sujeitos que já tinham experiência em EAD (IPS=2,55; n=763), e que constituíam a maior
parte dos sujeitos da pesquisa, é maior do que daqueles que não tinham experiência prévia em
EAD (IPS=2,33; n=198). Como a distribuição de sujeitos nessa característica em particular
apresenta uma grande diferença, com muito mais pessoas com experiência do que pessoas
sem experiência em EAD, então é possível que o IPS geral de todos os grupos e subgrupos até
então analisados possam ter sofrido uma ligeira alta se comparado a pesquisas com
agrupamentos uniformes.
Porém, a característica sociodemográfica que apresentou a maior diferença no IPS entre os
agrupamentos foi em relação a gênero, em ambos os grupos. Considerados todos os sujeitos
da pesquisa, independente do grupo, o gênero feminino (IPS=2,43; n=736) apresentou um
índice de presença social menor do que os sujeitos do gênero masculino (IPS=2,74; n=228). O
Gráfico 6.17 apresenta separadamente os resultados encontrados para o IPS dos gêneros
feminino e masculino nos dois grupos de pesquisa, em conjunto com a barra de erro amostral.

Gráfico 6.17 – Índice de presença social médio de acordo com gênero em ambos os
grupos de pesquisa, com a barra de erro amostral.

Observa-se que em ambos os grupos de pesquisa os sujeitos do gênero masculino
apresentaram um IPS significativamente maior do que os sujeitos de gênero feminino.
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Diferenças de gênero são, por vezes, relatadas na literatura sobre presença social. Porém, não
há dados conclusivos e nem discussões aprofundadas para compreender tais diferenças.
Para o presente estudo, o importante dessa questão é que a amostra da pesquisa não foi
uniforme em relação a gênero. Havia uma quantidade maior de mulheres (76,4%) em relação
à quantidade de homens (23,6%), o que certamente influenciou o IPS encontrado em todos os
grupos e subgrupos aqui analisados. Isso em nada afetou a análise relativa dos resultados,
quanto às comparações feitas entre os diversos grupos ou subgrupos apresentados
anteriormente em relação a ter um IPS maior ou menor do que o outro. Essa relação está
mantida, pois em todos os grupos ou subgrupos ocorreu uma distribuição de gênero
semelhante.

6.6. Confirmação dos Resultados
A replicação dessa pesquisa, através da realização de um segundo evento experimental,
buscou confirmar os dados apurados no primeiro evento. Para tanto, foram mantidas todas as
características do primeiro evento, além de atingir um perfil semelhante de participantes.
Os resultados foram apurados considerando-se o mesmo tipo de subgrupos adotados na
análise do primeiro evento, tendo como critério o uso ou não dos recursos de mídias sociais
disponíveis no ambiente experimental. O IPS de cada agrupamento é demonstrado no Gráfico
6.18, em conjunto com o erro amostral e a linha de tendência polinomial.
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Gráfico 6.18 – Índice de presença social médio de acordo com o uso dos recursos de
mídias sociais disponíveis no ambiente do segundo evento experimental, com a barra de
erro amostral e a linha de tendência polinomial.

Os dados apurados neste segundo evento confirmaram os resultados encontrados no primeiro,
analisados anteriormente, ou seja, há uma diferença significativa no IPS dos sujeitos que estão
no ambiente com os recursos disponíveis, mas que não o utilizaram; em relação àquelas
pessoas que utilizaram os recursos de mídias sociais disponíveis no ambiente experimental.
Em suma, a conclusão se mantém: não basta ter os recursos de mídias sociais disponíveis, é
preciso utilizá-los para que ocorra um aumento significativo no grau de percepção da presença
do outro no ambiente virtual de aprendizagem.
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CAPÍTULO 7 – DISCUSSÃO

Neste último capítulo serão analisados os resultados encontrados nesta pesquisa, a hipótese e
os objetivos propostos, as suas contribuições para a área, bem como as limitações para
generalização dos resultados e as propostas para pesquisas futuras que venham colaborar para
um maior conhecimento da presença social e, consequentemente, contribuir com o melhor
desenvolvimento da EAD.
Porém, antes de analisar os resultados, é importante destacar a abordagem metodológica
adotada nessa pesquisa. Conforme descrito no Capítulo 4, a maioria dos estudos na área está
baseada em relatos de casos e pesquisas empíricas através de uma abordagem qualitativa.
Diante dessa realidade, este trabalho torna-se relevante por trazer um estudo experimental,
com controle de variáveis, realizado com uma amostra de tamanho incomum em pesquisas
deste segmento, que uniu a aplicação dos recursos das mídias sociais, algo recente na Internet,
com o fenômeno da presença social, que já é estudado há décadas na EAD.
A partir da união experimental entre mídias sociais e presença social, foi possível observar a
comprovação da hipótese dessa pesquisa, a qual afirmava que a introdução de recursos de
mídias sociais num AVA de um evento online assíncrono provocaria o aumento do grau de
presença social percebida pelos seus participantes. A diferença significativa encontrada entre
os resultados do grupo controle e do grupo experimental apontam para a aceitação dessa
hipótese.
Contudo, é na análise detalhada dos dados do grupo experimental que se desvenda a principal
contribuição dos resultados dessa pesquisa. Não é a simples oferta dos recursos de mídias
sociais que favorecem o aumento do IPS, mas é principalmente a sua utilização efetiva pelos
participantes do AVA que provocará tal acréscimo no grau de percepção da presença do
outro. E mais, quanto maior o número de recursos utilizados, maior o grau de presença social
percebido pelos participantes.
De certa forma, isso se assemelha ao processo ocorrido na comunicação face a face. Como
apresentado anteriormente, ao estabelecermos uma comunicação presencial com o outro,
utilizamos o conteúdo verbal e o não-verbal, como a entonação da voz, o ritmo da fala, a
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postura corporal, o direcionamento do olhar, entre outros recursos. De fato, quanto mais
recursos não-verbais utilizados, melhor a comunicação entre as pessoas.
Aparentemente, no ambiente virtual ocorre um processo semelhante. Os resultados desta
pesquisa apontam que quanto mais recursos de mídias sociais são utilizados, maior o índice
de presença social percebida. Ou seja, quanto maior o número de “pistas” sobre os sujeitos
que ali estão, melhor a percepção da presença outro.
Do ponto de vista conceitual, é importante destacar que os resultados dessa pesquisa são
congruentes com o desenvolvimento teórico acerca dos aspectos que influenciam a percepção
de presença social, conforme descritos no Capítulo 3, a saber: as características pessoais dos
participantes e os recursos tecnológicos utilizados no AVA.
Neste estudo foi possível observar a influência de aspectos pessoais no grau de presença
social. Os resultados apontaram um IPS diferenciado em relação a pelo menos três
características objetivas: o nível de escolaridade, a experiência prévia em atividades de EAD e
o gênero dos participantes desta pesquisa. Além dessas características objetivas que foram
observadas, é certo que aspectos subjetivos e não explorados neste estudo também podem
provocar diferenças, como características de personalidade, conjunto de crenças e valores e,
principalmente, o meio sociocultural no qual o indivíduo está inserido.
Em relação à tecnologia, os resultados demonstraram que, de fato, os recursos tecnológicos
podem afetar o nível de presença social das pessoas, desde que tais recursos sejam utilizados
pelos participantes. Nos resultados desse estudo percebeu-se que não basta disponibilizar os
recursos para que os efeitos ocorram, faz-se necessário que eles sejam efetivamente utilizados
pelos participantes.

7.1. Avaliação dos Objetivos da Pesquisa
Mesmo tendo sido possível observar a influência tanto das características pessoais quanto dos
recursos tecnológicos no grau de presença social a partir dos resultados dessa pesquisa,
destaca-se que o seu principal objetivo era analisar especificamente os efeitos da inserção de
um recurso tecnológico no AVA. Dessa forma descreveu-se o objetivo principal em termos de
explorar a relação existente entre o uso dos recursos de mídias sociais e o grau de presença
social percebida pelos participantes de um evento online. Neste sentido, tal objetivo foi

106

alcançado ao demonstrar que a utilização dos recursos de mídias sociais que foram
acrescentados ao AVA provocou uma diferença no grau de presença social percebida pelos
participantes do evento.
Quanto aos objetivos específicos definidos para essa pesquisa, todos os quatro foram
plenamente realizados, cada qual com suas particularidades e seus diferentes níveis de
complexidade de execução.
O primeiro objetivo específico visava identificar os recursos de mídias sociais que pudessem
ser utilizados num AVA. Para atendê-lo, foi realizada uma pesquisa acerca dos principais
recursos disponíveis nas plataformas de mídias sociais existentes na Web. Entre os recursos
encontrados, observou-se ser comum a utilização de ferramentas para definir o perfil pessoal,
a possibilidade de conexão entre as pessoas, os serviços de compartilhamento de conteúdos e
as funcionalidades que favoreciam a expressão de opiniões pessoais.
No segundo objetivo específico a meta era oferecer tais recursos no AVA experimental. Num
primeiro momento avaliaram-se as soluções prontas disponíveis no mercado que ao mesmo
tempo disponibilizassem tais funcionalidades e também pudessem oferecer um ambiente
adequado à realização do evento experimental. Diante da inviabilidade de uso das soluções
disponíveis, optou-se por implantar tais recursos num AVA próprio. Apesar de exigir um
maior esforço para o seu desenvolvimento, a utilização de uma solução própria se mostrou
extremamente vantajosa em relação ao controle do ambiente e à forma de implantação dos
recursos de mídias sociais. Esse é um aspecto relevante quanto aos resultados dessa pesquisa.
Seus resultados não estão atrelados a uma plataforma comercial específica, mas sim ao uso de
recursos de mídias sociais que estão disponíveis em diversas soluções da Web 2.0.
O terceiro objetivo específico apresentava-se como um dos maiores desafios dessa pesquisa:
desenvolver um instrumento para medir o grau de presença social. A partir do conhecimento
prévio sobre o tema, sabia-se que não havia um instrumento validado para a língua
portuguesa. Entretanto, a primeira opção seria desenvolver tal instrumento em nossa língua a
partir de um instrumento já utilizado e validado em uma língua estrangeira. O estudo
bibliográfico acerca dos instrumentos de medida disponíveis na literatura da área demonstrou
que nenhum deles poderia ser utilizado integralmente, devido às suas especificidades. Nesse
sentido, a partir do arcabouço teórico e da análise dos demais questionários, foi desenvolvido
um instrumento próprio que pudesse atender aos objetivos desse estudo. Os índices
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psicométricos apurados para o instrumento utilizado mostraram-se adequados para se
proceder a análise fatorial dos resultados e a consequente apuração do IPS e sua comparação
entre os grupos e sub-grupos da pesquisa, atendendo-se assim adequadamente a esse terceiro
objetivo específico de desenvolver um instrumento de medida do grau de presença social.
Já o quarto e último objetivo específico desse estudo buscava avaliar a eficácia do AVA para
elevar o grau de percepção de presença social dos participantes do evento online. Neste
aspecto, a apuração dos resultados aponta para a sua eficácia, tendo em vista o aumento do
IPS do grupo experimental em relação ao grupo controle. Contudo, essa eficácia é relativa,
pois o aumento de percepção do grau de presença social só ocorre com a utilização dos
recursos, preferencialmente em conjunto e em maior quantidade possível.

7.2. Análise dos Recursos de Mídias Sociais
Tendo em vista a característica interessante observada neste estudo na qual o grau de presença
social aumenta a cada recurso utilizado pelos participantes da pesquisa, vale analisar a
preferência no uso de tais recursos.
Entre os quatro recursos analisados, a saber: “Foto”, “Mensagem”, “Conexão” e “Gostei”,
todos estão presentes na maioria das plataformas da Web 2.0. Porém, os dois primeiros já
estavam presentes também em AVA’s tradicionais utilizados na EAD. No entanto, nesse
estudo, os recursos mais utilizados foram os dois últimos, específicos de sistemas da Web 2.0,
ou seja, os recursos “Conexão” e “Gostei”, utilizados por 57% e 72% dos participantes,
respectivamente.
É certo que o “Gostei” é um recurso extremamente simples de ser utilizado pelos participantes
e constitui-se numa forma rápida e aparentemente descompromissada de expressar um
sentimento em relação a algo que leu ou ouviu no AVA do evento experimental. Clicar no
“Gostei” não diz claramente do que se gostou, se de tudo ou em parte, mas de alguma forma
comunica algo como “estou presente”, “estou aqui”, “estou acompanhando o que está
acontecendo”, de uma maneira simples e direta.
Por outro lado, o recurso de “Mensagem” poderia envolver mais comprometimento, maior
tempo e uma reflexão acerca daquilo que será expresso pela pessoa. É por esse motivo que os
fóruns de discussão vêm tendo seu uso constantemente estimulado na EAD. Porém, os
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resultados dessa pesquisa apontam que utilizá-los de forma isolada não provocará efeitos
sobre o sentimento de percepção da presença social. Aliás, nenhum recurso isoladamente
promoveu o aumento do IPS.
Portanto, é na utilização de ambos os recursos, um mais descompromissado e outro com mais
comprometimento, além dos demais recursos oferecidos no ambiente experimental, em que
reside o maior efeito no Índice de Presença Social. Percebe-se, nesse caso, que não existe um
recurso melhor do que o outro; e sim recursos complementares. Os resultados apontam que é
no uso conjunto de ações, independentemente do seu nível de complexidade, em que parece
residir o efeito de ampliação do sentimento de presença social no AVA.
Importante destacar, ainda, a alta adesão ao uso desses quatro recursos disponibilizados no
ambiente experimental. Sem qualquer tipo de estimulação ou mesmo explicação sobre os
recursos disponíveis, eles foram utilizados por 86,2% dos participantes do evento que
responderam ao questionário. Essa alta adesão torna-se ainda mais significativa em função das
características do evento experimental: o seu curto prazo de duração (apenas 14 dias) e a
inexistência de obrigatoriedade para o uso desses recursos. Dessa forma, é possível especular
que ocorrendo alguma forma de estimulação ao uso desses recursos, seja pelos tutores ou
pelas características do evento, a adesão poderá ser ainda maior.

7.3. Limitações da Pesquisa
Apesar dos resultados animadores encontrados nesse estudo é importante destacar que eles
foram obtidos numa situação experimental com características peculiares. Tais fatores devem
ser levados em consideração quando se tem por objetivo a aplicação desses resultados em
outros contextos.
A principal característica está relacionada ao fato dos dados terem sido coletados num evento
online de curta duração, com uma temática específica e voltada para um determinado público
profissional. Ou seja, o modelo de EAD adotado neste estudo difere-se fortemente daquele
mais difundido no país, que seria o de um curso superior a distância, o qual caracteriza-se por
ser de longa duração, composto por várias disciplinas com objetivos de aprendizagem
específicos e numa perspectiva de formação acadêmica formal com sua respectiva titulação
oficial.
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Outro aspecto significativo é a ausência de obrigatoriedade de interação entre os participantes.
No evento online experimental não havia necessidade de trabalhos em grupos ou participação
nos fóruns como critério de avaliação, algo presente em muitas iniciativas em EAD. Essa
característica favoreceu o aspecto experimental do estudo, já que foi possível estudar a
influência das mídias sociais para a presença social sem haver um incentivo por parte dos
pesquisadores em relação ao uso dessas ferramentas. No entanto, num ambiente de EAD em
que há essa estimulação por parte de tutores ou a interação entre as pessoas seja essencial para
o desenvolvimento do curso, por exemplo, pode ser que o efeito seja diferente, ou mesmo
inexistente.
E uma terceira limitação importante é o fato dos dados terem sido obtidos através de um
instrumento não validado psicometricamente para qualquer contexto de EAD. A falta de um
instrumento validado impossibilita a comparação do IPS encontrados nessa pesquisa com os
resultados de outras pesquisas, passadas ou futuras, realizadas em contextos diversos.

7.4. Propostas para Pesquisas Futuras
As propostas para pesquisas futuras sobre a temática de presença social e mídias sociais
podem ser agrupadas em três objetivos distintos: replicar o presente estudo, adequar o
instrumento de medida e ampliar o conhecimento sobre presença social.
A replicação desse estudo poderá ser efetuada tanto para aprimorar a amostra da pesquisa,
quanto para explorar tal relação em outros contextos da EAD. Em relação à amostra, tendo em
vista especialmente as diferenças relacionadas a gênero encontradas, seria importante que
novos estudos fossem realizados com amostras equilibradas ou mesmo comparativas, para
identificar eventuais diferenças no IPS entre os gêneros feminino e masculino. Quanto ao
contexto, replicar o estudo em cursos de longa duração ou de formação acadêmica também
poderiam trazer novos resultados de interesse sobre o tema, especialmente se realizados ao
longo do tempo, numa proposta de um estudo longitudinal.
Já a validação psicométrica de um instrumento de medida do grau de presença social em
língua portuguesa torna-se essencial para a ampliação dos estudos sobre esse conceito em
outros contextos acadêmicos, com públicos diversificados e nas mais variadas modalidades de
EAD. A validação de um instrumento padronizado poderia, sobretudo, facilitar a realização de
análises comparativas entre os diversos ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis no
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mercado, ou ainda entre cursos de diversas áreas, bem como em diferentes níveis
educacionais (graduação, pós-graduação, educação aberta, educação corporativa, entre
outros).
Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre presença social, o desenho experimental
desenvolvido nessa pesquisa poderia ser utilizado em novos estudos acerca dos aspectos que
influenciam o grau de percepção da presença social. Na dimensão das características pessoais,
poderão ser realizados estudos que verificam o nível de presença social em função das
características de personalidade ou do conjunto de valores dos participantes. Na dimensão dos
recursos tecnológicos, assim como nesse estudo foram introduzidos recursos de mídias sociais
no AVA, poderão ser realizados estudos com outros recursos, como aulas em vídeo, mundos
virtuais ou videoconferência entre os alunos.

7.5. Considerações Finais
Importante salientar que os recursos de mídias sociais utilizados no AVA proposto para essa
pesquisa podem ser aplicados em qualquer AVA. A opção por utilizar um AVA próprio
deveu-se exclusivamente pelo caráter experimental da pesquisa, que exigia controle rigoroso
sobre os dois ambientes. Contudo, recursos como “Gostei”, “Conexão”, “Foto” e “Chat” já
estão presentes em diversos ambientes ou podem ser implantados com relativa facilidade.
Neste momento, bastaria apenas a sua ativação e/ou o interesse em estimular o seu uso para
que os resultados na percepção da presença social dos aprendizes já pudessem aparecer.
Por fim, acredita-se que tornar o AVA um ambiente mais humanizado deve ser uma meta
constante em todo projeto de EAD, seja através do uso das mídias sociais, de outras
ferramentas da Internet ou mesmo de qualquer estratégia que esteja ao alcance dos tutores e
dos professores no ambiente virtual.
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APÊNDICE A – Relação das palestras proferidas no evento experimental
Gestão por Competências no Setor Público
Rogerio Leme

1

Apresenta uma metodologia para implantação da Gestão por
Competências no Setor Público, a partir das avaliações técnicas,
comportamentais e de responsabilidades do servidor. Destaca ainda que
para obter sucesso na execução deste processo, deve-se pautar pelos
pilares da Transparência, da Justiça, da Meritocracia e do Foco no
Desenvolvimento do Servidor.
A Estruturação e a Integração do Plano de Cargos e Salários e a
Gestão por Competências
Romeu Huczok

2

Compreenda a relação entre o Plano de Cargos e Salários e a Gestão por
Competências – duas ferramentas distintas e complementares.
Inicialmente, serão apresentadas as etapas de implantação do Plano de
Cargos e Salários, a importância da descrição e da remuneração para
cada cargo e função, bem como os cuidados que devem ser tomados na
sua condução. Em seguida, a Gestão por Competências será indicada
para o desenvolvimento de carreira interna e o tipo de remuneração
indicada para cada função.
Liderança e Gestão por Competências: Método e Desenvolvimento
Sustentável de Líderes
Alexandre Giomo

3

Destaca a importância do papel da liderança no desenvolvimento da
equipe de forma continuada. Para isso, é necessário que estes líderes
saibam identificar os Gap's (necessidades) a serem desenvolvidos pelos
colaboradores com base nas estratégias da organização, visando sempre
a obtenção de resultados e o alinhamento com a Gestão por
Competências.
Gestão por Competências com a Metodologia do Inventário
Comportamental
Euclides B. Junior
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Apresenta uma maneira prática de aplicar a Gestão por Competências em
empresas privadas através da Metodologia do Inventário
Comportamental, que gera benefícios para o colaborador, o gestor e
também para a organização. A partir do conceito tradicional de
competência, que agrega Conhecimento, Habilidade e Atitude (CHA),
serão acrescentados os conceitos de Resultados e de Complexidade, que
visam garantir uma melhor avaliação da real entrega de cada colaborador
da empresa.
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APÊNDICE B – Características das principais ferramentas avaliadas
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APÊNDICE C – Termo de consentimento para participação na pesquisa

TERMO DE CONSENTIMENTO
Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da Jornada Virtual de Gestão por
Competências vinculada à pesquisa intitulada "O uso da Web 2.0 na Educação a Distância:
impactos na interação social", desenvolvida por Willyans Garcia Coelho, diretor executivo do
site RH.com.br e aluno regular do Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia da
Educação a Distância da UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fui
informado, ainda, de que a pesquisa é orientada pela Profa. Patricia Cabral de Azevedo
Restelli Tedesco (Ph.D.), a quem poderei consultar a qualquer momento que julgar necessário
através do e-mail secretaria@rh.com.br.
Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo
financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da
pesquisa a fim de aumentar o conhecimento científico para a área de educação a distância. Fui
informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos da pesquisa que é, em linhas gerais,
analisar de que forma o uso dos recursos da Web 2.0 podem influenciar a interação dos
participantes de eventos online.
Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de respostas a um questionário online
que será gravado em banco de dados eletrônico sem qualquer identificação pessoal. O acesso
e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo pesquisador e sua orientadora e serão
tratados de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu
nome em qualquer fase dessa pesquisa. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta
pesquisa e os resultados divulgados na dissertação pública que será defendida pelo
pesquisador para obtenção do seu título de Mestre em Educação a Distância, além de eventos
e/ou revistas científicas. Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa pesquisa a
qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou
constrangimentos.
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo
em participar da pesquisa proposta, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento,
sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.
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APÊNDICE D – Conjunto de mensagens enviadas por correio eletrônico aos
participantes durante o evento experimental
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APÊNDICE E – Tela de instruções sobre o questionário

