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RESUMO 

Trata a concepção de uma ferramenta de comunicação integrada e on-line, o 

FACIO, cuja finalidade é facilitar o gerenciamento de mensagens escritas, 

elaboradas em conversas de grupos organizados em temas. A ferramenta busca 

atacar dois problemas atuais: o grande volume de interações e contatos que um 

indivíduo deve gerenciar e a forma dispersa com que essas interações ocorrem. A 

ferramenta está dentro da área de comunicação mediada por computador (CMC) e 

em relação à comunicação face a face, as ferramentas de CMC apresentam 

deficiências ligadas à perda de contexto nas conversas e a perda de percepção 

social e afetiva nos grupos. Dentre as várias estratégias propostas, o uso das 

técnicas da área de visualização de informações é uma discutida. O cenário de 

aplicação é o ensino e aprendizagem, portanto, alguns aspectos teóricos sobre a 

relação social entre os envolvidos são apresentados e correlacionados com o uso 

da ferramenta. Algumas condições facilitadoras para uma situação de 

aprendizagem, de aspecto humanista, também são comentadas. Por se pretender 

explorar o domínio de maneira mais abrangente e descompromissada com uma 

tecnologia em particular, as ontologias foram um instrumento de apoio à 

metodologia usada. Sobre os recursos da ferramenta, a integração é um traço 

importante. Por exemplo, conversas assíncronas e síncronas, que usualmente são 

realizadas por diversas ferramentas, podem ser tratadas de maneira integrada e 

ortogonal no FACIO. 

 

Descritores: comunicação mediada por computador; ambientes virtuais de 

aprendizagem; visualização de informações 

 



 

  ABSTRACT 

It deals with a conception of an integrated communication and on-line tool, 

“FACIO”, whose target is to make the written messages management easier, which 

are elaborated in organized chat groups by themes. This tool searchs to atack two 

current problems: the great volume of interactions and contacts that someone has 

to manage and, with the scattered way this interactions happen. The tool is within 

the computer mediated communication (CMC) and in relation to face to face, the 

tools of CMC present deficiencies connected to the loss of conversation context in 

the chats and the loss of social and affective perception in the groups. Among the 

several proposed strategies, the use of the techniques of the information 

visualization area is one that is discussed. The application scenario is the teaching 

and learning, therefore some hypothetical aspects about the social relation among 

the ones involved are presented and correlated to the use of the tool. Some 

facilitator conditions to a situation of learning, of humanistic aspect, are also 

commented. By intending the dominion’s exploration in a comprising way and with 

no commitment with a particular technology. The ontologies were an instrument of 

support to the used methodology. About the tool’s resources, the integration is an 

important feature. For instance,  synchronized  and unsynchronized chats that 

usually are realized by various tools can be treated  in an integrated and ortogonal 

way with FACIO. 

 

Key words: computer mediated communication; virtual learning enviroment, 

information visualization. 
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1. Introdução 
“E Deus disse: que seja feito a luz e as trevas e assim 
foi feito. À luz Deus denominou dia e às trevas,noite” 

Gênesis 
 
 
“O começo é a parte mais importante do trabalho”  

Platão 

 

Na evolução humana, a criação de utensílios, e contemporaneamente a fala, marcam 

algumas das primeiras características que distinguem o homem, no caso o Homo 

Habilis, dos outros animais. Conforme Domenico de Masi (1999), estes acontecimentos 

marcam a primeira expressão de nossa criatividade. Se antes nos comunicávamos com 

gestos e sussurros, a partir daquele momento expandimos nossos canais naturais de 

comunicação, passamos a articular fonemas e depois palavras. 

Outros passos importantes são dados com o uso das figuras e da escrita. Vários 

registros de desenhos primitivos em cavernas são os primeiros sinais das figuras como 

modo de expressão e comunicação. Quanto à escrita, sua primeira manifestação ocorre 

por meio de registros, em tábuas de argila, de um conjunto de símbolos, figuras 

cuneiformes, pictogramas, timbres e hierógrifos. Estes símbolos eram utilizados, 

principalmente por escribas, para produzir documentos de um reino. Com o advento do 

alfabeto, o conjunto de símbolos fica mais limitado, surgem as letras, que com suas 

inúmeras combinações formam as palavras, e estas, por sua vez, compõem as frases. 

O dualismo espaço e tempo é um elemento importante a ser incorporado nesta  análise 

histórica da comunicação. Inicialmente, transpor o tempo e o espaço era praticamente 

impossível, pois não havia a transmissão de informações. Com a fala, os indivíduos 

podem melhor entender, reter as informações e em outro lugar distante, ou em um outro 

momento, pronunciar tais informações. Com a escrita, é possível registrar as 

informações em um meio, tábuas ou papiros, que poderá ser levado a outro lugar, ou 

mesmo vencer as barreiras do tempo. Os antropólogos são testemunhas da utilidade 

desses registros. 
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Nesses primórdios, a comunicação realizava-se por meio de nossas habilidades 

naturais: visão, audição, capacidade de gesticular e articular sons e palavras, e por 

isso, os participantes da interação precisavam compartilhar o mesmo ambiente físico ao 

mesmo tempo. No decorrer da história, várias técnicas de transmissão e mediação da 

comunicação foram concebidas e se, remotamente os códigos de fumaça permitiam o 

contato distante e os hierógrifos venciam o tempo e o espaço, hoje, temos um conjunto 

de tecnologias sofisticadas para minimizar estes fatores, por exemplo, as redes de 

computadores e a Internet. 

É lúdico observar como o tempo para a transmissão de uma mensagem evoluiu desde 

o uso do cavalo como suporte aos mensageiros até as redes de computadores do 

mundo atual. Para chegar até alguém distante, uma carta demorava alguns dias ou 

semanas. Em termos de espaço, vemos com naturalidade a disponibilização das 

informações em qualquer lugar de forma fácil e rápida pela Internet. Em algum tempo, 

não muito distante, o acesso ao conhecimento era propiciado pela busca em bibliotecas 

que, em geral, não estavam tão próximas quanto o desejado. 

Essa epopéia da evolução da comunicação na trajetória humana, certamente, tem 

inúmeros outros exemplos e paralelos para análise. Por hora, o importante foi 

exemplificar cenários que servirão para contextualizar os problemas, as demandas e as 

proposições deste trabalho. 

Se a evolução tecnológica, por um prisma, resolve alguns problemas e proporciona 

novas alternativas, por outro, cria novos desafios. A Internet é um exemplo para ilustrar 

essa conseqüência: novas soluções, problemas novos. Inicialmente, os dois grandes 

benefícios da Internet eram: prover um repositório de conteúdo e serviços e; permitir a 

comunicação entre seus integrantes. No início, a publicação de conteúdo foi mais 

explorada e um volume imenso de conteúdo foi publicado na “Web”. Isso demandou o 

desenvolvimento de tecnologias para o tratamento deste conteúdo e daí, emergiram 

várias técnicas e ferramentas de recuperação e filtro de informações. Na comunicação, 

o número crescente de integrantes e o surgimento de várias alternativas para troca de 

mensagens: correio eletrônico, salas de bate-papo, listas, mensagens instantâneas e 
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outras, têm provocado uma explosão de comunicação entre as pessoas, daí surgem os 

desafios.  

Conforme citado por Berlo (2003), algumas pesquisas apontam que um indivíduo 

comum gasta 70% de seu tempo ativo comunicando-se, são em torno de 10 a 11 horas 

por dia. Esta comunicação certamente é dispersa em várias formas e meios, os 

contatos de um indivíduo podem estar no telefone fixo, no celular, na caixa de correio 

eletrônico, no software de troca de mensagens instantâneas e, além disso, podem 

referenciar informações que foram divulgadas no telejornal, no jornal impresso ou na 

Internet.  

Enfim, o grande volume de interações a gerenciar e a pulverização destas interações 

em várias tecnologias são duas questões importantes a tratar. Duas abordagens podem 

ser direcionadas: o desenvolvimento de novas habilidades do ser humano, isto é, a 

adoção de um novo “modus vivendi”, bem como a proposição de soluções tecnológicas, 

facilitadoras deste novo modo de vida.  

Uma tendência na concepção de novas soluções é explorar dois conceitos: a 

convergência e a conectividade. A convergência diz respeito a unir várias 

funcionalidades em uma mesma solução e a conectividade diz respeito à integração 

entre várias soluções diferentes. Observando nossas ferramentas de comunicação é 

comum termos mensagens organizadas em um correio eletrônico, em mensagens 

instantâneas e ainda nos celulares. Para melhorar esta situação, novas soluções em 

comunicação podem experimentar, cada vez mais, tratar várias formas de comunicação 

de maneira integrada e ortogonal. Por exemplo, mensagens assíncronas e síncronas 

poderiam ser tratadas de forma semelhante em uma mesma ferramenta. Além disso, a 

integração com outras soluções de correio pode, pela troca de dados, centralizar as 

mensagens em um conjunto menor de ferramentas. 

Conforme a motivação, a comunicação em comunidades virtuais pode ter como ênfase: 

o lazer, o trabalho e a aprendizagem (KOLLOCK, 2000). No processo de ensino-

aprendizagem, a interação social é um componente importante. Uma análise ao longo 

dos tempos permite observar que esse processo tem se caracterizado pela troca, quer 
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analisando a relação entre mestre e discípulo na Grécia antiga, as viagens de estudos 

dos jovens abastados no século XVIII ou a aprendizagem que ocorre, atualmente em 

sala de aula. 

As tendências pedagógicas atuais apontam para o uso mais intenso das práticas 

cooperativas. Conforme Piaget (POZO, 1998), a cooperação é um elemento essencial 

para a aprendizagem. Sua proposta, o construtivismo, enfatiza a interação do aprendiz 

com objetos de conhecimento. A teoria de Vygotsky tem atenção especial para a 

questão do aspecto social. De acordo com sua teoria, é no social que surge a 

aprendizagem. Estas novas teorias e o avanço da tecnologia de informação e da 

comunicação fomentam nos educadores o estudo e a proposição de novos rumos para 

o processo de ensino-aprendizagem. Vários destes estudos e trabalhos são 

encontrados na área Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL, do 

inglês “Computer Suported Collaborative Learning”). 

O FACIO, uma ferramenta online de apoio à comunicação integrada, foi desenvolvido 

pelo autor deste trabalho e é uma das iniciativas do grupo responsável pelo AmCorA, 

Ambiente Cooperativo de Aprendizagem. O AmCorA é, antes de tudo, uma proposta de 

uma nova abordagem para a educação através do uso de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). Em sua concepção, uma das estratégias é integrar vários recursos 

que contribuam para a aprendizagem, dentre eles: laboratórios virtuais, gerenciadores 

de conteúdo, ferramentas de comunicação e coordenação, tutores inteligentes e jogos 

educativos. Tais recursos compõem um ambiente em que o educador pode exercer, 

junto com os aprendizes, o ato do aprender. O FACIO é uma destas ferramentas, um 

destes “braços”, e seu foco é tratar a comunicação em grupos, sobretudo, a 

comunicação escrita. 

Com os recursos concebidos no FACIO, as comunidades virtuais podem realizar suas 

interações que, naturalmente e, gradualmente, produzem uma rede de argumentação e 

registros, sempre exposta e manipulável. Nessa comunicação entre os participantes, a 

cadência deixa de ser rígida, um depois do outro, um esforço cognitivo é estimulado e 

conversas coletivas seguem em linhas paralelas, e toda essa comunicação está 
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estruturada e facilmente disponível na interface. A intenção é produzir um resultado que 

está relacionado a uma diferente geometria da comunicação (LÉVY, 1993). 

1.1. Objetivos 

Em linhas gerais, o trabalho pretende estudar o papel da comunicação e de suas 

tecnologias em comunidades virtuais, sobretudo em cenários de ensino-aprendizagem 

e, a partir deste estudo, propor a concepção e o desenvolvimento do ambiente de apoio 

à comunicação integrada e on-line, o FACIO. 

De uma maneira mais pontual, os objetivos são: 

a) Compreender o processo de comunicação em geral; 

b) Discutir problemas e demandas relacionadas com o emprego das novas 

tecnologias no processo de comunicação, com ênfase na comunicação escrita; 

c)  Estudar o papel da comunicação no processo de aprendizagem; 

d) Conceber e construir um ambiente integrado que permita facilitar a 

comunicação e a organização das interações, sobretudo a comunicação escrita, em 

comunidades virtuais de aprendizagem. 

1.2. Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido seguindo as seguintes atividades e estratégias: 

a) Pesquisa: um conjunto de trabalhos sobre os temas centrais da dissertação: a 

comunicação e suas tecnologias, o processo de ensino-aprendizagem e os ambientes 

virtuais de aprendizagem, foram pesquisados e discutidos; 

b) Aprendizagem por meio de ontologias: o conteúdo pesquisado foi organizado 

e consolidado através das técnicas de construção de ontologias; 
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c) Avaliação das ferramentas: a pesquisa e a ontologia permitiram criar um 

conjunto estruturado de características para avaliar uma amostra das ferramentas 

similares; 

d) Concepção: com a compreensão do domínio e com a avaliação das 

ferramentas afins, foi possível realizar a concepção da ferramenta; 

e) Prototipação: o desenvolvimento de uma amostra de funcionalidades mais 

significativas serviu para concretizar as idéias previstas na concepção; 

f) Avaliação: o método tem seu desfecho na avaliação da ferramenta com base 

nos pressupostos delineados no início do trabalho. 

1.3. Estrutura do trabalho 

A estrutura do trabalho reflete os pontos relacionados na metodologia. Depois desta 

introdução, o capítulo 2 apresenta um resumo dos trabalhos científicos relacionados à 

comunicação e aos outros assuntos relevantes ao tema. No capítulo 3, o conhecimento 

do domínio é expresso em uma ontologia que serve de base para a avaliação de 

ferramentas, realizada no capítulo 4. Os capítulos 5 e 6 tratam, respectivamente, da 

concepção da ferramenta e da implementação de uma amostra significativa das 

funcionalidades. As conclusões finais do trabalho são tratadas no capítulo 7. 
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2. Revisão Teórica 
“Societies have always been shaped more by the 
nature of the media by which men communicate than 
by the content of the communication.” 

Marshall McLuhan and Quention Fiore 
 
 
“Vision is the art of seeing things invisible” 

Jonathan Swift 
 
“Não há só rede de relações sociais. Existem as 
pessoas concretas, homens e mulheres. [...] o ser 
humano é, na essência, alguém de relações 
ilimitadas. O eu somente se constitui mediante a 
dialogação com o tu, como o viram psicólogos 
modernos, e anteriormente, filósofos personalistas. 
[...] O tu é parteiro do eu.” 

Leonardo Boff 

 

Uma suposição básica exposta por Berlo (2003) é que a compreensão do processo, 

das determinantes e dos efeitos da comunicação melhora a capacidade básica do 

homem de cuidar de problemas de comunicação enfrentados no trabalho, seja qual for 

o tipo de seu trabalho. É trivial perceber que esta suposição é consistente e que pode 

ser levada para outras áreas de conhecimento. O propósito deste capítulo é permitir 

compreender os pontos das áreas de pesquisa envolvidas neste trabalho, dentre elas: a 

comunicação, sobretudo a escrita, a aprendizagem e a visualização de informações. 

Weinberger (2003) argumenta que uma deficiência neste nicho é que nenhuma 

tecnologia foi desenvolvida genuinamente para um processo de comunicação. Esta 

posição, interpretada como uma crítica, alerta para a importância de estudar ou 

considerar a essência da comunicação antes da conceber e desenvolver uma solução. 
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2.1. Comunicação 

Conforme (GRIFFIN, 2004), a comunicação é difícil de se definir devido aos vários 

enfoques dado a sua pesquisa e aplicação. Duas definições são discutidas em seu 

trabalho: 

  “Comunicação é a transmissão e a recepção de informação” 

       Claude Shannon, Engenheiro 

  “Comunicação é a geração de significado” 

       A. Richards, Filósofo 

Como ele apresenta, as duas definições são verdadeiras, porém pela formação de seus 

autores, a primeira apresenta um apelo científico e a segunda, um apelo humanista. 

A definição abaixo apresenta uma perspectiva mais ampla e interessante para o foco 

deste trabalho: 

“Comunicação é o gerenciamento de mensagens para o propósito de criar 

significado”  

    Lawrence Frey, Carl Botan, Paul Friedman, and Gary Kreps 

A abrangência do tema envolve várias áreas de conhecimento, por exemplo: lingüística, 

sociologia, psicologia, antropologia, filosofia e engenharia. Além disso, deve ser bem 

exercida em vários tipos de atividades: produção de telejornais, oratória, escola, edição 

de propagandas, departamentos de relações humanas. Por questão de foco, este 

trabalho explora as facetas da comunicação escrita, realizada em grupos, em geral 

voltada para a discussão de temas e tendo como cenário de aplicação, o processo de 

ensino-aprendizagem. 
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2.1.1. Modelos de comunicação 

Para discutir de maneira mais estruturada as questões, é útil apresentar os modelos de 

comunicação. Um modelo de comunicação tem a finalidade de abstrair a realidade e 

apresentar os elementos básicos de um processo de comunicação.  

Um dos primeiros modelos foi o proposto por Aristóteles e nele existiam três elementos: 

quem fala, o discurso e a audiência. Nele, o ato de comunicar é uma busca de todos os 

meios disponíveis para a persuasão, isto é, comunicar pretende fazer com que o outro 

comungue com o significado de quem fala.  

A maioria dos modelos, apesar de mais complexos, não se distanciam tanto desta base, 

exceto sobre o aspecto do objetivo, a persuasão. Claude Shanon e Warren Weaver  

criaram, no contexto do Bell Telephone Laboratory, um modelo que continha os 

seguintes elementos: a fonte, o transmissor, o sinal, o receptor e o destinatário (Berlo, 

2003). Percebe-se que este modelo está coerente com o aristotélico e, em síntese, 

apenas adiciona o transmissor e o receptor. Apesar de ser criado para suporte à 

engenharia eletrônica, teve boa aceitação em outras áreas de conhecimento e é 

considerado útil para a análise da comunicação humana. 

Conforme Berlo (2003) comenta, os vários modelos propostos são coerentes entre si e 

similares. Algumas diferenças estão na terminologia empregada, na soma de alguns 

elementos ou no enfoque empregado. Como base para as discussões posteriores, o 

modelo apresentado em Berlo (2003), evoluído a partir do modelo de Shanon, pode ser 

suficientemente empregado. Neste modelo, os elementos são: 

 a) Emissor: indivíduo ou grupo que tem uma motivação para se empenhar na 

comunicação. Nele emergem intenções, informações, objetivos, coisas a comunicar; 

 b) Mensagem: o conteúdo a ser comunicado; 

 c) Codificador: responsável por traduzir a mensagem em um código e  

linguagem. São exemplos destes codificadores: habilidades motoras, mecanismo vocal 

e sistema muscular da mão para a escrita e para fazer desenhos; 
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 d) Canal: é tratado de várias maneiras na teoria da comunicação. De maneira 

simplificada, é o intermediário entre a fonte e o receptor responsável pela condução da 

mensagem; 

 e) Decodificador: responsável por tornar a mensagem inteligível ao receptor; 

 f) Receptor: o alvo, aquele que se pretende atingir com a comunicação. 

A figura 1 ilustra estes elementos do modelo de comunicação. A mesma figura, através 

das letras, será utilizada para explicar o processo de comunicação, tratado pelo tópico 

na seqüência. 

$$

%%

&& ''

((

Receptor

Emissor

Codificador

Decodificador
Mensagem

Canal

 

Figura 1 – Modelo e Processo de Comunicação 

2.1.2. O processo de comunicação 

O processo de comunicação envolve, de maneira bem simplificada, as atividades 

comentadas e apresentadas a seguir. Cada letra sinalizada na figura 1 corresponde a 

uma das etapas relacionadas abaixo: 

 A) Formação da mensagem: 

− O emissor, consciente ou inconscientemente, percebe uma intenção, um 

objetivo e algo a comunicar; 
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− O emissor manipula um conhecimento em suas estruturas mentais; 

− Uma informação é formada ainda em nossa mente; 

− A pessoa percebe se pode emitir a mensagem; 

− Nestes passos, pode haver auto-comunicação, o indivíduo repensando e 

comunicando a mensagem consigo mesmo. 

 B) Codificação da mensagem: 

− Com a informação definida, o emissor por meio de seus codificadores, 

estimula o canal com a mensagem; 

− Durante este momento, o emissor pode perceber a reação do receptor e 

redirecionar a produção da mensagem. 

 C) Transmissão da mensagem: 

− A mensagem é propagada por meio do canal até o receptor; 

− O canal em que a mensagem está trafegando pode efetuar algum registro 

da mensagem. 

 D) Decodificação da mensagem: 

− A mensagem estimula os decodificadores do receptor. 

 E) Compreensão da mensagem pelo receptor 

− O receptor interpreta a mensagem decodificada e extrai a informação 

explícita ou implícita; 

− A informação é absorvida e acomodada dentro das estruturas mentais do 

receptor; 

− O receptor pode continuar a comunicação assumindo agora o papel de 

emissor. 
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2.1.3. Conceitos e Aspectos do fenômeno de comunicação 

Após esta introdução sobre a comunicação, alguns conceitos, aspectos e conclusões 

dos trabalhos pesquisados são relatados a seguir.  

Conforme Berlo (2003), a efetividade da comunicação está relacionada com o conceito 

de fidelidade e este é um ponto central do estudo da comunicação. A fidelidade indica 

qual a precisão do processo de codificação da mensagem, da transmissão no canal de 

comunicação e da recepção e decodificação pelo receptor. Vale enfatizar que, apesar 

do apelo técnico, característica do modelo de Shanon e Weaver, os termos codificação, 

transmissão e recepção devem ser compreendidos de maneira ampla, sem estar preso 

aos significados específicos do domínio da engenharia eletrônica. 

Herring (2000) foca atenção na análise de discurso e seus trabalhos contribuem para 

compreender alguns conceitos ligados à estrutura da conversa dentro de uma 

comunicação mediada por computador (CMC). Para iniciar, dois conceitos são citados a 

seguir: 

 a) “turn” (HERRING, 2000) – ciclo ou conjunto de “peças de comunicação” 

focando um determinado assunto pontual, um foco central. São “micro assuntos” sendo 

discutidos por um conjunto destas “pecas de comunicação”. Uma mensagem pode 

conter várias “turns” e uma “turn” pode se desenrolar em um conjunto de mensagens; 

 b) adjacência: uma propriedade que indica o quanto as “peças de comunicação” 

ou “turns” estão próximas umas das outras e podem ser facilmente percebidas como 

um conjunto inter-relacionado. 

Estes conceitos são os principais para compreender a questão de “turn-taking”, que 

indica o quanto a percepção das “turns” e a participação nelas é intelegível. De acordo 

com a forma da comunicação, este “turn-taking” pode ser mais ou menos efetivo. 

Esta efetividade pode ser impactada pelas lacunas e sobreposições. Nas lacunas, a 

aderência das “turns” é perdida pelo tempo entre as “turns” ou pela inserção de outras 

informações no meio de duas mensagens de uma mesma “turn”. A sobreposição diz 
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respeito às mensagens ou “turns” que tratam a mesmo conteúdo até introduzir uma 

nova peça. Se por um lado a sobreposição diminui a adjacência e dá mais aderência ao 

conjunto de “turns”, por outro, a comunicação fica mais redundante, repetitiva e 

extensa. 

Outro aspecto interessante citado por Herring (2000) é a capacidade de referenciar, ou 

endereçar, as mensagens e suas partes. Esta capacidade permite a interligar os 

assuntos entre as mensagens e, por conseguinte, pode melhorar o “turn-taking”. Por 

exemplo, ao copiarmos partes de uma mensagem para retratá-la, de alguma maneira 

se está explorando a referência de assuntos na conversa. 

Mediação, tratada no trabalho de Whitaker (1996), é outro ponto a se mencionar nesta 

análise. Quando duas pessoas próximas estão conversando, a mediação acontece de 

forma natural, pois uma pessoa sabe o momento em que deve escutar e falar, e além 

disso, a mensagem consegue atingir o receptor sem a necessidade de aparato 

tecnológico. Whitaker (1996) apresenta duas situações em que a mediação é 

necessária: 

 a) Para a mensagem atingir maiores distâncias, pois nossos recursos naturais, a 

voz e nosso campo visual, têm limites de alcance; 

 b) Para a mensagem persistir e permitir um resgate posterior. Neste caso, a 

mediação serve para tratar tanto a aspecto tempo, como o espaço, na comunicação. 

Além destas duas necessidades expostas, é possível estabelecer uma relação com o 

fenômeno do “turn-taking” e acrescentar outra situação em que a mediação é 

importante. Quando várias pessoas estão conversando sobre assuntos variados, faz-se 

necessário usar recursos de mediação para evitar que todas falem ao mesmo tempo ou 

para permitir que as idéias e informações sejam melhor encadeadas, organizadas e 

estruturadas. Por isso é que em reuniões e assembléias, existem mecanismos como 

pauta e seqüência de falas.  

A figura 2 a seguir ilustra as questões expostas anteriormente. No cenário A duas 

pessoas próximas conversam, não existindo a necessidade de mediação. No cenário B 
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as pessoas estão distantes, portanto uma tecnologia deve ser prevista para ampliar o 

alcance. No cenário C, uma pessoa emite uma informação em um tempo e, 

posteriormente outra recupera esta informação. No cenário D muitas pessoas estão 

conversando em um mesmo local, portanto é útil usar uma pauta para organizar a 

conversa. 

Pauta

$$
%%

&&
''

 

Figura 2 – A necessidade de mediação na comunicação 

Para finalizar, outro ponto exposto na trabalho de Herring é o ato de discurso, cujo 

papel é classificar o ato da comunicação em tipos como: “perguntar”, “discordar”, 

“concordar”, “explicar” e outros. Uma vez tratados explicitamente na comunicação, os 

atos de discurso permitem identificar mais facilmente a intenção de uma mensagem e, 

por conseguinte, facilitar o processo de comunicação. 
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2.1.4. Tipos de Comunicação 

Vários autores apresentam várias propostas de classificação da comunicação, umas 

mais ilustrativas e outras mais sistemáticas. A primeira, apresentada a seguir, é a 

exposta por Ruesch e Bateson (Berlo, 2003) e não objetiva ser uma classificação 

sistemática, o seu propósito é apenas ilustrar como a comunicação pode se manifestar 

de várias formas e, assim, ampliar nossa visão sobre a comunicação. 

Tipo Exemplos 

Escrita Correspondências convencionais 

Ilustrada  Folhetos publicitários 

Falada Conversa ao telefone 

Por gesto Cumprimentos cotidianos 

Comunicação entre surdos e mudos 

Em grupo  Reunião de trabalho 

Em massa Regulamentos governamentais 

Em massa e em grupo Assembléias sindicais 

Introspectiva Momento de reflexão sozinho 

Impressa Jornais e Cardápios 

Química Cheiro de uma comida 

Por tato Leitura de código Braile 

Por símbolo Sinais de trânsito 

Por sons Ambulância em trânsito 
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Por cultura material Monumentos históricos 

Por figuras Desenho animado 

Pelas artes Peça teatral 

Quadro 1 – Tipos de comunicação 

A classificação exposta a seguir (DESANTIS e GALLUPE, 1987) explora as dimensões 

tempo e espaço da comunicação. Esta é uma classificação clássica e a maioria dos 

autores baseia seus estudos nesta taxonomia. 

 Mesmo Tempo 

(Síncrono) 

Tempos diferentes 

(Assíncrono) 

Mesmo Lugar 

(Local) 

Comunicação Face a Face 

- Reuniões de trabalho 

Comunicação assíncronas locais 

Locais 

Diferentes 

(Distribuída) 

Conversas Síncronas 

- Bate-papo  

- VideoConferência 

Conversas assíncronas distribuídas 

- Correio Eletrônico 

- Fórum 

Quadro 2 – Classificação da comunicação conforme espaço e tempo 

Para uma classificação similar a esta, Whitaker (1996) utiliza os termos: interativo e não 

interativo para distinguir o caráter síncrono do assíncrono. Apesar da similaridade, o 

termo interatividade parece mais forte, pois carrega consigo as questões de atenção, 

empenho e reação do receptor à mensagem.  

Além da dimensão tempo, Whitaker (1996) sistematiza suas teorias conforme a 

modalidade da comunicação, que dizem respeito aos canais que são utilizados na 

comunicação, por exemplo, visão e audição. Os modos considerados por ele são:  
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 a) lingüístico com modo visual: envolve a escrita ou fala com a percepção visual 

dos participantes na comunicação. Exemplos: comunicação face a face e 

videoconferência; 

 b) lingüísticos sem modo visual: somente a fala e/ou escrita são envolvidas. 

Exemplos: telefone e correio eletrônico. 

Herring (2000) apresenta uma distinção interessante entre a comunicação mediada por 

computadores (CMC) e a comunicação natural via fala ou escrita. Conforme sua 

argumentação, a CMC é distinta da comunicação natural, pois: 

 a) a velocidade na CMC é mais rápida que a escrita devido às abreviações e aos 

“emoticons”. Porém ela é mais lenta que a fala pois exige a digitação. 

 b) A CMC permite a participação de vários indivíduos ao mesmo tempo. Em meio 

natural ou mesmo ao telefone, isto é limitado à capacidade cognitiva de ouvir e falar 

simultaneamente com várias pessoas. 

Além dos eixos de classificação anteriores, vários outros são apresentados, entre eles: 

a) Conforme “feedback” simultâneo:  

- sem “feedback”: a mensagem é produzida integralmente até ser transmitida 

sem percepção da reação do outro participante; 

- com “feedback”: ambos (emissor e receptor) percebem a mensagem 

enquanto está sendo produzida e podem interferir no meio da produção; 

b) Conforme número de participantes: “um para um”; “um para muitos” e “muitos 

para muitos”; 

c) Conforme tamanho da mensagem e caráter granular: mensagens grandes e 

pouco granulares ou mensagens curtas e bem granulares; 

d) Conforme persistência: com registro e recuperação ou sem registro, volátil; 
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e) Conforme facilidade de incorporar trechos de outras mensagens e 

possibilidade de reuso da mensagem: endereçáveis e não endereçáveis; 

f) Conforme grau de identificação e caráter anônimo dos participantes 

g) Conforme objetivo da comunicação: recreação, aprendizagem, tomada de 

decisão e produção de algum artefato. 

2.1.5. A efetividade da comunicação 

Em seu trabalho, Berlo (2003) apresenta quais fatores impactam na fidelidade da 

comunicação. Ele organiza os fatores conforme os seguintes elementos: 

 a) Codificador e fonte; 

 b) Receptor e decodificador; 

 b) Mensagem; 

 c) Canal. 

Quatro características do emissor impactam na fidelidade: habilidades comunicadoras, 

atitudes, nível de conhecimento e contexto sócio-cultural.  

As habilidades comunicadoras são as capacidades de expressar e compreender a 

mensagem, por exemplo: pintar, gesticular, ler e outras. As cinco principais são: escrita 

e fala para codificação; leitura e audição para decodificação e; a habilidade cognitiva 

durante a codificação ou decodificação. Essa última, a habilidade cognitiva, diz respeito, 

por exemplo, ao manipular as peças da comunicação: símbolos mentais, figuras, 

palavras, vocabulário, gramática e outros. 

O autor (BERLO, 2003) esclarece o conceito atitude da seguinte forma, se um indivíduo 

A tem atitude em relação a B (indivíduo ou objeto), existe uma predisposição, tendência 

ou desejo de aproximar-se ou distanciar-se de B. Três tipos de atitudes influenciam na 

comunicação:  
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a) atitude consigo mesmo: a percepção de si próprio, por exemplo, uma auto-

estima baixa ou alta influencia a forma de comunicar-se. O complexo conjunto de 

variáveis que forma a personalidade do indivíduo tem relação com esta atitude; 

b) atitude com o assunto: o gostar ou não do assunto implica em mudanças na 

forma como este será tratado e comunicado; 

c) atitude com o receptor: quando existe uma afinidade com o receptor, a 

comunicação pode ser mais fluida. Além disso, se o receptor tem uma afinidade 

com o emissor, haverá menor postura crítica. 

Quanto ao nível de conhecimento, o autor associa a fidelidade com a diferença entre o 

conhecimento do receptor e do emissor. Sua argumentação é que quanto mais 

nivelados os envolvidos, maior a facilidade de comunicação. Por isso, é interessante 

que, em comunicação entre um especialista e um leigo, o especialista busque nivelar-

se com o conhecimento do leigo. 

Para o contexto sociocultural, todos os grupos aos quais pertencem um indivíduo, todos 

os valores e padrões aprendidos, suas percepções do seu lugar no mundo, sua 

posição, sua própria classe social, seu posto hierárquico, enfim, todas essas variáveis 

influenciam a comunicação. Todos estes fatores também valem para o receptor, isto é, 

a percepção do outro na cena sociocultural vai afetar a forma como a comunicação será 

realizada. 

Estes foram os fatores relacionados com o emissor.  Apesar de, para fins analíticos, 

estes dois elementos (emissor e receptor) serem distintos, eles são interdependentes e 

seus papéis mudam na dinamicidade da comunicação. Por isso, todos os fatores 

apresentados para o elemento emissor são também válidos para o receptor.  

Em relação ao elemento mensagem, três fatores podem ser evidenciados: o código, o 

conteúdo e o tratamento. O código diz respeito ao emprego de elementos e estruturas 

de uma língua ou linguagem para formar a mensagem. Em geral, está ligado, por 

exemplo, ao uso adequado de um vocabulário, à boa formação de sentenças da 

mensagem, isto é, trata o caráter léxico e sintático da mensagem. O conteúdo às idéias 
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da mensagem e o tratamento diz respeito a todas as escolhas ligadas aos itens 

anteriores, isto é, o estilo da mensagem. Este estilo envolve decisões como usar um 

vocabulário simples ou mais rebuscado, usar afirmações ou provocar reflexões por 

meio de indagações, usar uma linguagem escrita ou imagens.  

Para tratar o elemento canal, é importante esclarecer melhor este conceito. No contexto 

da comunicação, o canal pode ter três significados: 

a) O canal como codificador e decodificador, por exemplo, as cordas vocais, a 

audição, a visão podem ser considerados canais empregados na 

comunicação; 

b) O canal como o veículo da mensagem, por exemplo, as ondas sonoras 

manifestação física da mensagem audível, está ligado a um canal da 

comunicação; 

c) O canal como o meio em que a mensagem é transportada: por exemplo, o ar 

ou uma faixa de freqüência de uma rádio podem ser considerados canais. 

Para a fidelidade, alguns fatores ligados ao canal que influenciam a fidelidade envolvem 

questões como: 

a) Quais canais estão disponíveis? 

b) Quais preferências da fonte e do receptor? 

c) Quais canais recebidos pelo maior número dos receptores? 

d) Quais canais tem maior impacto? 

e) Quais canais são mais adaptáveis ao conteúdo da mensagem? 

f) Qual o custo de se utilizar um ou outro canal? 
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Em geral, as teorias ligadas ao canal apontam que quanto maior o número de canais 

empregados, a decodificação pelo receptor será mais efetiva. Por exemplo, escutar e 

ver a pessoa articulando uma mensagem é mais efetivo do que só escutá-la. 

2.1.6. As teorias e as tendências atuais  

Uma abordagem comum nos trabalhos encontrados sobre o tema é prever como o 

emprego da tecnologia afeta o fenômeno da comunicação, sob o aspecto de processo, 

conteúdo e resultado, e quais as vantagens e desvantagens em relação à comunicação 

“in natura”. 

Algumas estratégias são comumente encontradas para sistematizar os estudos:  

a) Comparar a comunicação mediada pela tecnologia com a comunicação face a 

face (FTF, do inglês face to face). Thomas Erickson (2003) comenta que esta 

estratégia permite propor novas concepções e realimentar as teorias de 

comunicação; 

b) Após enunciar os objetivos de seus trabalhos, uma taxonomia é utilizada para 

sistematizar os fatores suspeitos que são estudados. Isso permite que suas 

argumentações sejam melhor estruturadas e, em geral, as principais 

classificações envolvem: modalidade, tempo/interatividade e espaço.  

A teoria de largura de banda (“Bandwidth Theory”) (WHITAKER, 1996), bastante 

referenciada nos trabalhos, defende que quanto maior a semelhança da comunicação 

mediada com a comunicação face a face, independentemente da tarefa, melhor será 

uma tecnologia. De outra forma, quanto maior o número de canais empregados na 

comunicação maior a efetividade da comunicação. Enfim, com base na comunicação 

face a face, os autores relatam deficiências e potencialidades das tecnologias.  

Conforme a maioria dos trabalhos comenta, uma carência é a perda de “turn-taking”, 

que usando uma expressão da linguagem cotidiana, diz respeito a “perder o fio da 

meada”.  
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Herring (2000) afirma que este “turn-taking’ é um dos pontos mais comprometidos 

quando ocorre o uso do computador. As razões disso são as constantes quebras de 

adjacências entre a “turns”, conseqüência do entrelaçamento de mensagens e do 

tempo mais longo para se retomar o assunto discutido. Além disso, quando sem modo 

visual, o feedback simultâneo é mais difícil de ser emulado. 

Weinberger (2003) também comenta a perda de “turn-taking” e aponta esta deficiência 

como o principal motivo para as dificuldades de coordenação e gerenciamento das 

interações em uma reunião de grupo que, por sua vez, exige um maior tempo para se 

chegar a conclusões ou decisões.  

Para eliminar ou amenizar as perdas de “turn-taking”, os trabalhos de Herring (2000) e 

de Weinberger (2003) comentam algumas ações compensatórias, por exemplo: 

 a) encadear as mensagens em árvore, muito usado em fóruns; 

 b) copiar trechos de mensagens para uma resposta fique próxima a questão 

anterior. Em geral a resposta é acompanhada de marcas (“>”, “>>”); 

 c) dispor filtros para permitir selecionar somente as mensagens envolvidas em 

uma mesma linha de conversa; 

Outras perdas estão ligadas ao âmbito social. Weinberger (2003), por exemplo, 

comenta que a ausência de visual tende a diminuir a manifestação de afeto. Assim 

como para a perda de “turn-taking”, algumas estratégias são citadas: 

a) usar “emoticons’, em texto ou em ícones, para melhorar a afetividade da 

mensagem; 

b) criar uma atmosfera social, no caso virtualmente, por meio do uso de 

narrativas. Por exemplo: Fulano chegou mais perto, Ciclano apertou a mão dele 

e os dois brincaram com Y que estava sentada; 
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c) permitir tratar e referenciar páginas pessoais, com questionários tradicionais 

sobre gostos e preferências, para assim facilitar que os envolvidos encontrem 

afinidades. 

Um impacto ainda a considerar, diz respeito ao aspecto lingüístico. Herring (2000) 

comenta que uma hipótese discutida no meio atribui à linguagem mediada por 

computador, menor compromisso com a corretude, maior complexidade e menor 

coerência do que as linguagens formais. Ela comenta que estas mudanças no uso da 

linguagem não estão tão ligadas ao desconhecimento da língua formal, mas sobretudo 

ao anseio de economizar o esforço de digitação, acrescentar características de 

linguagem falada junto com a escrita e, ainda, a uma maior exploração da criatividade 

ao se comunicar. Isso tem maior intensidade nas comunicações síncronas, onde o 

tempo para exprimir as mensagens é menor. Já nas comunicações assíncronas, a 

mudança na estrutura lingüística está principalmente relacionada com a relação social 

entre emissor e receptor.  

Apesar de carências, algumas potencialidades podem ser exploradas na CMC. Uma 

primeira a citar é que o computador é um dispositivo que tem potencial de tratar 

qualquer tipo de mídia na comunicação: escrita, imagem, apresentações, vídeos e 

outros e isso, bem empregado, pode enriquecer o processo de comunicação. Além 

disso, como Weinberger (2003) argumenta, com a CMC é possível tratar idéias e 

conversas simultâneas.  

Herring (2000) comenta que nestes meios os envolvidos conversam com maior 

segurança e menor inibição. Ela relaciona isso com o maior tempo que as pessoas têm 

para escolher as palavras e formular suas frases.  

Outro ponto que Weinberger (2003) comenta é que nestes ambientes a percepção de 

poder dos envolvidos é menor e, com isso, as pessoas ficam menos inibidas por 

questões de hierarquias e a conversa tende a ser mais heterárquica. Nesse sentido, 

Herring (2000) também comenta que a ausência de modo visual explora mais o caráter 

lingüístico da comunicação, e somente por este aspecto, é difícil perceber e distinguir 
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etnias, raças e classes sociais. Estas características, conforme Herring (2000) 

favorecem o emprego destes ambientes para tratar temas mais ideológicos. 

Após analisar carências e potencialidades, vale apresentar outras ações que, de 

maneira geral, podem facilitar o emprego destas tecnologias, dentre elas: 

 a) adequar os envolvidos, isto é, capacitar os usuários no uso destas 

ferramentas; 

 b) melhorar a expressividade dos envolvidos com a linguagem escrita.  

 c) conciliar conversas virtuais com conversas presenciais a fim de enriquecer as 

experiências sociais. 

A escolha da mídia mais adequada serve também para melhorar a possibilidade da 

tecnologia atender às demandas da comunidade virtual. Para esta escolha, Weinberger 

(2003) faz as seguintes considerações organizadas em duas estratégias: 

a) Tarefa (“task-media-fit-aproach”): tarefas de geração de idéias podem 

empregar “text-based” enquanto tarefas para busca de consenso requerem um 

melhor trato social. Tomada de decisões também apresentam resultados mais 

restritos. 

b) A mídia deve levar em consideração a habilidade de cada um lidar com ela, 

em quais eles são mais capazes e quais eles preferem. Além disso, a quantidade 

de envolvidos podem levar para uma forma que permita mais envolvidos ou para 

uma forma mais restrita; 

Para finalizar, vale relacionar a discussão com a comunicação face a face mediada pela 

tecnologia. Para Weinberger (2003), a redução de canal em sistemas de 

videoconferência é menor, pois consegue-se ter uma sensação social pela visualização 

das pessoas falando. Porém, ainda se percebe a redução de canal no que diz respeito 

a menor percepção de gestos e sensação de olhar, isso porque o vídeo não passa a 

mesma sensação de “olho no olho” e de presença social que uma reunião “tete a tete” 

proporciona. 
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Associado a isso, ele critica o fato da maioria das tecnologias apenas remontarem a 

conversa falada ao invés de explorarem outros pontos destas tecnologias, como a 

visualização e exploração do mundo ao redor de cada um, ou o trato de documentos e 

artefatos que podem dar suporte à conversa referenciada.  

Ele conclui ainda que, apesar do esforço de adaptação à mídia ser menor em 

videoconferência do que em ambientes de comunicação escrita, a adequação não está 

totalmente eliminada. 

2.1.7. Estratégias para evolução das tecnologias 

Além das ações comentadas no tópico passado, algumas sugestões para a evolução 

dos sistemas de CMC foram encontradas. O trabalho de Weinberger (2003) apresenta 

algumas delas relacionadas à evolução da interface. Inicialmente, o autor faz uma 

consideração interessante, para ele nenhuma mídia foi genuinamente concebida para 

um cenário de comunicação, portanto manutenções evolutivas emergem com uma 

grande intensidade durante a aplicação de uma tecnologia em determinado cenário.  

Das evoluções propostas, duas são expostas a seguir: 

a) Ferramentas para representação compartilhada e ativa (do inglês, “Shared active 

representation tool”) 

Nestes ambientes os indivíduos compartilham o conhecimento na mesma tela, através 

de recursos visuais: desenhos, imagens e outros.  

Elas podem ser passivas, apenas com a exposição das imagens, ou permitir e edição 

da imagem. Esse tipo de funcionalidade permite o fenômeno da comunicação 

referenciada, em que a conversa pode referenciar certa coisa do “mundo” real ou virtual 

que está sendo observado. Ao ser tratado pela referência, o conhecimento sobre esta 

coisa do mundo não precisa ser enunciado em longas e redundantes mensagens e isso 

diminui o esforço na comunicação.  

Uma cautela deve existir com relação ao fenômeno de ilusão de evidência, onde os 

emissores acham que o conhecimento está explicitamente claro, quando na verdade, 
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para o receptor não está assim tão evidente. Isso é comum, sobretudo quando a 

diferença de nível de conhecimento entre eles é grande. Quando a ferramenta permite 

a construção cooperativa, essa ilusão de evidência é menor pois as pessoas tornam-se 

conscientes do processo de produção gradual das coisas.  

O autor argumenta que os espaços virtuais 3D emergem nesta linha de trabalho, as das 

aplicações compartilhadas, porém as pesquisas poderiam ser intensificadas.  

b) Ferramentas para a estruturação social e cognitiva (do inglês, “socio-cognitive 

structuring tool”) 

Esta evolução foca a estruturação do discurso conforme padrões de sucesso 

encontrados na construção de conhecimento. Isto envolve processos meta-cognitivos 

como regulação e reflexão.  

Por exemplo, estas ferramentas estão associadas com o uso de scripts. As atividades 

dos indivíduos podem ser elaboradas por meio de scripts como: “Minha sugestão é que 

.....” ou  “Minha dúvida é a seguinte...”.  

Em comparação com discurso aberto, sem scripts, esta forma de comunicação pode 

melhorar e encorajar os participantes a explorar em pontos de vistas alternativos, 

expressar em melhor suas sentenças e ainda induzir-lhes a um comportamento social.  

Nesta evolução, também existem as cautelas. Por exemplo, scripts podem não ser tão 

úteis quando são muito detalhados, quando os envolvidos são muito maduros ou 

quando o assunto de interesse é bem complexo. O ideal é permitir flexibilidade e 

diferentes níveis de liberdade para os envolvidos no discurso. 

2.1.8. Considerações Finais 

Este tópico 2.1 abordou vários prismas da comunicação: seu contexto histórico, os 

modelos e o processo de comunicação, elementos e tipos de comunicação, fatores de 

impacto em uma comunicação efetiva, as discussões e estudos atuais e algumas 

estratégias para a adoção de ambientes de comunicação. 



49 

Para concluir o assunto, é útil discutir a questão de produtividade e qualidade da 

comunicação, ou de outra forma, a eficiência e eficácia da comunicação. Algumas 

visões tendem a enfatizar a produtividade da comunicação, por exemplo, quanto tempo 

é necessário para tomar uma decisão ou esgotar um assunto ou qual o volume de 

mensagens foi enviado num certo período. Os objetivos da comunicação podem ser os 

mais variados e muitas vezes é mais importante avaliar a qualidade da comunicação 

em detrimento da quantidade. Por exemplo, imaginando um cenário de aprendizagem, 

o número de mensagens, o tempo que o assunto foi debatido no grupo são de menor 

importância do que o conteúdo e o aprendizado, em sua essência, que foi adquirido. 

Sem contar outros aspectos como o fortalecimento do sentimento de grupo e de 

cooperação na comunidade.  

Com isso em mente, ao contrário do que se pode imaginar, a comunicação escrita em 

ambientes virtuais é surpreendentemente efetiva (Herring, 2000). Weinberger (2003) 

também equipara a efetividade da comunicação escrita com a comunicação em 

videoconferências ou face a face. Se por um lado existem problemas como a perda de 

“turn-taking’ e de sensação social, por outro existem potenciais a explorar, por exemplo 

a possibilidade de conversas paralelas e o registro das interações para posterior 

recuperação. 

Quando os grupos interagem por longo tempo e para alguns tipos de tarefas, o discurso 

apresenta melhores resultados e fica ainda mais comparável com a comunicação face a 

face.  

2.2. Visualização de Informações 

O viver em uma sociedade de conhecimento implica em estar cada vez mais capacitado 

a lidar com um volume maior de informações. Daí surge a necessidade de desenvolver 

técnicas para a exploração destas informações, seja no armazenamento, busca e 

recuperação, seja para a disponibilização visual, percepção e análise. Este último 

enfoque é o ponto central da área de Visualização da Informação cujos pontos serão 

apresentados nesta seção. Este conhecimento é útil para este trabalho pois um dos 
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apelos na concepção da ferramenta é melhorar o gerenciamento de mensagens através 

de alternativas configuráveis e adaptativas de visualização das interações.  

Um dos princípios voltados para o projeto de interface de software diz respeito ao 

balancear bem a sobrecarga de informações na interface do usuário. Isso pode ser 

expandido para outras áreas, como a análise de dados estatísticos em relatórios. Sobre 

este tema, Schneiderman (1998) comenta que ao invés de ser uma tarefa agradável, a 

exploração de informações pode acarretar sobrecarga de informações e 

consequentemente uma indesejável ansiedade. Para cenários em que o volume de 

dados é muito grande, isso se torna ainda mais crítico do que já é habitualmente. 

2.2.1. Definições 

A visualização é o uso de imagem para a representação de informação significativa 

(STASKO, 1997). O propósito dos diversos tipos de visualização é transformar o dado 

bruto em uma representação visual que permita ao observador melhor compreender a 

informação. Com o advento do computador, a Visualização de Informação ganha outras 

perspectivas, permite interatividade. A definição de Carde (1997) aborda estas 

características: visualizar informações é o uso da representação visual de dados 

abstratos, interativa e suportada por computador, para ampliar a cognição. O objetivo 

ao representar um dado visualmente é permitir enxergar um fenômeno com menor 

esforço cognitivo. Um objetivo alvo na visualização de informações é a “cristalização do 

conhecimento” (CARD et al, 1997). Tal fenômeno acontece no processo de busca, 

análise e consolidação das informações com base em uma estrutura de representação, 

tudo isso para suporte a um processo de comunicação.  

Segundo (CARD et al, 1999), a cognição pode ser ampliada através de técnicas de 

visualização da informação por meio de algumas maneiras, entre elas: 

 a) pelo aumento dos recursos de memória e processamento dos usuários; 

 b) pela redução da busca pela informação; 

 c) pelo uso de representações para facilitar o reconhecimento de padrões; 
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 d) pela habilitação do uso da inferência perceptual; 

 e) pelo uso de mecanismos de atenção perceptual para monitoração; 

 f) pela codificação das informações em um meio manipulável. 

2.2.2. Modelos de Referência 

Romani (2000) apresenta uma adaptação de um modelo de referência para 

visualização proposto por (CARDE et al, 1999). A figura 3 ilustra este modelo. 

 

Figura 3 – Modelo de referência para visualização de informações 

As partes do modelo são: 

 a) Dado bruto: dado em sua forma original; 

 b) Tabela de dados: dados processados em tabelas que permitem uma melhor 

correlação entre eles; 

 c) Estruturas visuais: são representações gráficas atribuídas às tabelas de 

dados; 

 d) Visões: são manipulações que podem ser feitas nas estruturas visuais para 

adequá-las e melhor processá-las. Por exemplo, um cubo poderia ser girado para focar 

as visões presentes em suas faces; 
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 e) Usuário com a tarefa a fazer: na ponta do modelo está o usuário com a 

necessidade de processar as informações em sua tarefa. 

Para contexto deste trabalho, será dada maior ênfase a partir das estruturas visuais. 

Para dado bruto e tabelas de dados, é suficiente saber que os dados em geral são 

mantidos em sistemas gerenciadores de bancos de dados e a recuperação para tabelas 

de dados, parte 2 do modelo, é feita pelo uso de filtros ou por ferramentas de 

mineração dos dados (do inglês, “datamining”). Ainda no contexto deste trabalho, serão 

explorados os cenários simples de banco de dados convencionais e de filtros para 

recuperação. 

2.2.3. Estruturas visuais 

Depois dos dados brutos serem processados e organizados em tabelas, estas são 

convertidas para estruturas visuais. Um equívoco comum neste processo é enfatizar a 

percepção do visual e não das informações relevantes em si, isto é, priorizar a forma 

em detrimento do conteúdo a explorar. Fazendo uma analogia, este equívoco é comum 

em projetos de interfaces que incorporam muitas animações e colocam em segundo 

plano o teor das tarefas a desempenhar. 

A escolha da representação visual depende do dado, de seu tipo e do público alvo. 

Como exemplo, imagine apresentar para a população do Japão sua informação 

geográfica. Por se tratar de uma área estreita e longa, com grandes variações de 

relevo, a apresentação geográfica pode ter uma perspectiva ou vista lateral. Já para o 

Brasil, dada sua extensão e área, uma perspectiva de cima é mais adequada. 

Um conceito importante ao apresentar as informações, são as marcas. Uma marca visa 

destacar qualquer objeto identificável dentro do esquema visual. Os elementos 

geométricos que podem representar marcas são: ponto, linha, áreas e volumes.  

Já que a escolha da forma de visualizar depende do tipo de dado, a seguir será 

apresentada uma taxonomia dos dados com base na proposta de Schneiderman 

(1998): 
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 a) Linear: envolve uma coleção de itens organizados em modo seqüencial. Por 

exemplo, a lista de mensagens contidas na caixa de entrada de um correio eletrônico. 

Cada item pode conter um conjunto de atributos, no caso do correio tem-se: emitente, 

destinatário, data e assunto. 

 Como estratégia para apresentação em interface, pode-se explorar recursos 

como: fonte, cor, tamanho, visão geral, barras de rolagem e métodos de seleção.  

 As operações dos usuários em algumas dessas estruturas são:  

 a) Lineares: encontrar um item e visualizá-lo. 

 b) Bi-dimensionais: são dados que são organizados em um plano, onde cada 

item cobre uma porção deste plano. Os mapas e as plantas de engenharia civil são 

exemplos desta categoria.  

 Novamente, cada item pode conter um conjunto de atributos: nome, valor, cor e 

outros.  

 As tarefas com estes dados envolvem encontrar itens adjacentes, itens 

sobrepostos, itens contidos dentro de itens e outras tarefas afins. 

 c) Tri-dimensionais: são em geral objetos do mundo real. A informação de 

volume e a relação complexa entre os itens são fortes fatores nestes tipos de dados. 

Mapas geográficos em perspectiva e desenhos em CAD são exemplos destes tipos.  

 Também neste caso, o usuário realiza tarefas de adjacência com ênfase no 

volume, porém, em geral problemas de visualização em perspectiva norteiam estes 

tipos.  

 Estratégias de projeto de interfaces para estes tipos de dados envolvem desenho 

em perspectiva, transparência e codificação de cores. 
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 d) Árvores: são coleções onde os itens apresentam relação pai-filho, todo-parte 

ou é-instância-de. A forma de representação mais comumente usada é a que envolve 

indentação do item filho em relação ao pai. 

 e) Redes: são dados onde uma estrutura de árvore não pode ser empregada, 

pois as relações são de n para n entre os indivíduos, isto é, um número arbitrário de 

relações entre vários itens é possível.  

 Em geral a tarefa do usuário é perceber o caminho menos custoso entre itens ou 

percorrer a rede inteira.  

 A representação na interface envolve figuras em grafos (diagramas nó-ligação) 

ou tabelas matrizes em que cada item é simultaneamente uma coluna e uma linha, e na 

interseção da linha e coluna está um atributo da relação entre os itens. 

 g) Linhas temporais: são dados muito utilizados em apresentações históricas e 

gerenciamento de projetos. Os itens de linhas temporais apresentam como atributos um 

início e fim e podem se sobrepor, esta informação é relevante ao representar o 

conhecimento.  

 A tarefas do usuário envolvem encontrar dados que aconteceram antes, depois 

ou ao mesmo tempo de certo item. 

2.2.4. Transformações Visuais 

Seguindo o modelo de referência, depois das estruturas visuais a próxima etapa é a 

transformação visual. Nesta etapa as estruturas visuais “ganham vida”, elas podem ser 

manipuladas para fornecer ao usuário diversas visões. Estas operações podem ser 

classificadas em: exploração, controle e distorção. 

 a) Exploração: na exploração, as marcas que visualmente identificam um certo 

item podem ser encontradas e informações adicionais do item serem mostradas em 

outra área da tela; 



55 

 b) Controle: permite operações como zoom e movimentação pela visão do 

esquema; 

 c) Distorção: na distorção a estrutura visual é modificada para dar foco ao 

contexto selecionado. Imagine um cubo cuja apresentação é rotacionada para 

apresentar uma síntese de outra face, onde estão as informações de outra categoria de 

dados. 

2.2.5. Interação Humana 

Outro estágio do modelo são os complexos ciclos de manipulação de todos os 

componentes anteriores a fim de dar suporte à tarefa do usuário. Para exemplificar, 

uma interação simples envolve a escolha de um item do esquema e a sua 

movimentação “drag and drop” pelo esquema. Schneiderman (1998) apresenta uma 

taxonomia envolvendo os seguintes tipos de operação: 

 a) visão geral: permite uma visualização abrangente dos itens. Pode ser dividida 

em dois focos: um macro e um detalhe. Com uma caixa móvel pela visão macro, o 

usuário controla o que deve aparecer no campo de visão detalhada; 

 b) ampliar (zoom): envolve ampliar ou diminuir uma porção do esquema. Ela 

pode ser feita de várias formas, por botões, caixas de texto ou mouse. 

 c) filtro: envolve mecanismos que permite o usuário escolher quais itens 

interessam ou não para a visualização; 

 d) detalhes sob demanda: envolve escolher e visualizar outros atributos de um 

certo item. O mecanismo mais direto é escolher pelo mouse e visualizar os atributos. 

 e) história: envolve perceber a seqüência de ações que foram realizadas durante 

uma sessão de uso. Com isso, o usuário pode voltar a um ponto anterior ou mesmo 

repetir o processo em outro momento. 

 f) extração: envolve a recuperação das informações contidas no esquema para 

manipulação e utilização em outras ferramentas. 
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2.2.6. Considerações Finais 

Esta parte apresentou os conceitos e as estratégias para auxiliar no projeto de interface 

para que as informações sejam disponibilizadas de forma adequada. Este 

conhecimento permite melhorar o gerenciamento do volume de interações no ambiente 

proposto. Esta melhoria pode ocorrer, por exemplo, pelos modos de visualização, pelas 

estratégias de filtros e exploração das informações. 

2.3. Uma análise psicopedagógica da interação 

Esta parte tem o objetivo de contextualizar o problema da comunicação escrita dentro 

de um cenário de ensino e aprendizagem. O Ensino a Distância (EAD) é brevemente 

apresentado no início, no tópico 2.3.1. Na seqüência, algumas idéias das linhas 

pedagógicas de Piaget e Vygotsky são comentadas. Uma avaliação de posições 

críticas quanto ao emprego das tecnologias em cenários de aprendizagem é realizada e 

a importância de práticas facilitadoras para seu efetivo uso é discutida. Algumas teorias 

que servem de base para uma reflexão sobre essas práticas facilitadoras são 

apresentadas, dentre elas Rogers e Maturana. Importa destacar que este tópico visa 

acrescentar informações ao tema central deste trabalho, a comunicação mediada por 

computador, para discutir sua aplicação em um cenário de ensino-aprendizagem. 

2.3.1. Ensino a Distância 

Avaliando a aprendizagem ocorrida em cenários de Ensino a Distância, dado o contexto 

social na qual essa se insere, os recursos tecnológicos se apresentam como boas 

alternativas. A impressão ou ilusão de que a EAD se estabelece de forma 

individualizada e solitária faz parte de um contexto educacional voltado para princípios 

de uma educação presencial. Esse pensamento, o da forma individualizada e solitária 

do ensino, é fruto de idéias em superação, que foram construídas ao longo de um 

processo cuja origem histórica está baseada em um modelo de ensino que usavam os 

cursos por correspondência, uso da televisão, rádio, vídeos e fitas K7.  

Essas foram as primeiras gerações do ensino a distância. A partir do que é denominada 

terceira geração na EAD, passamos a ter mudanças significativas em torno de vários 
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conceitos. Com o advento das tecnologias da comunicação e da informação, a 

educação a distância passa a ser caracterizada pelo processo da interatividade e das 

relações entre pessoas envolvidas na aprendizagem. Passa-se a contar então com os 

diferentes meios que a tecnologia nos oferece: computadores, redes, os repositórios de 

conteúdos, as ferramentas de comunicação como bate-papo e fóruns, as 

videoconferências e outros.  

Hoje, não se tem como pensar em uma educação presencial ou à distância como 

processo individual, ou seja, o social se faz presente a todo instante. 

2.3.2. Algumas considerações sobre Piaget e Vygotsky 

Sob a ótica construtivista de Piaget, a aprendizagem é um processo de construção e 

invenção onde o aprendiz é o agente responsável. Seguindo idéias da linha organicista 

e estruturalista da psicologia cognitiva, para Piaget o aprendiz, ao invés de adquirir uma 

teoria do mundo, tenta construir uma nova teoria para si. No decorrer do processo de 

aprendizagem, o aprendiz sente necessidade de estabelecer ligações dialéticas com 

outros agentes para validar suas teorias, por exemplo. Essas interações, em geral, 

provocam conflitos enriquecedores (MENEZES, 1999). 

Os agentes podem ser os mais variados: orientador, monitores, outros aprendizes. Em 

(Menezes, 1999) é interessante verificar a importância de não distinguir orientador e 

aprendiz, ora um aprende ora um ensina, e melhor ainda, como preferiu-se dizer: 

“ensinam aprendendo e aprendem ensinando”. 

Enquanto Piaget concentra as atenções nas ações individuais da criança, para 

Vygotsky, ainda que devam ser assimilados ou interiorizados por cada um de forma 

particular, os significados provêm do meio social externo. Sua posição coincide com a 

de Piaget ao considerar que os sinais se elaboram em interação com o meio ambiente. 

Porém, no caso de Piaget, esse ambiente é constituído basicamente de objetos. Já 

para Vygostsky, uma relevância significativa é dada às pessoas que servem como 

mediadoras na interação do indivíduo com o objeto.  
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Essa consideração é facilmente compreendida com o exemplo clássico da gradativa 

transformação do ato de pegar em ato de indicar. Este exemplo trata um cenário onde 

um bebê inicialmente age para pegar certo objeto. A partir do momento que a mãe 

interpreta os anseios da criança e lhe entrega o objeto, faz com que o bebê aos poucos 

não tente mais pegar o objeto, simplesmente ele aponta e dirige sua atenção para a 

mãe pegá-lo para ele. Neste caso, a mãe mediou o comportamento adquirido da 

criança. Enfim, esse exemplo retrata a importância da relação social no meio externo 

como mediador da aprendizagem. 

Segundo Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem se movimentam do exterior 

para o interior do sujeito, tal como um processo de internalização ou transformação das 

ações externas, sociais, em ações internas, psicológicas. A lei da aquisição de 

conhecimentos afirmará que estes processos começam sendo sempre objetos de 

intercâmbio social, isto é, começa sendo interpessoal para, a seguir, interiorizar-se ou 

tornar-se intrapessoal (POZO, 1998).  

Esse paralelo entre intrapessoal e interpessoal remete a outro aspecto da teoria 

vygotskyana, a zona de desenvolvimento potencial. Para Vygostsky, o indivíduo possui 

dois níveis de desenvolvimento: um efetivo e outro potencial. O desenvolvimento efetivo 

é determinado pelo que o sujeito consegue fazer de maneira autônoma, sem ajuda de 

outras pessoas ou de mediadores externos, isto é, o desenvolvimento efetivo 

representa os mediadores já interiorizados pelo sujeito. Apenas para esclarecer, o 

conceito mediador não é só a pessoa com quem se interage, o mediador é qualquer 

instrumento que sustente o processo de aprendizagem, a palavra, por exemplo, pode 

ser encarada como um mediador no processo.  

O nível de desenvolvimento potencial é constituído pelo que o sujeito seria capaz de 

fazer com a ajuda de outras pessoas ou de instrumentos mediadores externos, isto é, 

trata-se de determinar os mediadores que o sujeito pode usar externamente mas que 

ainda não interiorizou. A diferença entre o desenvolvimento potencial e o 

desenvolvimento efetivo do indivíduo, em certa tarefa ou domínio, é a sua zona de 

desenvolvimento potencial. 
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De outra forma, em (SHENIA, 2004), salvo algumas questões terminológicas, a 

distância entre o nível de desenvolvimento real e potencial também é citada. Vygotsky 

denomina de zona de desenvolvimento proximal, que será definida por aspectos que 

estão em processo constante de construção. Shenia apresenta uma citação conforme  

(OLIVEIRA, 1997), na qual para Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal é: 

“A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 

costuma determinar através da solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 

através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes.” 

Essas observações permitem justificar porque em (MENEZES, 1999) foi dado destaque 

ao conceito de “par mais capaz” também referenciado à teoria de Vygotsky. Para cada 

conteúdo específico o indivíduo encontra o seu parceiro mais capaz na jornada de 

aprendizagem com o qual mantém uma estreita interação, e daí podem existir os 

conflitos enriquecedores. 

2.3.3. A importância da palavra como sinal mediador 

Conforme (POZO, 1998), um tópico relevante na teoria histórico-cultural de Vygotsky, 

encontra-se no trato a respeito de generalização e aquisição de conceitos. Fiel a sua 

rejeição da análise elementarista e a sua própria concepção das relações entre 

pensamento e linguagem, Vygotsky estabelece que a unidade de análise da psicologia 

deveria ser buscada no significado da palavra, no qual se encontra não somente a 

menor unidade comunicativa que conserva as propriedades da totalidade, mas também 

a unidade mínima do “pensamento generalizado”. Dessa maneira, os conceitos, 

enquanto generalizações, terão sua origem na palavra que, uma vez interiorizada se 

constituirá em sinal mediador: todas as funções psíquicas superiores são processos 

que sofrem mediação pelos sinais, os meios básicos utilizados para dominá-los (os 

processos) e dirigi-los. Na formação de conceitos, esse sinal é a palavra.  
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Observar este ponto da teoria de Vygotsky permite estabelecer uma correlação com 

outros pensamentos. Berlo (2003) comenta que ao darmos nome às coisas, por meio 

da palavra, estamos estimulando nossas capacidades cognitivas. Em seu trabalho, 

Berlo (2003) cita também as idéias de Platão que relacionou a capacidade cognitiva de 

um indivíduo com a sua habilidade de manipulação de símbolos, dentre eles a palavra. 

Todas essas considerações em torno da palavra provocam suspeitas sobre a 

importância da linguagem escrita no processo de aprendizagem e sobre como o 

exercício da interação social sustentada pela linguagem escrita pode ser um 

instrumento importante de suporte ao processo. Isso possivelmente explica porque 

Herring (2000) afirma que a comunicação mediada pelo computador usando apenas 

diálogos escritos é, ao contrário do que se imagina, bastante efetiva.  

2.3.4. Estratégias multidisciplinares 

Diante destes aspectos teóricos e perante as diversas funcionalidades encontradas em 

diversos ambientes virtuais de aprendizagem, parece claro supor que existe uma 

afinidade muito grande entre as argumentações e as ferramentas disponíveis, e que 

assim, a “mistura destes ingredientes” pode produzir resultados extremamente efetivos 

no cenário de ensino e aprendizagem. Porém, uma visão crítica do emprego da 

tecnologia merece atenção, no mínimo, para induzir uma cautela ao conceber e 

planejar a aplicação da tecnologia na educação.  

Ao contrário do que se espera, aprendizes diante de ambientes virtuais não assumem 

tão efetivamente o controle de sua aprendizagem e o volume de colaboração também é 

menor do que poderia ser (ROMANI, 2000). Em sua investigação com entrevistas de 

vários professores, Romani (2000) aponta que vários problemas são encontrados, como 

o volume intenso de mensagens endereçadas ao professor. Isso indica que a relação 

de confiança entre os aprendizes não é uma relação de confiança suficiente para 

sustentar a formação da comunidade de aprendizagem. Uma das justificativas 

apontadas para essa demanda está no pouco apelo afetivo e social das ferramentas. 

Sem este enfoque, os aprendizes têm dificuldade de encontrar, ou pelo menos, não têm 

todas as facilidades para encontrar as pessoas com quem possam fomentar e exercer 
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uma interação mais próxima. Dentre os recursos que ela utiliza em seu trabalho, para 

suprir estas demandas, é a utilização de recursos da visualização de informação para 

facilitar a percepção social, idéia que serviu de base para um conjunto de idéias deste 

trabalho. 

Em (DERIZ, 2005), esta discussão da efetividade do uso de tecnologias também recebe 

atenção. Ela comenta a conclusão de alguns pesquisadores sobre o papel da Internet  

e de outras mídias na educação: não há evidências de que os meios de comunicação 

possam promover melhorias na aprendizagem. Clark (CLARK, apud DERIZ, 2004) é um 

dos mais radicais, ele argumenta que a educação tem investido pesadamente em 

meios de comunicação, na expectativa de que eles tragam ganhos à aprendizagem. 

Para garantir ganhos na performance ou motivação na aprendizagem, o autor defende 

que os educadores se convençam da necessidade de investir menos recursos nos 

novos meios de comunicação e mais esforços nos métodos pedagógicos.  

Conforme Bonk e Dennem (BONK, apud DERIZ, 2004), existe uma falta de estratégias 

para desenvolver habilidades e pensamento crítico nos aprendizes. A seguinte citação 

é apresentada:  

“Uma relativa negligência que desenvolvedores de ferramentas e 

recursos para a educação online (courseware) evidenciam através 

de seus produtos [...] o foco é muito maior na disponibilização de 

repositórios de informação do que na engenharia de sistemas para 

o desenvolvimeto de experiências de aprendizagem dinâmicas, 

inovadores, baseadas na construção de conhecimento coletivo por 

meio da interação social” 

Wilson Azevedo (AZEVEDO, apud DERIZ, 2004) é outro pesquisador que apresenta 

visão semelhante, ele cita: 

“A engenharia de sistemas para a educação on-line tem muito 

campo para avançar e pode ajudar muito o trabalho de alunos e 

professores. Mas, mesmo com as melhores ferramentas, os 
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resultados vão depender principalmente da maneira como são 

implementados estes recursos, uma questão primeiramente de 

planejamento educacional, que levará a selecionar recursos tais e 

não outros, e em segundo lugar, de estratégias e métodos de 

ensino, que levarão a usar os recursos selecionados para atingir 

objetivos específicos. Ferramentas mal projetadas, mal construídas 

ou em estágio ainda imaturo atrapalham o trabalho. Ferramentas 

mal selecionadas, em profusão desnecessária, sem passar pelo 

crivo dos objetivos que se procura atingir, também vão atrapalhar. 

E estratégias equivocadas ou mal conduzidas podem por tudo a 

perder.” 

Com esses alertas em mente, surge o ponto central ou foco de estudo da área de 

projeto instrucional (do inglês, “Instructional Design”). Vale enfatizar que a atenção 

desta área não está somente no apelo estético dos materiais instrucionais, pelo 

contrário, a área busca abarcar toda a dinâmica de funcionamento de um evento que 

tenha como finalidade a aprendizagem. 

Duas definições podem ser empregadas para projeto instrucional: traduzir princípios 

gerais de aprendizagem e instrução para materiais instrucionais e de aprendizagem; ou 

criar especificações detalhadas para o desenvolvimento, a implementação, a avaliação 

e a manutenção de situações que facilitem a aprendizagem de unidades de assuntos.  

Com a visão cética de alguns pesquisadores e com o entendimento do foco de estudo 

da área de projeto instrucional, percebe-se a importância de sintonizar as áreas de 

tecnologias com outras áreas, da linha mais humanista. Desta sinergia, estratégias 

complementares que envolvam de um lado a proposição de aparatos tecnológicos e por 

outro a adequação destas às características humanas, psicológicas e pedagógicas, 

podem proporcionar boas experiências. 

A seguir são apresentados aspectos de duas teorias que permitem construir 

argumentações que justificam as ações facilitadoras que podem servir de base, 
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sobretudo, para o planejamento da utilização da ferramenta em uma comunidade virtual 

de aprendizagem.  

2.3.5. As condições facilitadoras de Rogers 

Psicólogo norte-americano seguidor do humanismo, Rogers desenvolveu seu 

pensamento por volta da década de 30, em sua atuação como psicoterapeuta. 

Agrupadas, suas reflexões resultaram no que se denomina Abordagem Centrada na 

Pessoa (ACP), que ele próprio não considerava uma teoria, mas ‘um jeito de ser’ 

(Rogers, 1983). A ACP inclui princípios para as relações humanas de um modo geral, 

levados para outras áreas, dentre elas a Educação, onde ficou conhecida como 

Educação Centrada no Aluno (ECA) (PEREIRA, 2005). 

A ECA pressupõe que todo ser humano é capaz de aprender autonomamente, porque 

traz consigo um potencial para o crescimento positivo. Chamado de tendência 

atualizante, esse potencial é liberado à medida que entre professor e estudante se 

desenvolva uma relação baseada na confiança, aceitação incondicional do outro, 

empatia e transparência, que Rogers chamou de condições facilitadoras da 

aprendizagem. Assim, como uma relação social, Rogers apresenta as seguintes 

condições facilitadoras (DERIZ, 2005), dentre elas:  

a) Confiança ou congruência: esta característica está relacionada com uma visão 

de si próprio, “ser o que realmente se é”. Nesse caso, a pessoa confiante tem a 

liberdade para tomar consciência dos seus sentimentos, permite-se vivenciá-los, sem 

bloqueios podendo fazer escolhas e mudar comportamentos que não lhe agradam, num 

fluxo cada vez mais marcado pela flexibilidade. 

Neste estado a pessoa comunica o seu “eu” interior, sem distorções, e assim dá 

abertura para que seus alunos também o façam, iniciando semelhante movimento em 

busca do crescimento pessoal.  

b) Aceitação incondicional: esta é uma característica que o professor deve ter ao 

estabelecer uma relação de aprendizagem, pois promove no aprendiz a criatividade e a 

motivação para o crescimento. Aceitar não significa achar certo, mas está ligado a 

entender os motivos que levam alguém a agir de determinada maneira. Quando um 
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aprendiz se sente ouvido e compreendido, existe uma mudança de comportamento e 

uma abertura para compartilhar seu próprio mundo e inquietudes. 

c) Empatia: quando um professor é empático, ele tem a capacidade de se 

colocar no lugar do aprendiz, perguntando-se como gostaria que as pessoas agissem 

com ele, caso ele estivesse vivendo aquela situação.  

Isso permite inferir que, embora a tendência atualizante esteja presente em todos os 

indivíduos, os resultados de sua realização estão diretamente relacionados às 

condições a que cada um está submetido. Havendo as condições facilitadoras, o 

indivíduo terá possibilidade de alcançar o crescimento pessoal, tornar-se mais criativo, 

reconhecer sua capacidade positiva e conduzir-se autonomamente nas suas 

experiências de aprendizagem (ROGERS, apud DERIZ, 2005). Dessa forma, Rogers 

desloca o estudante para o centro da aprendizagem e, antes de vê-lo como alguém que 

precisa apenas de conteúdos, essa abordagem o vê como pessoa, que se faz na 

relação com o outro. 

Apesar de tratada na relação entre professor e aluno, essas argumentações podem 

estimular reflexões sobre as interações entre aprendiz e aprendiz e assim auxiliar na 

concepção da ferramenta FACIO e no planejamento, acompanhamento e evolução da 

ferramenta e de sua aplicação como suporte ao processo de ensino e aprendizagem. 

2.3.6. As idéias de Maturana 

Biólogo chileno, Maturana ganhou visibilidade com a teoria da Autopoiese (junção de 

para si mesmo e produzir), criada com Francisco Varela. A Autopoiese está relacionada 

à capacidade de os sistemas vivos se autoproduzirem a partir do contato com o meio 

externo. Além da Biologia, abarca outras dimensões, como processos sociais e 

produção de conhecimento. Apesar de sua autoria sobre a autopoiese suspeitar uma 

correlação com a teoria da reestruturação de Piaget, a ênfase será dada a outro 

aspecto de seu trabalho, as condições facilitadoras, usando o termo de Rogers, 

relacionadas com o amor. 

A importância da convivência social para o resultado do processo educacional encontra 

importante espaço na obra de Maturana, pois baseia todo o educar, possibilitando a 
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transformação espontânea dos que aprendem, “[...] que se configura de acordo com o 

conviver da comunidade em que vivem” (MATURANA, apud DERIZ, 2005). Sendo um 

processo que se dá de maneira recíproca, a educação possibilita que os estudantes 

levem para o seu viver aquilo que aprenderam com o outro. Sendo assim, o resultado 

da aprendizagem, dependendo do contexto em que se dá a interação, pode ser mais ou 

menos positivo.  

O ideal, para o autor, é que esse contexto não represente a negação, mas a “aceitação 

do outro como um legítimo outro na convivência”. Portanto, a aceitação incondicional 

entre estudante e mediador da aprendizagem é um ponto de convergência no 

pensamento de Rogers e Maturana. Em Maturana, essa aceitação é chamada de amor. 

Não se trata, no entanto, do sentimento característico entre os casais, mas o que 

fundamenta as relações sociais. O autor defende que essa aceitação mútua é “a 

emoção central da história evolutiva humana desde o seu início” (MATURANA, apud 

DERIZ, 2005) e dela depende nosso desenvolvimento físico, comportamental, psíquico, 

social e espiritual. 

É na convivência social que se realiza a aceitação do outro como legítimo outro, que 

possibilita o operar em aceitação mútua. Essa aceitação bidirecional não existe sem 

que comuniquemos ao outro o amor. Isso feito, o outro nos aceita da mesma forma. 

Amar é, portanto, “abrir um espaço de interações recorrentes com o outro, no qual sua 

presença é legítima, sem exigências” (MATURANA, apud DERIZ, 2005). 

Se a aceitação do outro integra as interações do contexto da aprendizagem, a interação 

entre professor-aprendiz e aprendiz-aprendizes será marcada pelo compartilhamento e 

pela colaboração, possibilitando que eles integrem uma comunidade que pode ser, de 

fato, uma comunidade social. 
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3. Uma ontologia para o processo de 

comunicação 
“...o que observamos não é a natureza  em si própria, 
mas a natureza exposta                                                             
ao nosso método de questionamento” 

Werner Karl Heisenberg 

 

Ontologia tem sido um tema bastante discutido e utilizado na ciência da computação 

desde a última década. Um primeiro propósito deste capítulo é apresentar uma 

introdução às ontologias para facilitar a compreensão de como e porque este assunto 

foi usado neste trabalho. O segundo propósito é apresentar a ontologia em si e com 

isso fazer uma transição dos conhecimentos teóricos, expostos anteriormente, e chegar 

até a proposta de solução presente nos capítulos posteriores. 

3.1. Introdução 

Em uma definição simples, a ontologia é a ciência que estuda a natureza dos seres e 

das coisas em si. Essa definição, um pouco ampla, tem originado diversas outras 

definições. Sob o ponto de vista da filosofia, ontologia é um conjunto de categorias que 

trata uma visão do mundo. Neste caso, a questão é a classificação de entidades, a 

definição de vocabulário e o estabelecimento das formulações canônicas de suas 

teorias (SMITH, apud GUIZZARDI, 2000). 

Na Ciência da Computação, uma proposta de definição trata o termo ontologia como 

um artefato de engenharia, constituído de um vocabulário de termos, organizados em 

uma taxonomia, das definições dos termos e de um conjunto de axiomas formais 

usados para criar novas relações e para restringir as interpretações segundo um 

sentido pretendido. 

Para resolver o impasse terminológico, Guarino (1998) propõe que a definição da 

comunidade de computação seja adotada para o termo “ontologia” e que, para a 

definição filosófica, seja dado o nome de “conceituação”. 
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Entre as definições de ontologia, há certo consenso no que diz respeito à captura do 

conhecimento consensual; à representação formal do conhecimento; ao reuso e ao 

compartilhamento do conhecimento entre aplicativos e pessoas. 

3.1.1. Contexto histórico 

Apesar da ênfase atual, este assunto já foi abordado na Grécia antiga. Aristóteles já 

estudava esquemas de categorias que permitiam classificar as coisas do mundo. 

Nas últimas décadas, o assunto ontologia foi o ponto de encontro das vertentes da 

Inteligência Artificial (IA) e da Engenharia de Software (ES). A primeira, a vertente da 

Inteligência Artificial, historicamente vem de pretensões audaciosas de reproduzir o 

pensamento humano na máquina e movimentou-se desse nível de abstração alto para 

áreas com nível de abstração mais baixo. Já o movimento da Engenharia de Software 

teve sua origem nos níveis baixos de abstração, a programação de computadores, e 

caminhou para conquistar gradualmente os níveis mais altos de abstração, projeto e 

análise de software. Estes movimentos destas vertentes, tiveram nas ontologias um 

ponto de encontro. 

Evolução da
Inteligência Artificial

Evolução da
Engenharia de Software

Nível de
Abstração

Alto

Baixo
0101101  

Figura 4 – Ontologia como ponto de encontro das comunidades de IA e ES 
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3.1.2. Componentes 

Uma ontologia é composta de conceitos, relações, axiomas e de um glossário para 

especificar o vocabulário. Em geral, os conceitos e relações são expressos usando 

artefatos visuais como mapas conceituais. Alguns autores, ao apresentar ontologias, 

fazem um paralelo com os diagramas de entidades e relacionamentos e/ou os modelos 

de classes e objetos. Deve existir certa cautela nesta correlação, pois estes artefatos, 

tão difundidos, já são um passo rumo à representação de coisas, porém, ainda são 

muito pobres, tratam apenas significados e estruturação de conceitos bem específicos, 

envolvidos em certa aplicação.  

Ontologias atuam em um nível mais alto de abstração e representam de maneira 

explícita o conhecimento da conceituação empregada. Além disso, uma ontologia não 

descreve apenas o conhecimento estático, isto é, conhecimento factual que pode ser 

obtido diretamente pela observação do domínio. Ela expressa também o conhecimento 

derivado, isto é, um conhecimento que pode ser inferido do conhecimento factual. Por 

estas razões, as ontologias vão além dos diagramas convencionais de uma produção 

de software e tratam de maneira satisfatória a representação de conhecimento 

(GUIZZARDI, 2000). 

3.1.3. Tipos de Ontologias 

Com base em seu conteúdo, as ontologias podem ser classificadas nas seguintes 

categorias (GUARINO, 1998):  

 a) Ontologias genéricas: são mais gerais, independentes de um domínio 

particular e, normalmente, tratam questões de senso comum. Por exemplo: espaço, 

tempo, matéria e objeto são conceitos que estariam em uma ontologia deste tipo; 

 b) Ontologias de domínio: expressam conceituações de domínios particulares, 

descrevendo o vocabulário relacionado a um domínio genérico, tal como Medicina e 

Direito; 
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 c) Ontologias de tarefas: expressam conceituações sobre a resolução de 

problemas, independentemente do domínio em que ocorram, isto é, descrevem o 

vocabulário relacionado a uma atividade ou tarefa genérica, tal como, diagnose ou 

vendas; 

 d) Ontologias de aplicação: descrevem conceitos dependentes do domínio e da 

tarefa particulares. Estes conceitos freqüentemente correspondem a papéis 

desempenhados por entidades do domínio quando realizam certa atividade; 

 e) Ontologias de representação: explicam as conceituações que fundamentam os 

formalismos de representação de conhecimento.  

Na construção de ontologias genéricas a preocupação está com a definição do objeto, 

como o objeto se comporta no contexto e como os objetos se relacionam entre si. Os 

conceitos de uma ontologia de domínio ou de tarefa devem ser especializações dos 

termos introduzidos por uma ontologia genérica. E por sua vez, os conceitos de uma 

ontologia de aplicação devem ser especializações dos termos das ontologias de 

domínio e de tarefa correspondentes (GUARINO, 1998). 

3.1.4. Metodologia 

Metodologias específicas podem ser previstas conforme o tipo de tarefa a ser 

desempenhada na área de ontologias. Existem várias propostas de metodologias 

abordando reengenharia de ontologias, aprendizagem com ontologias, avaliação de 

ontologias, evolução de ontologias e combinação de ontologias. Apesar deste amplo 

conjunto de metodologias, este texto preocupa-se em apresentar as metodologias 

voltadas para a construção de ontologias. 

Uma abordagem sistemática para construção de ontologias é descrita por (FALBO, 

1998) e em síntese prevê as seguintes atividades: 

a) Identificação de propósito e especificação de requisitos 
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A primeira atividade a ser realizada é identificar claramente o seu propósito e os usos 

esperados para a ontologia. Esse propósito é expresso por meio de questões de 

competência, ou seja, questões a serem respondidas pela representação a construir. 

b) Captura da ontologia 

O objetivo dessa etapa é capturar a conceituação do universo de discurso, com base na 

competência da ontologia. Essa conceituação deve ser expressa em termos de 

conceitos, relações, axiomas e glossário. 

Normalmente, os conceitos e as relações são identificados, estruturados e expressos 

graficamente. Um vocabulário ou glossário de termos acompanha esse modelo para 

detalhar e evitar ambigüidade na interpretação. Outras tarefas essenciais desta 

atividade são a identificação e a definição de axiomas. Os axiomas visam estabelecer 

bases para a derivação de conhecimento ou tratar a consistência e restrições ligadas 

aos conceitos e às relações. 

 c) Formalização 

Uma vez capturada, a ontologia deve ser formalizada e várias linguagens, desde a 

natural até a mais formal, podem ser empregadas. Quanto mais formal a representação 

melhor o processo de avaliação e validação da ontologia. O emprego de maior 

formalismo depende do cenário de aplicação da ontologia, se o propósito for consensar 

uma compreensão de certo domínio não é necessário utilizar uma linguagem de lógica 

de primeira ordem, por exemplo, uma abordagem menos formal, como os diagramas e 

uma linguagem natural podem ser empregados. 

 d) Integração com ontologias existentes 

Durante a captura e/ou formalização, é interessante integrar a ontologia em questão 

com outras já existentes, visando aproveitar conceituações previamente estabelecidas. 

 e) Avaliação 
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Durante o processo, mas sobretudo ao final, uma avaliação da ontologia é necessária 

para verificar e validar sua construção com a competência previamente vislumbrada. 

Alguns critérios norteiam esta atividade, dentre eles: clareza, coerência, extensibilidade 

e compromissos ontológicos mínimos. 

 f) Documentação 

Outra atividade “guarda-chuva”, além da avaliação, é a documentação. No decorrer das 

atividades, modelos são criados, o glossário é escrito, bem como outros possíveis 

documentos podem ser elaborados para melhor detalhar o domínio em questão. 

3.2. Proposta de Ontologia 

Dois propósitos se destacam entre os cenários de aplicação de ontologias: a 

comunicação e a interoperabilidade. Uma ontologia pode ser o ponto focal para o 

debate e para a compreensão consensual de certa aplicação e, por isso, é vista como 

uma potencial ferramenta para a especificação de software. No contexto da 

interoperabilidade, uma ontologia permite estabelecer um arcabouço comum que é 

compartilhado por várias aplicações que necessitam de integração. Com isso em 

mente, os objetivos de se empregar as ontologias neste trabalho englobam: 

 a) Servir como uma metodologia de aprendizagem sobre o assunto (SOPRANI,  

2004); 

 b) Servir como uma síntese dos modelos apresentados nas teorias de 

comunicação; 

 c) Dar suporte ao processo de engenharia de requisitos do software;  

 d) Dar suporte à organização de um conjunto de características base para a 

avaliação de ferramentas similares; 

 d) Servir de base para produzir um protocolo de integração entre ferramentas de 

comunicação. 
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A ontologia apresentada a seguir está organizada com as seguintes partes (FALBO, 

1998): 

 a) Questões de competência: envolve a “especificação de requisitos” da 

ontologia, indica as questões que a ontologia deve responder sobre comunicação; 

 b) Conceitos e relações: apresenta um diagrama que permite compreender os 

conceitos, suas hierarquias e seus relacionamentos, todos estes componentes 

estruturados de forma gráfica; 

 c) Axiomas: apresenta predicados que regem os conceitos e as relações; 

 d) Glossário dos termos: apresenta o significado de cada um dos conceitos 

presentes na ontologia;  

Vários níveis e formas são previstas para formalizar ontologias, por exemplo, lógica de 

primeira ordem é proposta por (HIKITA, 2001). Haja vista que o nível de formalização 

necessário neste trabalho é menos rigoroso, a notação utilizada em diagramas UML 

(OMG, 2004) será adotada.  

3.3. Questões de Competência 

A construção da ontologia tem as seguintes questões de competência como 

direcionadores de sua construção: 

a) Quais elementos fazem parte de uma comunicação? 

b) Quais os objetivos da comunicação? 

c) Quais características podem ser atribuídas aos elementos da comunicação? 

d) Quais características podem ser atribuídas à comunicação propriamente dita? 

e) Quais fatores impactam no processo de comunicação? 

f) Quais os tipos de comunicação e quais os fatores que influenciam nesta 

classificação? 
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g) Quais papéis podem ser desempenhados por um participante da comunicação?  

h) Quais as formas de organização da comunicação em assuntos? 

i) Quais atividades envolvidas em um processo de comunicação? 

3.4. Conceitos e Relações 

A seguir está apresentado um mapa de conceitos e relações da ontologia. 

 

-Credibilidade
-Confiabilidade

Emissor Receptor

-Forma de acesso
-Nível de Conhecimento

Indivíduo / Participante

-Instante/Momento
-Ato de Discurso
-Veracidade

Mensagem

Codificador Decodificador

Canal

-Fim31

-Fim4*

trafega em

Estimula Estimula

Codifica Decodifica

Emite mensagem para

Responde para

-Duração
-Fidelidade

Conversa

Thread

-Instante / Momento

Resposta

Peça Atômica de Comunicação

Código

Linguagem

Fala Escrita Figuras Gestos

Língua

Expressa emExpressa em

Sintaxe

Semântica

Vocabulário

Tema

Sobre

Grupo

Papel

Desempenha

Lugar no espaçoEstá em

Ruído

Obstáculos

Pré-condições

Tem afinidade com

Apresenta um

Apresenta um

Físicos

Semânticos

Humanos

Habilitado a usar

Apresenta um

Determina

Está correlacionado com

Registro

 

Figura 5 – Conceitos e Relações da Ontologia 
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3.5. Axiomas 

Os axiomas envolvidos na ontologia são os seguintes: 

 a) Para haver comunicação, os dois indivíduos devem possuir a mesma 

habilidade comunicativa, conjuntos equivalentes de codificadores e decodificadores; 

(Um codificador deve estimular o mesmo canal perceptível pelo decodificador) 

 b) Compartilhar um nível de conhecimento permite melhor fidelidade no processo 

de comunicação; 

 c) Quanto maior o número de canais estimulados na comunicação, maior a 

compreensão e fidelidade da comunicação; 

 d) Se emissor e receptor disponíveis para a comunicação, a comunicação pode 

acontecer sincronamente; 

 e) Se emissor e receptor disponíveis em mesmo espaço, então a comunicação 

pode acontecer ao mesmo tempo; 

 f) Quando há tempos diferentes, espaços diferentes ou necessidade de 

coordenação e registro, então a comunicação deve ser mediada; 

 g) Se “peças de comunicação” estão muito separadas uma das outras, diz-se 

que elas não estão adjacentes. Quanto menor a adjacência, maior a probabilidade de 

perda de contexto. 
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3.6. Glossário 

Os significados dos conceitos presentes nas partes anteriores estão relacionados no 

vocabulário a seguir. Ao descrever um conceito, a referência a outros termos do 

vocabulário está destacada em fonte itálico e sublinhada. 

Conceito Descrição 

Sobre o contexto geral da ontologia 

Comunicação Comunicação é o gerenciamento de mensagens para o 

propósito de criar significado 

Sobre elementos de um modelo básico de comunicação 

Indivíduo Alguém que participa do processo de comunicação 

- Sinônimos: integrante, participante 

Emissor Indivíduo que têm uma motivação para se empenhar na 

comunicação. Nele emergem intenções, informações, 

objetivos e a mensagem propriamente dita 

- Sinônimos: fonte ; remetente 

Mensagem O conteúdo a ser comunicado 

Codificador Mecanismo responsável por traduzir a mensagem em um 

código e/ou linguagem para que a mensagem possa ser 

transmitida 

- Exemplos: mecanismo vocal; sistema muscular da mão para 

a escrita e desenhos; sistemas musculares de outras partes  

do corpo para gestos e postura 

Canal 
De maneira simples, é um intermediário responsável pela 

condução da mensagem da fonte até o receptor. 

Exemplos: ar para condução dos sons da mensagem falada 
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Decodificador 
Mecanismo responsável por tornar a mensagem inteligível ao 

receptor. 

Receptor 
o alvo, aquele que se pretende atingir com a mensagem 

- Sinônimo: destinatário 

Sobre o fenômeno de comunicação 

Peça atômica de 

comunicação 
unidade de comunicação, pode ser uma frase ou estrutura 

similar. Sua característica forte é sua quase indivisibilidade. 

Uma mensagem pode conter várias destas peças de 

comunicação 

Thread um conjunto de peças atômicas de comunicação encadeadas 

e interrelacionadas, que tratam de um mesmo assunto 

Sinônimo: fio da meada 

Conversa 
conjunto de mensagens encadeadas e interrelacionadas 

Comentários: a distinção entre “thread” e conversa é tênue. A 

conversa é um encadeamento de várias mensagens e cada 

mensagem pode conter várias peças de comunicação.  

Com isso, uma conversa pode ter uma ou várias “threads”, 

isto é, assuntos sendo tratados pelas peças atômicas de 

comunicação contidas e encadeadas nas mensagens da 

conversa 

Adjacência 
característica que indica a proximidade entre duas peças de 

comunicação dentro de uma “thread” ou de duas mensagens 

dentro de uma conversa 
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“Turn-taking” 
capacidade de percepção das “threads’ e de suas peças de 

comunicação 

Capacidade de 

referência 
característica de uma peça de informação ou de uma 

mensagem de ser endereçada, referenciada em outro ponto 

da “thread” ou da conversa 

Granularidade 
característica da “thread” ou da conversa relacionada com o 

tamanho das peças de informação ou das mensagens 

- Comentário: uma conversa muito granular envolve 

mensagens pequenas. Isso é comum em conversas 

síncronas. 

Resposta 
Uma mensagem que trata, que responde uma mensagem 

previamente emitida 

Feedback 
percepção da reação do receptor diante da mensagem 

produzida pelo emissor 

Ato de Discurso característica que permite classificar a mensagem conforme 

sua intenção.  

Exemplos: perguntar, responder, concordar, discordar, 

replicar e outros. 

Sobre a codificação da mensagem 

Código 
forma de expressar uma mensagem conforme um conjunto 

de regras ou transformações sobre o conteúdo essencial da 

mensagem 
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Língua / 

Linguagem 
código que permite expressar o conteúdo da mensagem. Ela 

possui bem definidos: o vocabulário, a sintaxe e a semântica. 

Vocabulário 
conjunto de termos da linguagem 

Sintaxe 
regras que permitem combinar os elementos de uma 

linguagem para compor frases bem formadas, isto é, que 

podem ser interpretadas por um indivíduo 

Significado / 

Semântica 
sentido atribuído a uma mensagem, a uma frase ou a uma 

conversa. 

Conteúdo 
Conjunto de idéias, opiniões, afirmações e outras expressões 

semânticas que fazem parte de uma mensagem, “thread” ou 

conversa 

Estilo 
Conjunto de decisões a respeito da forma como expressar o 

conteúdo 

- Exemplo das decisões: usar afirmações ou sentenças 

reflexivas, usar escrita ou desenho, usar vocabulário simples 

ou refinado 

Habilidade 

cognitiva 

a capacidade de manipular as peças da comunicação: 

símbolos mentais, figuras, palavras, vocabulário, gramática e 

outros. 

Para classificação da comunicação conforme integrantes 

Número de 

participantes 
Indica quantos integrantes estão participando da conversa 
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Comunicação 

Unidirecional 
conversa em que um indíviduo desempenha somente o papel 

de fonte e outro indivíduo somente o papel de receptor 

Comunicação 

Bidirecional 
conversa em que os indivíduos desempenham ambos os 

papeis de fonte e receptor 

Comunicação a 

dois (um para um) 
conversa que contém apenas dois integrantes , em geral, 

bidirecional 

Comunicação um 

para n (Audiência) 
conversa, em geral unidirecional, em que um emissor emite a 

mensagem a vários receptores. Em alguns casos, uma 

mediação pode ocorrer e receptores podem fazer perguntas 

ou expressar qualquer idéia para o emissor responder. 

Comunicação (N 

para N) 
conversa em grupos, em que todos podem se comunicar 

desempenhando os dois papéis de emissor ou receptor  

Comunicação 

introspectiva 
Comunicação do indivíduo consigo mesmo, o receptor é o 

próprio emissor 

Conversa pública  Comunicação em que o conteúdo é acessado por todos os 

seus integrantes 

Conversa privada Comunicação fechada, onde o conteúdo só é acessado por 

um conjunto restrito de integrantes 

Conversa anônima Comunicação em que os indivíduos não se identificam, são 

desconhecidos 
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Para classificação da comunicação conforme uso de mediação 

Órgão Estimulador codificador natural de um emissor 

Exemplos: fala, gestos da face, gestos dos membros e 

postura 

Órgãos sensores decodificador natural de um receptor 

Sinônimo: sentidos 

Exemplos: visão, audição, tato, paladar e olfato 

Comunicação 

Natural 

comunicação realizada por meio de codificadores e 

decodificadores naturais dos participantes 

Comunicação 

Mediada / 

Mediação 

comunicação que requer, além das habilidades,  

codificadores e decodificadores naturais, técnicas e recursos 

tecnológicos para tornar a comunicação possível ou melhor 

organizada 

Exemplos: pauta de reunião, ordem de falas para tratar a 

organização da conversa; telefone e rádio para superar as 

barreiras de distância (espaço); correio eletrônico para 

superar barreiras de tempo e/ou espaço;  

Endereço de 

Contato/Acesso 

indica como acessar o outro integrante para realizar uma 

conversa. Depende da tecnologia empregada 

Exemplo: número de telefone para telefonia, endereço 

eletrônico para correio eletrônico na internet 

Registro indica o armazenamento da mensagem ou da conversa de 

forma que esta possa ser recuperada em outro momento e/ou  

outro lugar 
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Para classificação da comunicação conforme tempo e espaço 

Tempo / Instante / 

Duração  

conceitos gerais, cujo entendimento é trivial e pode ser 

encontrado em ontologias genéricas 

Disponibilidade atributo do indivíduo que indica se ele pode empenhar-se na 

comunicação 

Comunicação 

Síncrona 

comunicação em que os envolvidos na comunicação estão 

disponíveis e cujas respostas às mensagens enviadas 

acontecem praticamente no mesmo instante 

Comunicação 

Assíncrona 

comunicação em que as mensagens enviadas e as 

respectivas respostas demoram um tempo significativo para 

acontecer 

Espaço / Lugar / 

Distância 

conceitos gerais, cujo entendimento é trivial e pode ser 

encontrado em ontologias genéricas 

Comunicação 

Local (próxima) 

comunicação onde os integrantes compartilham o mesmo 

espaço físico 

Comunicação a 

Distância 

comunicação onde os integrantes estão separados em 

lugares diferentes 

Para qualificar a comunicação 

Objetivo Pós-condição que deve ser atingida após o processo de 

comunicação ter sido efetuado com êxito 

Pré-condição Restrições que devem ser satisfeitas para que a 

comunicação seja efetuada com êxito 

Fidelidade indica qual a precisão do processo de codificação da 

mensagem, da transmissão no canal de comunicação e da 

recepção e decodificação pelo receptor 
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Ruído Variável interveniente que afeta a fidelidade, 

Classificação: 

 Técnicos: hardware, meios de comunicação 

 Semânticos: culturas, interpretações 

 Humanos: habilidades comunicativas, características 

psicológicas e comportamentais 

Afinidade Característica que está relacionada com o volume de 

interações entre dois indivíduos 

Ação 

compensatória 

medida que é adotada para contornar deficiências presentes 

no processo de comunicação. 

Comentário: os “emoticons” são exemplos de ação 

compensatória que visa contornar a deficiência de aspecto 

afetivo que ocorre em tecnologias como bate-papo virtual 

Conceitos ligados ao cenário de aprendizagem 

Papel função do membro dentro de um grupo. Ele habilita e/ou dar 

responsabilidades para o indivíduo realizar um conjunto de 

tarefas 

Professor O responsável por conduzir o processo de ensino e 

aprendizagem 

Sinônimos: Tutor, Instrutor, Mediador, Formador 

Aprendiz indíviduo que estará de desenvolvendo durante o processo 

de ensino e aprendizagem 

Nível de 

Conhecimento 

indica o grau de proficiência, o quanto o indivíduo sabe  sobre 

determinado assunto ou tarefa 

Par mais capaz indivíduo com nível de conhecimento acima de quem está 

querendo aprender e que pode ajuda-lo sobre certo assunto 

ou tarefa 
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Tema conjunto de conhecimento de um determinado domínio 

Grupo / 

Comunidade 

conjunto de indivíduos que discutem determinado tema 

Quadro 3 – Glossário da ontologia 
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4. Avaliação de Ferramentas de Comunicação 

Com as teorias apresentadas e com a ontologia formalizada, as ferramentas de 

comunicação podem ser avaliadas mais sistematicamente. As ontologias, além de 

suporte à consolidação do conhecimento sobre certo domínio, servem também, no 

contexto deste trabalho, de base para a formação do conjunto de características e 

critérios que permite uma avaliação mais organizada das ferramentas. Com este 

conjunto, os recursos e idéias dos ambientes podem ser endereçados e instanciados 

em uma estrutura de referência. Isso permite de maneira mais clara estabelecer as 

equivalências, semelhanças, diferenças e peculiaridades entre os ambientes. 

No primeiro tópico a estrutura das características é apresentada, na seqüência cada 

ambiente é comentado, suas características são descritas e ao final uma síntese da 

avaliação é discutida. 

4.1. Critérios e estrutura para a avaliação 

Antes de apresentar os critérios, é importante esclarecer a ênfase dada. Em geral, os 

ambientes virtuais de aprendizagem embarcam funcionalidades de três eixos: a 

cooperação, a comunicação e a coordenação. Como este trabalho discute aspectos da 

comunicação, a avaliação, e por conseguinte os critérios estabelecidos, enfatizam este 

âmbito das ferramentas.  

A avaliação estará estruturada da seguinte forma: 

 a) Informações gerais: apresenta a ferramenta, o grupo responsável pelo seu 

desenvolvimento e qual o seu tempo de existência, por exemplo. Esta parte será o texto 

inicial de cada tópico das ferramentas; 

 b) Recursos básicos de comunicação: trata a aderência das ferramentas ao 

conjunto básico de funções comumente encontrado nos ambientes de aprendizagem: 

bate-papo, correio eletrônico e fórum. Além disto questões como o papel dos 

participantes e outros aspectos bem disseminados são comentados. Em relação à 
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ontologia, esta parte está relacionada com os elementos básicos da comunicação, com 

as taxonomias mais empregadas, espaço e tempo, por exemplo, e com os conceitos 

relacionados aos cenários de aprendizagem; 

 c) Outros recursos de comunicação: esta parte trata os recursos que não são tão 

comuns nas ferramentas. Com base na ontologia empregada, esta parte envolve 

questões agrupadas na parte de fenômenos da comunicação: “turn-taking”, adjacência, 

“threads”, bem como as estratégias compensatórias empregadas em cada ferramenta; 

 d) Argumentações e justificativas: até então os pontos estavam ligados aos 

recursos das ferramentas. Esta parte trata algumas argumentações e pontos de vista 

ligados à abordagem científica empregada pelos grupos na concepção das 

ferramentas. É importante enfatizar que esta análise pode estar relacionada com os 

argumentos do grupo ou com uma interpretação e visão da ferramenta à luz dos 

argumentos comentados neste trabalho; 

 e) Comentários finais: apresenta um resumo da avaliação da ferramenta.  

Dos tópicos apresentados, merece destaque a forma estruturada, a união de critérios 

gerais e de critérios provenientes da ontologia. Por exemplo, as informações gerais 

foram adicionadas neste conjunto para referenciar o trabalho e o esforço dos grupos. 

Os tópicos de recursos básicos e outros recursos buscam tratar pontos bem notados na 

formalização da ontologia. As justificativas e discussões teóricas abordam, em parte, 

conceitos da ontologia e em parte discussões que ficaram somente na revisão teórica. 

4.2. TelEduc 

O TelEduc é um ambiente de suporte ao ensino a distância desenvolvido pelo Núcleo 

de Informática Aplicada à Educação (NIED) e pelo Instituto de Comunicação (IC) da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  
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4.2.1. Recursos básicos de comunicação 

Os participantes dos ambientes são agrupados nas seguintes categorias: administrador 

do sistema, formador (professor/orientador) e alunos. As interações ligadas à 

aprendizagem em si ocorrem mais intensamente entre os formadores e alunos. 

Das funções comumente encontradas nos ambientes de comunicação, tem-se: 

 a) Mural: centro onde são “penduradas” as mensagens de interesse a todos no 

grupo; 

 b) Fórum de Discussão: idem ao conceito geral de fórum, local em que temas 

fomentados pelo formador são discutidos e apresentados em árvore; 

 c) Bate-papo (“chat”): idem ao conceito de bate-papo bem difundido nestas 

ferramentas; 

 d) Correio eletrônico: mensagens que são postadas de forma semelhante à 

manipulação de correios eletrônicos; 

 e) Grupos: neste caso, o conceito de grupos está mais relacionado ao conjunto 

de pessoas responsáveis por desenvolver um trabalho dirigido pelo formador. Importa 

esclarecer certa distinção da natureza do grupo no FACIO, que tem como motivação o 

tratamento de um tema; 

 f) Perfil: nesta parte o usuário configura suas propriedades no ambiente, por 

exemplo: foto, nome, correio eletrônico. 
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A figura 6 ilustra uma de suas ferramentas, o Fórum de Discussão. 

 

Figura 6 – Fórum de discussão no Teleduc 

4.2.2. Outros recursos de comunicação 

Dentre alguns destaques percebidos no ambiente, vale comentar: 

 a) Diário de Bordo: nesta parte, os usuários registram suas anotações 

particulares. Caso queiram, eles podem compartilhar suas anotações; 

 

Figura 7 – Diário de Bordo no TelEduc 
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 b) Portfólio: nesta função, os usuários inserem suas produções, artigos, estudos 

e outros materiais produzidos no decorrer do curso. Aqui também os usuários podem 

compartilhar suas informações. A princípio, esta função também pode ser caracterizada 

como um recurso de gestão de conteúdo ou cooperação. O grupo classifica-a como 

comunicação pois ela se originou do correio eletrônico e sua concepção está voltada 

para comunicar e disponibilizar ao formador um trabalho concluído; 

 c) Intermap: outro destaque interessante do ambiente, ele busca apresentar 

graficamente visões das interações. O Intermap é uma ferramenta que disponibiliza 

relatórios sobre a participação dos integrantes nas interações realizadas nos “chats”, 

fóruns e correio. A figura a seguir apresenta duas visões na ferramenta, a primeira com 

visão estatística das interações e outro com uma visão do mapa de interações. 

 

Figura 8 – Visões da ferramenta Intermap do TelEduc 
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4.2.3. Argumentações e Justificativas 

O Intermap (ROMANI, 2000) é uma ferramenta importante para avaliarmos as 

experiências deste grupo. Vale ressaltar que ela originou uma série de questões 

tratadas neste trabalho. A justificativa de uso do Intermap está pautada na necessidade 

de munir o formador sobre uma visão de como as interações estão ocorrendo no 

ambiente. Estas informações vão dar suporte às estratégias de avaliação formativa 

(OTSUKA, 2002), e com elas os formadores podem identificar dificuldades, pensar em 

mudanças de estratégia e aplicá-las no grupo. Por exemplo, com base em gráficos de 

barra ou mapas dos grupos, o formador pode identificar lacunas de colaboração, ou 

mesmo um indivíduo que precisa evoluir sua postura participativa e, assim, planejar as 

mudanças necessárias. 

O enfoque dado à estratégia de visualização de informações é duplo, por um lado os 

recursos permitem munir os formadores com estatísticas, por outro, permitem que os 

aprendizes ampliem a visão do grupo com mapas de interações. As argumentações e 

justificativas, em geral, exploram mais o suporte ao formador. 

Como justificativa para a concepção do Intermap, a autora comenta que apesar das 

potencialidades oferecidas pelas ferramentas em geral, a colaboração não acontece tão 

intensa entre os aprendizes, eles se voltam para a figura do professor. Ela relaciona 

este problema com as carências de âmbito social e afetivo. Com isso em mente, ela  

defende a exposição visual mais refinada das interações como um meio para ajudar a 

tratar essas dificuldades. Em alguns trabalhos isso é relacionado com o apelo social da 

teoria de Vygotsky. 

Com base em discussões deste trabalho, vale discutir que o diário de bordo pode ser 

considerado um meio de fomentar a comunicação introspectiva, para utilizar o termo da 

ontologia, onde o usuário, pro meio das notas, pode conversar consigo mesmo. Ainda 

merece destaque a questão do compartilhar dessas notas. Isso pode ser caracterizado 

como uma estratégia compensatória para aumentar a consciência social e afetiva no 

grupo. Essa mesma interpretação pode ser dada para o emprego do portfolio, onde os 

usuários compartilham seus trabalhos com o grupo. 
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Os trabalhos pesquisados também permitem enxergar o esforço das evoluções 

graduais e contínuas que acontecem ao tentar aplicar as ferramentas. Percebeu-se que 

foram necessárias as avaliações providas pelos usuários, os ciclos de realimentação, 

aplicação, avaliação dos usuários e adequação. Tudo isso provocando o que os autores 

do TelEduc denominam ajustes nos parâmetros de interação (OEIRAS, 2002). 

Ela ainda menciona em seu trabalho a dificuldade de se realizar à distância, atos como 

“se aproximar”, “perguntar”, “discutir”, “discordar”, “brincar”, fáceis de serem 

manifestados em situações presenciais. Ela referencia estes atos com a competência 

pragmática (MAINGUENEAU, 1998). Estas questões estão associadas com os atos de 

discursos, expostos na revisão teórica e formalizados na ontologia deste trabalho. 

4.2.4. Comentários Finais 

Os autores dos ambientes reconhecem as limitações envolvidas na comunicação 

mediada por computador para suporte à aprendizagem, eles apontam carências no 

volume de colaboração devido a perda do caráter afetivo e social. Para suprir isso, eles 

se utilizam das estratégias de visualização para dispor informações, sobretudo para os 

formadores, e assim provocar uma postura de avaliação formativa.  

A princípio, as funções Diário de Bordo e Portfolio, por meio de seus recursos de 

compartilhamento, também podem melhorar o aspecto afetivo e social do ambiente. 

Com um apelo mais afetivo, o diário de bordo permite que outros vejam anotações de 

caráter mais particular. Já com o apelo mais produtivo, o Portfolio permite encontrar 

pessoas que possam debater certo tema ou ajudar em determinada tarefa. Com esses 

dois enfoques, esses recursos podem ser uma experiência concreta da busca do “par 

mais capaz” (VYGOTSKY, 1984). 

4.3. AULANET 

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

baseados na “Web”, cujo desenvolvimento vem se realizando desde Junho de 1997, no 

Laboratório de Engenharia de Software do Departamento de Informática da PUC-Rio. 
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4.3.1. Recursos básicos de comunicação 

Em relação aos participantes da comunicação, o Aulanet usa o termo atores e os 

classifica em: docente, aprendiz e administrador. A comunicação significativa flui entre 

docente e aprendiz, o administrador tem seu papel voltado para o suporte ao sistema. 

A figura 9 ilustra uma evolução da arquitetura do Aulanet que permite ilustrar as 

funções que serão comentadas a seguir. 

 

Figura 9 – Arquitetura do Aulanet 3.0 

Seguindo a clássica classificação em síncrona e assíncrona, as funções de 

comunicação no Aulanet são as seguintes: 

 a) Mensagem aos Docentes: possibilita um contato direto do aprendiz com o seu 

professor e outros autores, através do correio eletrônico interno do ambiente. É 

equivalente a um correio eletrônico só que direcionado para o mediador da 

aprendizagem; 

 b) Grupo de Discussão: possibilita a criação de um fórum de discussão entre os 

participantes do curso através do correio eletrônico do ambiente. Análogo ao fórum; 
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 c) Grupo de Interesse: possibilita a criação de conferências assíncronas textuais 

na forma de discussão orientada para um tópico. Distinto dos grupos de discussão, 

neste caso as mensagens são indentadas e ficam armazenadas no ambiente; 

 d) Debate: possibilita a criação de conferências síncronas textuais, análogo ao 

sistema de bate-papo virtual; 

 e) Contato com os Participantes: possibilita que um participante se comunique 

sincronamente, de forma textual, com quem estiver conectado ao ambiente. Análogo ao 

que acontece nas ferramentas de mensagens instantâneas. 

4.3.2. Outros Recursos de Comunicação 

Ainda que não relacionado a comunicação em si, mas a sua avaliação e coordenação, 

o Aulanet permite emitir Relatórios de Participação, que permitem avaliar o volume das 

interações e participações no ambiente. 

 

Figura 10 – Relatórios de Participação no Aulanet 
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Outro ponto de destaque é o denominado Mediated Chat (PIMENTEL, 2004), 

ferramenta que evoluiu a partir do “Chat” e buscou incorporar uma série de evoluções 

baseadas nos resultados e manifestações dos usuários. 

4.3.3. Argumentações e Justificativas 

Conforme os autores do Aulanet, uma das limitações para o uso de bate-papo na esfera 

educacional está relacionado ao que eles chamam de confusão conversacional. Eles 

comentam que os alunos apesar de acharem a experiência diferente e interessante, 

acham a conversa confusa. Em (PIMENTEL, 2004) eles fazem uma análise dos pontos 

que foram identificados e atacados na trajetória de evolução do “Mediated Chat”, dentre 

eles: perda de contexto, interrupção da dinâmica, sobrecarga de mensagens, 

dificuldade de leitura e escrita e descontextualização.   

A perda de contexto é o referente ao que neste trabalho está tratado como perda de 

“turn-taking’, ou perda do “fio da meada”. A justificativa para esta perda está justamente 

na falta de adjacência, eles comentaram que, em média, somente em 20% dos casos 

uma mensagem referencia uma idéia da mensagem imediatamente anterior. Eles 

apontam ainda que, geralmente, uma mensagem referencia uma mensagem postada a 

cinco ou seis mensagens anteriores. Uma primeira estratégia que eles vislumbraram foi 

a de permitir um hiperdiálogo, onde uma nova mensagem necessariamente deve 

endereçar uma mensagem anterior. Pelo relato, isso não foi eficiente, algumas 

referências erradas e um caráter mais formal da conversa deixava a conversa pior do 

que a que acontecia livremente. 

Uma abordagem usada para permitir uma maior fluidez da conversa e evitar a perda de 

contexto foi a introdução de técnicas de coordenação da conversa, onde formas de 

regulação da conversa são adotadas no ambiente, por exemplo: contribuições livres e 

contribuições circulares. Os trabalhos mencionaram que a avaliação desta estratégia 

está em curso. 

Outro ponto de ênfase nas experiências com a ferramenta foi a sobrecarga de 

mensagens, isto é, momento em que o volume de mensagens é muito maior do que a 
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capacidade de leitura do participante. Quando o número de envolvidos é grande isso se 

torna ainda mais crítico. Dentre algumas estratégias adotadas, uma interessante foi a 

de permitir que cada integrante saiba quem está falando em certo momento e quem 

está escutando, similar ao que acontece em sistemas de mensagem instantâneas. Isso 

conciliado com o que eles chamam de fila de publicação, permite cadenciar a conversa 

e evitar as “rajadas de mensagens”.  

A descontextualização é outro problema identificado, eles comentam que isso acontece 

quando alguém entra em uma conversa já iniciada e fica fora de contexto. Para isso 

eles acham interessante que as sessões de conversa sejam registradas para assim um 

novo participante no bate-papo poder visualizar as conversas anteriores e mergulhar 

junto com os outros participantes na conversa. 

A seguir, apresenta-se a figura 11 que ilustra na interface o tratamento para as  

estratégias acima discutidas.  

 

Figura 11 – Evolução do “Mediated Chat” do Aulanet 
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A parte A mostra a versão 1.0, sem distinção do autor e de sua mensagem na conversa 

e com apenas uma linha para digitação da mensagem. Em B a estratégia de 

encadeamento das mensagens no “chat” está apresentada, ele apresenta duas visões, 

a cronológica (acima) e a conforme a “thread” de assunto (abaixo). A parte C mostra a 

parte da interface que trata as técnicas de conversação. Já a parte D mostra a versão 

do “Mediated Chat” com mais clareza na leitura das mensagens com a distinção entre 

autor e texto, espaço maior para digitar a mensagem e uma visualização melhor dos 

envolvidos na conversa. 

Em aspectos pedagógicos, seguindo as estratégias vigentes, o Aulanet enfatiza a 

necessidade de aprendizagem em grupo, cooperativamente, através das interações do 

aprendiz com o seu instrutor, com os seus colegas aprendizes e com os conteúdos 

didáticos. É interessante, ainda, observar o alerta dados pelo grupo que diz “... ser 

fundamental conscientizar o aprendiz de que reproduzir a atitude passiva que lhe é 

cobrada na sala de aula vai redundar em fracasso neste novo ambiente. 

Contraditoriamente, ele deve ser estimulado a ser ativo como o jovem em casa, que 

com naturalidade usa a Internet, joga videogame, vê TV a cabo, assiste “videoclip” e lê 

revistas em quadrinhos. Ou seja, formas de comunicação que exigem mais interação, 

escolha, participação e atenção do que a escola tradicional pode acomodar ...“ 

(PIMENTEL, 2004). Enquanto na sala de aula a conversa é proibida, pois pode 

atrapalhar, no ambiente os aprendizes devem ser estimulados a conversar entre si e 

com o instrutor. 

4.3.4. Comentários Finais 

Pelos trabalhos do grupo e pelas experiências e evoluções da ferramenta “Mediated 

Chat”, percebe-se que existe significativa maturidade ao tratar a questão da confusão 

nas conversas. Os vários fenômenos relatados, alguns coincidindo com os 

apresentados na revisão teórica deste trabalho, outros novos e descobertos na 

avaliação da ferramenta, auxiliam a concepção da ferramenta FACIO.  

Outro ponto a avaliar é a disponibilização de diferentes meios de estabelecer uma 

comunicação no grupo, são eles: mensagem ao docente, grupo de discussão, grupo de 
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interesse, debate e contato com o participante. Um questionamento pode ser feito em 

relação a certa confusão que pode ser gerada, por exemplo, ao  se tentar saber em 

qual meio uma mensagem foi enviada. 

4.4. WebCT 

O WebCT é uma ferramenta de “e-learning” de caráter comercial e conforme sua 

própria apresentação (WEBCT, 2005), é o líder mundial em provimento de soluções de 

“e-learning” para instituições educacionais. Assim, dentre as selecionadas para análise, 

esta ferramenta é a representante comercial e de ampla disseminação dentro do 

cenário de “e-learningware”. 

4.4.1. Recursos básicos de comunicação 

No WebCT, os participantes são: os projetistas dos cursos, os tutores e os estudantes. 

Uma distinção feita é a do projetista e o do tutor, onde o projetista é responsável pela 

elaboração e construção do curso e o tutor é responsável por ministrá-los aos 

estudantes. 

Dentre as funcionalidades, têm-se: 

 a) “Discussion or conference tool”: trata-se da ferramenta de fórum do ambiente; 

 b) “Chat tool”: ferramenta para o bate-papo virtual; 

 c) Correio eletrônico: análogo ao correio eletrônico convencional. 

4.4.2. Outros recursos de comunicação 

Além dos recursos básicos expostos anteriormente, algumas peculiaridades são 

encontradas nas seguintes ferramentas: 

 a) “Whiteboard”: um espaço para criação cooperativa de esquemas. Esta 

funcionalidade segue na linha de ferramentas de construção cooperativas. No caso, é 

interessante observar seu apelo gráfico, para a construção de esquemas, desenhos e 

textos; 
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 b) Agenda: na classificação da ferramenta, a agenda é tratada como uma 

ferramenta de comunicação, por se tratar de um lugar onde as pessoas trocam 

facilmente informações sobre os eventos particulares e do grupo. Como existem 

interseções nos eixos cooperação, coordenação e comunicação em Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVAs), esse tipo de situação é possível, apesar de, para o contexto 

deste trabalho, a agenda estar mais voltado para a coordenação das atividades do 

grupo do que para a comunicação em si; 

 c) Anúncios: nesta parte os instrutores podem colocar anúncios que serão 

mostrados instantaneamente via “pop-up” aos estudantes, ou podem ser programados 

para alertar o estudante quando ele atingir uma certa parte do conteúdo do curso. 

4.4.3. Argumentações e Justificativas 

Vale apresentar nesta parte os recursos, sob a ótica dos autores, como inovadores. Um 

primeiro diz respeito às facilidades na navegação pelos fóruns. A figura 12 mostra a tela 

deste recurso. 

 

Figura 12 – Fórum no WebCT 
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Um ponto bastante significativo de comentar é a união, em uma mesma tela, do mapa 

de conteúdos do curso e do tratamento das discussões. Isso aponta para uma 

estratégia de adotar o mapa de conteúdos como um ”guarda-chuva” para as 

discussões, e o projeto da interface trata isso. 

A questão da forma de visualizar as discussões em: “Threaded” e “Unthreaded” também 

merece destaque. Esta opção está no centro, logo acima da tabela de mensagens.  

Outra funcionalidade muito interessante, apresentada na versão 6.0 do sistema, é a 

união das funções “Whiteboard” e “Chat”,em uma mesma tela, ilustrada na figura 13. 

 

Figura 13 – Whiteborad com chat no WebCT 

Enquanto textos e esquemas são construídos na parte superior, conversas síncronas 

podem ser realizadas na parte interior. Esta funcionalidade está em sintonia com os 

comentários de Weinberger (2003), tratados no item 2.1.7 deste trabalho. Ele defende 

investir na evolução de interfaces e funções e um dos exemplos apresentados é o que 

ele chama de “shared active representation tool”, ferramenta onde a construção 
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cooperativa de documentos junto com a comunicação permite, por exemplo, a 

comunicação referenciada. 

4.4.4. Comentários finais 

O conjunto enxuto de ferramentas de comunicação é um ponto relevante na concepção 

da ferramenta, por exemplo, ele apresenta o conjunto básico delas: fórum, “chat”, 

correio e “whiteboard”. Outro ponto interessante é a estratégia de integrar estas 

funcionalidades, como o que foi feito ao unir o “whiteboard” com a ferramenta de “chat” 

para prover recursos que integram as atividades de construção cooperativa e interação.  

A integração é outro elemento interessante na interface do fórum, onde gestão de 

conteúdo e as mensagens do fórum são tratadas na mesma interface, seguindo em 

uma linha que pretende unir os eixos de cooperação e comunicação dos AVAs. 

4.5. Considerações Finais 

Como síntese da avaliação, os seguintes comentários podem ser tecidos: 

 a) é comprovada a disseminação de um conjunto básico de ferramentas de 

comunicação nos ambientes de aprendizagem, dentre elas: correio eletrônico, bate-

papo e fórum; 

 b) o papel dos envolvidos, apesar de distinções terminológicas, também são 

similares, em geral, o professor e o aprendiz. Apenas no WebCT foi percebido o papel 

de projetista do curso, papel que está associado ao conceito de projeto instrucional. 

 c) os autores apontam que, apesar de potencialidades, a interação e a 

colaboração nestes ambientes apresentam limitações. Para os autores do Teleduc, 

mais precisamente do Intermap, isto se deve às dificuldades de tratar o afetivo e o 

social. Para tratar esta questão, Romani (2000) defende o uso da visualização de 

informações para dar suporte à avaliação formativa por parte dos formadores. Apesar 

deles não apontarem, vale ainda perceber que as ferramentas diário de bordo e 

portfolio são alternativas interessantes para explorar o afetivo e o social na 

comunidade.  



100 

Para os autores do Aulanet, além das deficiências do trato social, ele centram a 

atenção na confusão conversacional existente na comunicação. Para isso eles buscam 

alternativas para os diversos problemas levantados em experiências com a ferramenta 

“Mediated Chat”. 

 d) Apesar de empregar as estratégias de visualização de informações no 

Intermap (Teleduc), pouca ênfase foi dada neste recurso como apoio ao aprendiz. A 

ênfase ficou no suporte ao professor. 

 e) Em termos de integração, nos ambientes Aulanet e Teleduc, percebe-se uma 

tendência a expandir as alternativas de “canais” para realizar a interação. Ao que 

parece o WebCT tende a ir em uma linha mais integrada, a partir do momento que suas 

opções de comunicação são bem enxutas, restritas ao conjunto básico de correio 

eletrônico, bate-papo e fórum. A integração é ainda manifestada em duas estratégias: 

na união do mapa de conteúdo de um curso com as discussões de um fórum e; ao 

integrar em mesma tela o “whiteborard” e o “chat”. Este último recurso é uma 

abordagem bem interessante para prover uma construção cooperativa com o apoio da 

comunicação. 

 f) Sobre a aplicação das ferramentas em cenários práticos, foi interessante ainda 

perceber como a evolução é paulatina e gradual, sempre com o apoio dos usuários. O 

grupo do Teleduc apresenta a forma como o correio evoluiu para portfolio, e nestas 

explicações apontou os ajustes dos parâmetros de interação. No grupo do Aulanet, 

perceber as contínuas modificações no Mediated Chat também permitiu criar esta visão 

de que é um processo que tem sua peculiar inércia. 
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5. FACIO: uma proposta para a comunicação 

integrada e on-line  

 

 

 

Os capítulos anteriores serviram para construir uma base para a apresentação da 

proposta de solução. Os fundamentos teóricos foram sintetizados, uma representação 

do domínio foi proposta por meio da ontologia e uma avaliação de ferramentas afins foi 

apresentada.  

À luz desta base, a concepção da ferramenta FACIO é explorada neste capítulo. Suas 

primeiras idéias foram expostas no trabalho de (PESSOA, 2003). O Sistema FACIO 

está inserido na concepção, em seu sentido amplo, do projeto AmCorA (Menezes, 

1999), e tem como objetivo agregar ao grupo, aos estudos e ao projeto, os mecanismos 

de comunicação. A seguir, os requisitos funcionais, a modelagem de entidade e 

relacionamento e o projeto arquitetônico da proposta serão apresentados. 

Os ambientes virtuais, em geral, tratam três aspectos: a cooperação, a comunicação e 

a coordenação. Como o mapa funcional desta concepção está extensa, por questão de 

clareza, os requisitos funcionais serão divididos em duas partes: 

 a) (Parte I) foco em aspectos da comunicação: nesta parte serão focadas as 

funcionalidades mais voltadas ao ponto central do trabalho que é a integração de 

interações das diversas ferramentas de comunicação, como: correio eletrônico, bate-

papo, fóruns e ferramentas de mensagens instantâneas. A organização em temas, para 

facilitar a estruturação e categorização das mensagens, também é explorada nesta 

parte. Enfim, esta parte foca a atenção nas questões internas do aspecto da 

comunicação em ambientes virtuais. 
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 b) (Parte II) relação com cooperação e coordenação: esta parte trata outras 

questões diversas. Apesar de tratar também as questões de comunicação, trata a sua 

interseção com os outros aspectos dos ambientes virtuais, a cooperação (sobretudo a 

questão de conteúdo) e coordenação.  

Importa ainda destacar que o escopo central do trabalho está ligado à parte I, de foco 

na comunicação. Mesmo assim, é interessante apresentar, ainda que breve, uma 

concepção que visa não somente integrar aspectos “intra-comunicação” mas também 

as possibilidades de integração das funções de comunicação com as funções de 

cooperação e a coordenação. 

Após discutir os requisitos funcionais, um modelo de entidade-relacionamento e uma 

proposta da arquitetura são apresentados. Ao final, as idéias presentes nesta 

concepção são relacionadas com os pontos discutidos na revisão teórica e na avaliação 

das ferramentas. 

A seguir, serão tratados os requisitos funcionais, parte I e II. A forma de expressá-los 

utilizou o emprego dos casos de uso com base nas orientações presentes em (OMG, 

2005) e (BOOCH, 2000). 
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5.1. Requisitos Funcionais (Parte I): foco na comunicação  

O diagrama de casos de uso apresentado na Figura 14 ilustra as funções da 

ferramenta. 
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Figura 14 – Casos de Uso (Parte I): ênfase na comunicação 
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As funcionalidades estão divididas nas seguintes partes: 

 a) Autenticação: este módulo visa explicar as funções envolvidas no início do 

sistema. A princípio, somente a função Autenticar-se é usada para iniciar o sistema; 

 b) Visualização de grupos: nesta parte o participante visualiza os vários grupos 

dos diversos temas. Os conceitos grupo e tema têm uma equivalência: o grupo é o 

conjunto de pessoas que discute um tema. O participante pode escolher qual modo de 

visualização dos grupos: hierárquico (por pastas) ou estrutural (por mapa). Por mapa, 

os grupos são colocados espacialmente na tela, podendo ser movimentados e 

organizados da forma mais conveniente. O participante pode também pesquisar os 

temas e as pessoas. 

 c) Visualização de interações: a partir da visualização dos grupos, o participante 

pode escolher aquele em que quer focar. Neste módulo, o usuário também escolhe o 

modo de visualização: ênfase no mapa de integrantes, ênfase temporal ou visualização 

tipo fórum. Também é possível realizar operações como: filtrar as mensagens por 

remetente, destinatário, data e texto.  

 d) Manipulação de mensagens: trata do envio e resposta de mensagens, 

comumente encontradas nesse tipo de ambiente. 

 e) Funções diversas e administrativas: trata dos cadastros das informações: 

temas, participantes, configurações da ferramenta e outras. É interessante comentar a 

função de configuração do perfil, na qual o participante registra seus dados, imagem e 

os diversos parâmetros de uso da ferramenta (por exemplo, o seu modo de visualização 

padrão dos temas e dos grupos). 

Após uma visão geral das funcionalidades, será apresentado a seguir um maior 

detalhamento das funções. A ênfase será dada para as funções relevantes às 

discussões deste trabalho e às estratégias adotadas, por isso funções comumente 

encontradas em ferramentas afins ou cadastros em formulários, comuns em sistemas 

convencionais de informação, terão tratamento simplificado. 
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5.2. Autenticação 

O diagrama deste módulo de Autenticação está mostrado a seguir. 

Autenticação

Convidado

Solicitar
Participação

Autenticar-se

Participante

«extends»

 

Figura 15 – Casos de Uso do Módulo de Autenticação 

Este módulo envolve funções relacionadas com o início da operação com o sistema. A 

função Autenticar-se é a inicial do sistema.  

A seguir os fluxos normal e alternativos são apresentados. 

 Fluxo Normal: 

Ator Sistema 

1. O participante ativa a função 

digitando o endereço do Sistema 

FACIO. 

2. O sistema disponibiliza a tela 

de autenticação do sistema 

requisitando o usuário e senha. 

3. O participante informa os 

dados de sua chave de acesso: 

usuário e senha. 

4. O sistema autentica os dados 

e apresenta a tela inicial do 

sistema conforme o perfil 

configurado para o usuário. 

Quadro 4 – Fluxo normal da função de autenticação 

 Fluxos Alternativos: 

Em 3: 

Se o usuário esqueceu a senha, ele pode requisitar o envio da 

mesma para seu correio eletrônico. O sistema verifica qual o correio 
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associado ao usuário e envia a mensagem para ele. 

Em 3: 

Se o usuário não for cadastrado como participante, ele pode 

requisitar a autenticação como convidado. O sistema permite a 

entrada no sistema porém este usuário somente visualizará as 

interações em temas públicos. Ele não poderá enviar mensagens no 

sistema. 

Em 3: 

Caso um usuário não cadastrado como participante queira participar 

de algum grupo ou tema, ele requisita sua solicitação no sistema. 

<Ver Solicitar Participação> 

Quadro 5 – Fluxos alternativos da função de autenticação 

5.2.1. Solicitar Participação 

Esta função é um formulário de cadastro em que o usuário preenche as seguintes 

informações: 

 a) Nome, identificação de usuário, senha  e correio eletrônico 

 b) Os grupos/temas em que deseja participar 

Os mediadores dos grupos receberão a solicitação e poderão autorizar ou não a 

participação do solicitante no tema. 
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5.3. Módulo de Visualização dos Grupos 

Para melhor compreensão, o diagrama deste módulo está exposto na figura 16: 
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Temas
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Hierarquia

Visualizar Mapa de
Temas

«herda»
«herda»

Pesquisar Pessoas
«extends»

Ver informações do
tema

«extends»

 

Figura 16 – Casos de Uso do Módulo de Visualização de Grupos 

5.3.1. Visualizar Temas 

Ao acessar o sistema, um primeiro objetivo do usuário é ter uma visão geral dos grupos 

e temas sendo discutidos. Esta função representa este objetivo que é concretizado e 

especializado conforme as formas de visualização de temas, explicadas mais adiante. 

Em síntese, para um contexto geral, o usuário na visualização dos temas pode: 

 a) alternar para as formas de visualização dos temas; 

 b) visualizar os temas públicos ou os temas em que está participando; 

 c) percorrer os temas, percebendo suas relações de hierarquia e ligações; 

 d) escolher um tema e visualizar suas informações gerais; 

 e) pesquisar por pessoas através do nome 

 f) pequisar por temas através de palavras-chave  

Enfim, o ponto de partida destas funções é a visualização geral dos temas.  
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5.3.2. Visualizar em modo Hierarquia 

Esta função é uma especialização da visualização de temas, onde o foco está na 

organização hierárquica dos temas. A figura 17 ilustra uma possível visão neste modo. 

 

Figura 17 – Visão de Temas por Pastas 

5.3.3. Visualizar em modo Mapa 

Também esta função é uma especialização da visualização de temas, porém o foco 

está nas relações entre os temas. Um exemplo desta visão está mostrada na figura 18. 

 

Figura 18 – Visão dos Temas em Mapa 

5.3.4. Estruturar mapa de temas 

Além da visualização, cada usuário pode interagir com o mapa e construir sua visão 

própria dos temas ou cooperativamente rearranjar a visão que o grupo tem dos temas. 
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A possibilidade de configurar o mapa de temas é habilitada ou desabilitada pelo 

mediador do grupo.  

Para esta estruturação, o usuário dispõe de recursos de desenho: selecionar e arrastar; 

“zoom”; dimensionar e nomear. 

5.3.5. Escolher Modo de Visualização dos Temas 

A escolha do modo de visualização permite que o usuário alterne, por exemplo, de uma 

visualização em hierarquia para uma visualização em mapas, apenas selecionando em 

uma lista o modo desejado. 

5.3.6. Pesquisar Pessoas e Temas 

Nesta função o usuário pode inserir um texto e realizar a pesquisa por pessoas 

participando dos temas ou por temas em si.  

Ao ativar a pesquisa, o usuário visualiza na área principal uma estrutura tabular com o 

resultado da pesquisa. 

5.4. Módulo de Visualização das Interações nos Grupos 

Para melhor compreensão, o diagrama de casos de uso deste módulo está novamente 

apresentado na figura 19: 
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Figura 19 – Casos de Uso do Módulo de Visualização das Interações 
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5.4.1. Visualizar interações do grupo 

O ponto de partida deste módulo é a visualização das interações, onde o usuário 

alimenta a sua percepção de como as discussões dos temas e as conversas entre os 

integrantes estão sendo realizadas. 

Da mesma forma que a Visualização de Temas é um caso de uso “pai” que é 

especializado na visualização por pastas ou por mapa, também a visualização das 

interações no grupo tem suas especializações e extensões.  

Dentre as atividades que podem se desencadeadas a partir da percepção das 

interações, pode-se prever: 

 a) escolher um enfoque diferente para visualizar as interações; 

 b) filtrar as informações para visualizar as mensagens de uma conversa 

específica; 

 c) visualizar anotações que foram realizadas em mensagens ou conversas; 

 d) iniciar a manipulação de mensagens, por meio da leitura e envio de 

mensagens assíncronas ou ao iniciar uma mensagem síncrona; 

 e) importar ou exportar mensagens para, assim, permitir a integração com outras 

ferramentas de comunicação. 

As funções relacionadas acima são melhor explicadas nos tópicos a seguir: 

5.4.2. Escolher modo de visualização das interações 

Assim como a visão de temas tem uma forma de escolher o modo de visualização, nas 

interações também ocorre assim. O usuário escolhe, com base em uma lista, qual o 

modo de visualização das interações: com ênfase nos integrantes, com ênfase nas 

“threads” (formato fórum) ou com ênfase na “threads” (formato temporal). 
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5.4.3. Visualizar interações com ênfase nos integrantes 

Esta especialização da forma como as interações são visualizadas enfatiza a estrutura 

dos integrantes. Por meio da codificação de cores e espessura das linhas é possível 

perceber a intensidade e o caráter reservado das conversas.  

Pela ênfase na relação entre os participantes por meio das conversas, a organização 

de subgrupos e de aspectos sociais são mais perceptíveis. Um esboço desta visão está 

mostrado na figura 20. 

 

Figura 20 – Visualização das interações com ênfase na estrutura de integrantes 

5.4.4. Estruturar mapa de integrantes 

Da mesma forma que o mapa de temas pode ser rearranjado, a estrutura dos grupos 

também permite uma construção própria do usuário ou um arranjo cooperativo que o 

grupo pode estabelecer. As mesmas funções de desenho:  selecionar, arrastar e “zoom” 

são previstas nesta função. 

Também para as interações, esta opção de desenhar a estrutura do grupo é habilitada 

ou desabilitada pelo mediador do grupo.  

5.4.5. Visualizar interações com ênfase nas “threads” em forma de fórum 

Esta visão das interações é a comumente encontrada nos fóruns de discussões. Cada 

nova resposta é “pendurada” na mensagem que ela respondeu e, assim, consegue-se 



112 

ter uma noção do encademaneto (‘threads”) de comunicação realizadas a partir de 

certa mensagem. 

5.4.6. Visualizar interações com ênfase nas threads em forma temporal 

Também o conceito de threads é ênfase neste modo de visualização, mas além disso 

ele permite claramente ver quem emitiu a mensagem e em que tempo. Assim, esta é 

uma visão que permite unir os dois enfoques das estruturas anteriores: a estrutura de 

interações entre os participantes e as “threads” disparadas a partir de uma mensagem. 

Além disso, o tempo em que a conversa está se desenrolando é facilmente perceptível. 

A figura 21 ilustra uma visão deste modo. Nela apresenta-se uma discussão iniciada 

pelo participante “Crediné”, a respeito do assunto “interação”. Um dia depois, “Joelma” 

respondeu positivamente à pergunta. “Jaime” respondeu três dias depois, citando 

“Rogers”. E, assim, o encadeamento das mensagens foi seguindo. Vale destacar que 

os ícones sinalizam os atos de discurso durante a conversa. 

 

Figura 21 – Visualização das interações em modo thread temporal 

5.4.7. Visualizar interações por metáforas 

Nesta parte, os recursos de visualização das informações podem ser expandidos da 

visão gráfica dos tipos de dados, em grafos ou em tabelas, para uma visualização que 

passa a ter um significado mapeado em outro “mini-mundo”.  



113 

Para ilustrar isso, imagine que a visão das mensagens do fórum utilize a metáfora de 

uma planta, como é feito na ferramenta “eTree” (), onde cada galho é um tema ou uma 

“thread” e cada mensagem é uma folha. A partir do momento em que as mensagens 

forem enviadas e as interações forem crescendo, o galho vai sendo preenchido pelas 

folhas, isto é, as novas mensagens. A visualização das interações ocorre por meio de 

um desenho de uma planta na tela do sistema. 

Outra idéia ainda nessa “linguagem” metafórica, é quanto à cor. Por exemplo, as 

mensagens mais antigas podem ter uma cor verde escura para simbolizar “folhas 

velhas”, já as mensagens mais recentes podem ser menores e em cor verde clara, 

como se tivessem brotado a pouco tempo, são as “folhas novas”. 

Enfim, isso ilustra a funcionalidade de visualizar as interações a partir de uma metáfora.  

5.4.8. Filtrar interações 

Nesta função o usuário por meio de filtros, seleciona quais as mensagens são 

relevantes para sua visualização.  

Em síntese os parâmetros permitem filtrar: 

 a) os participantes envolvidos nas mensagens; 

 b) o período: data de início e fim, em que as mensagens ocorreram; 

 c) um texto que esteja contido na mensagem. 

5.4.9. Tocar a conversa 

A função “tocar a conversa” é uma variante da forma como os filtros podem ser 

inseridos. Ao invés de editar os parâmetros, o usuário pode selecionar participantes ou 

ligações entres eles e solicitar que a conversa entre eles seja listada. As mensagens 

são então listas em uma forma tabular. 
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5.4.10. Importar e exportar as interações 

Esta função permite recuperar para o sistema um conjunto de mensagens que foi 

realizado em outra ferramenta de comunicação: correio eletrônico, ferramentas de 

mensagens instantâneas e afins.  

Também nesta função, um conjunto de mensagens realizadas no sistema podem ser 

exportadas para serem aproveitadas nestas outras ferramentas. 

A ferramenta já permite, por si só, integrar conversas assíncronas e síncronas de 

maneira ortogonal. Com essas funções de importação e exportação, o propósito é 

agregar uma outra faceta de integração, neste caso com outras ferramentas que 

também tratam mensagens.  

5.5. Módulo de Manipulação das Mensagens 

Para melhor compreensão, o diagrama de casos de uso deste módulo está novamente 

apresentado na figura 22: 
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Figura 22 – Casos de Uso do Módulo de Manipulação de Mensagens 

Este módulo é similar às ferramentas de correio eletrônico, onde as mensagens são 

visualizadas e manipuladas, respondidas e encaminhadas, por exemplo. Uma distinção 

está na visualização das conversas síncronas e assíncronas de maneira bem 

semelhante. 
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5.5.1. Visualizar conversa assíncrona 

A visualização da conversa assíncrona é similar à visualização de mensagens em uma 

ferramenta de correio eletrônico. Trata-se de uma visão em tabela com as colunas 

envolvendo: remetente, destinatário, data e assunto. Esta visualização ocorre na parte 

central da interface e, por ser um dos modos de visualização, ela é uma especialização 

da visualização das interações, porém em uma abordagem mais convencional. 

A manipulação das colunas permite ordenar a lista das mensagens e, ao selecionar 

uma linha, a mensagem é mostrada na parte inferior de manipulação das mensagens.  

5.5.2. Visualizar conversa síncrona 

A diferença da visualização síncrona para a assíncrona é que na visualização síncrona 

alguns detalhes perdem relevância. Por exemplo, a data e o assunto não são mais 

necessários, ou seja, a visualização de mensagens síncronas é uma especialização da 

visualização de mensagens assíncronas. Outra distinção está na forma, as mensagens 

não obedecem a um formato tabular, elas são apresentadas em texto corrido, 

estruturado por pontuações e marcas de itens.  

5.5.3. Ler mensagem 

Ao selecionar uma mensagem na lista de mensagens visualizadas em uma das formas 

citadas anteriormente, o usuário pode ver os detalhes da mensagem, assim como 

também acontece em ferramentas existentes.  

5.5.4. Enviar, Responder  e encaminhar mensagem 

A partir da visualização da mensagem, o usuário pode ativar as ações de responder ou 

encaminhar a mensagem, usando os botões que estão posicionados acima da 

mensagem escolhida. 
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5.5.5. Anexar documentos 

Ao enviar uma mensagem, o usuário pode anexar um documento, de forma análoga a 

comumente encontrada em soluções de correio eletrônico: o usuário escolhe o arquivo 

e o sistema faz um “upload” deste arquivo para ser incorporado na mensagem. 

5.5.6. Visualizar documentos anexados 

Quando uma mensagem tem um documento anexado, o usuário pode solicitar a lista de 

documentos anexados e ao escolher um documento ele acessa seu conteúdo conforme 

o formato: ele lê o texto, vê uma apresentação, escuta um áudio ou assiste a um filme. 

Esta manipulação dos formatos é feito de maneira integrada com o visualizador.  

5.5.7. Editar nota 

As notas são marcas que podem ser feitas dentro de uma mensagem. Uma nota pode 

ser útil para tratar uma interpretação particular de uma mensagem ou para permitir 

referência de idéias e suporte ao “turn-taking”. Como as notas podem ser referenciadas 

por “hyperlinks”, fica possível a navegação entre idéias expostas em várias mensagens. 

Uma cautela na confecção destes recursos é que se por um lado eles agregam 

funcionalidades, por outro podem deixar a operação de mensagens por demais 

complexa. Isso torna importante prever funcionalidades para uma fácil exploração 

destes recursos de “Editar nota”. 
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5.6. Módulo de Administração 

Para melhor compreensão, o diagrama de casos de uso deste módulo está novamente 

apresentado na figura 23: 
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Figura 23 – Casos de Uso do Módulo de Administração 

5.6.1. Cadastrar Participantes  

Nesta função o administrador insere um participante, pela aceitação de solicitações 

visualizadas nesta tela ou pela inserção de todas as informações do novo participante 

que fez uma solicitação fora da ferramenta.  

5.6.2. Configurar temas 

Com o participante cadastrado, o mediador dos temas pleiteados pelo participante pode 

aceitar sua participação nos temas.  

Além do manuseio dos participantes, nesta função o mediador cadastra os dados gerais 

do tema: título, palavras chaves e outras. 

5.6.3. Configurar Scripts 

Os “scripts” são modelos de mensagens (“templates”) que podem ser usados nas 

interações. Nesta parte, o mediador dos temas configura esta biblioteca de “templates”. 

Além disso, nesta parte o mediador configura a associação do “template” com possíveis 
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atos de discurso. Desta forma, ao escolher um ato de discurso, o sistema já escreve o 

“template” para orientar o usuário sobre como deve escrever a mensagem. 

5.6.4. Configurar Atos de Discurso 

Esta função é responsável pelo cadastro da biblioteca de atos de discurso. Os atos de 

discursos cadastrados nesta parte são gerais, para que eles sejam utilizados nos 

temas, os mediadores devem selecioná-los e incorporá-los aos seus respectivos temas.  

5.6.5. Configurar Sistema 

Nesta tela, o administrador configura parâmetros do sistema, por exemplo, o diretório 

base da aplicação, o “login” e senha da chave pública. 

5.6.6. Configurar Integração 

Nesta tela, o administrador configura os formatos de arquivos que podem ser 

importados e exportados a partir da ferramenta. Por exemplo, nesta parte que o 

administrador indica quais os parâmetros para a integração, importação e exportação, 

para uma base do Mircrosoft Outlook. 
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5.7. Requisitos funcionais (Parte II) : relação com a cooperação e com a 

coordenação 

O diagrama de casos de uso apresentado na figura 24 ilustra as funções desta parte. 

Construção Cooperativa

Gestão de Conteúdo

Aspectos Individuais

Estatísticas

Mediador

Visualizar
Estatísticas das Interações

Visualizar Interações
de Grupo (Integrantes)

Visualizar Volume de
Mensagens no Tempo

Visualizar Volume de
Mensagens por

Participante

Visualizar
Formação de Pares

Visualizar Volume de
Mensagens por Tema

«herda»«herda»

«herda»

«herda»«herda»

Participante

Visualizar Temas
Visualizar Lista
de Documentos

Visualizar
Documento

«extends»
«extends»

Pesquisar Conteúdo Pesquisar Mensagens

Pesquisar
Documentos

«herda»

«herda»

«extends»

Criar FAQ

Inserir Mensagem

Organizar Thread
da Pergunta

«extends»

«extends»

Estruturar Temas«extends»

Participante
Agente Secretário

Para Agenda

Confidente

Para Cooperação

«herda»

«herda»

«herda»

Agendar compromisso

Tratar confidências

Registrar trabalhos

Registrar na agenda

Solicitar ao
Secretário

«herda»

«herda»

Registrar em diário

Conversar

«herda»

«herda»

Solicitar ajuda
«extends»

Participante

Manipular Esquema

Visualizar
Apresentações, Aúdio e Vídeos

Visualizar Pano de
Fundo

Manter conversa

Manipular um
documento

«herda»

«herda»«herda»
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Criar uma
referência

«extends»
«extends» «extends»

Configurar Perfil

 

Figura 24 – Casos de Uso  (parte II): elo com a coordenação e cooperação 
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5.7.1. Estatísticas 

Otsuka (2002) defende o conceito de avaliação formativa e revela a importância de se 

utilizar instrumentos no decorrer do processo de aprendizagem, sobretudo com o 

propósito de reorientar e formar novas estratégias para tornar o aprendizado mais 

efetivo.  

Com isso em mente, este módulo visa fornecer ao mediador visões das participações, 

por meio de gráficos estatísticos, para que esse possa melhor orientar as atividades e 

estratégias no grupo. 

Observando o diagrama, a função mestre é a “Visualizar Estatísticas das Interações”, 

base para especializações da forma como a estatística é formatada. Em linhas gerais, 

esta função é dividida em duas tarefas: escolha dos filtros de pesquisa das interações 

relevantes e depois a pesquisa e visualização dos resultados. Estas tarefas são 

herdadas para as especializações “filhas”, descritas a seguir: 

 a) Visualizar Interações de Grupo (ênfase em integrantes): esta é a mesma 

função existente na visualização das interações, porém, naquele caso anterior, a 

descrição enfatiza o realizar a interação a partir do mapa. Aqui, a ênfase é ver a 

estatística de participação, apesar do desenho ser o mesmo. O mediador observará a 

formação dos subgrupos e quão densas estão as interações entre os participantes. 

Filtros possíveis para esta visão podem ser: o tema (ou grupo) a investigar e o período 

em que as mensagens ocorreram. A figura 25 ilustra esta visão. 
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Figura 25 – Visualização das interações com ênfase nos integrantes, com estatísticas  

 b) Visualizar Volume de Mensagens no Tempo: nesta visão a ênfase é perceber 

como as mensagens estão distribuídas no tempo. Ao conciliar estas informações com 

outros eventos da aprendizagem, por exemplo, quais dias foram ministrados certos 

tópicos, o mediador pode saber quais tópicos criaram maiores dúvidas, maior interesse 

e outras questões similares. Um exemplo desta visão está expressa na tabela abaixo: 

Semana Perguntas Respostas Concordâncias Discordâncias 

Semana 06/06 3 8 4 3 

Semana 13/06 4 5 2 1 

Semana 20/06 14 23 6 18 

Semana 27/06 2 10 5 4 

Quadro 6 – Visão estatística de volume de mensagens no tempo 

 c) Visualizar Volume de Mensagens por Tema: nesta visão a ênfase é perceber o 

volume de participações em um tema. Se este for dividido em subtemas, esta visão 

pode distinguir quais temas estão gerando mais interações, e daí avaliar se é pela 

natureza do tema ou pelo perfil dos integrantes. A visão é em tabela e em relação à 
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anterior, o que muda é que a primeira coluna agora relaciona os temas ao invés das 

semanas. 

 d) Visualizar Volume de Mensagens por Participante: idem às visões anteriores, 

só que neste caso a primeira coluna lista os participantes do tema. Esta visão permite 

perceber quem está participando pouco e quem tem mais perguntas, por exemplo.  

 e) Visualizar Formação de Pares: esta visão difere das visões anteriores pois 

permite enxergar o volume de interações entre os pares. É uma visão tabular do que é 

apresentado em grafo na visão com ênfase nos integrantes (item a). O quadro a seguir 

apresenta esta visão. As cores podem indicar atividade intensa de interações, por 

exemplo.  

 Credine Otacilio Luciana Jaime Joelma 

Credine - 6 5 12 0 

Otacílio 6 - 6 0 16 

Luciana 5 6 - 0 0 

Jaime 12 0 0 - 12 

Joelma 0 16 0 12 - 

Quadro 7 – Visão estatística de formação de pares 

Um caráter que pode ainda ser atacado nestas visualizações estatísticas é a 

navegação entre visões para investigar os dados. Por exemplo, ao visualizar as 

interações por tema, o mediador pode escolher um tema e passar a ver como está a 

formação dos pares naquele tema. Caso ele esteja vendo as interações dos 

participantes, ele pode selecionar a coluna de dúvidas de um certo participante e daí ter 

uma lista das mensagens, e ao selecionar a mensagem, visualizar as dúvidas. Enfim, 

além da visualização de informações, é interessante munir as visões com capacidade 

de interatividade e exploração. 
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5.7.2. Comunicação introspectiva 

Este módulo trata as funções mais voltadas para a ação individual do participante, cujo 

ponto alto é a questão de confidências. Dentre as ações individualizadas que ele pode 

desempenhar tem-se: 

 a) Configuração do perfil: nesta parte ele registra, em um formulário por exemplo, 

informações como: foto, preferências no ambiente, áreas de interesse, modo 

preferencial de visualização para os grupos/temas e filtro inicial para as mensagens; 

 b) Registrar trabalhos: nesta parte o usuário armazena no ambiente os seus 

trabalhos realizados, análogo à função de Portfolio do Teleduc. Ao registrar os 

trabalhos, o usuário pode solicitar a um “agente secretário de cooperação” para tentar 

encontrar, no ambiente, trabalhos afins.  

 c) Tratar confidências: análogo ao diário de bordo do Teleduc, onde o usuário 

registra suas notas contendo questões diversas, desde o andamento dos trabalhos até 

questões pessoais. As confidências podem ser tratadas de duas formas, ou por um 

simples formulários onde são registradas as notas, ou por meio de uma conversa 

síncrona com o sistema, com um “agente confidente”. O agente confidente pode ser 

desde uma simples mensagem circular, do emissor para o próprio emissor, ou pode ter 

o suporte de agentes inteligentes, por exemplo, os “chatterbots” (TEIXEIRA, 2005).  

 d) Agendar compromissos: local onde o usuário registra seus compromissos. 

Assim como nas confidências, neste caso o usuário pode registrar o compromisso em 

um formulário, ou este registro pode ser emulado como um envio de uma solicitação, de 

uma mensagem com ato de discurso “agendar”, para um “agente secretário de 

agendamento”. 

A questão do uso dos agentes é interessante nesta concepção, eles podem ser desde 

estratégias simples até soluções, por exemplo, via sistemas multiagentes. Mas de 

qualquer forma, o seu emprego permite fazer com que tarefas como agendar 

compromisso sejam emulados por meio do envio de mensagens especializadas, sem a 

necessidade de passar para outro formulário no sistema.  
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Seguindo esta estratégia, os “agentes secretários” podem, inclusive, estar sempre 

presentes na interface do ambiente como “alguém” com quem o usuário pode se 

comunicar. 

Outro ponto interessante é mencionar a estratégia de permitir ou não o 

compartilhamento de cada uma das informações individuais. Este compartilhamento 

delineia a fronteira entre as ações que o usuário realiza em seu ambiente particular e 

aquele tratado em sintonia com o grupo, isso de maneira ortogonal. 

5.7.3. Gestão de conteúdo 

A ferramenta apresenta algumas idéias voltadas à organização do conteúdo, por 

exemplo, a questão de separar os temas, suas relações e a forma como eles são 

estruturados e visualizados em mapas de conceitos, ou hierarquia de pastas.  

Além das tratadas na parte I, existem outras que podem ser concebidas, dentre elas: 

 a) Visualizar documentos a partir da visualização de temas: ao visualizar os 

temas, o usuário pode navegar pelos subtemas, enfim, explorar a forma como os temas 

e subtemas estão organizados. A partir de um tema de seus interesse, o usuário pode 

solicitar a lista dos documentos que foram enviados, em mensagens, dentro daquele 

tema. O sistema, então, dispõe uma lista dos documentos tratados naquele tema em 

um formato semelhante a lista de mensagens, porém, neste caso documentos.  

Assim, da mesma forma que o mapa de temas serve como um “guarda-chuva” para 

ancorar as mensagens, este mesmo mapa pode servir de base para navegar pelos 

documentos “ancorados” neste guarda-chuva. 

 b) Pesquisar conteúdo: esta função visa permitir explorar a pesquisa pelos vários 

tipos de conteúdo manuseados pelo sistema. Por exemplo, o usuário ao realizar uma 

pesquisa pode escolher o tema, o período (datas), o participante ou uma palavra-chave. 

Com base nestes parâmetros, ele pode selecionar quais grupos ele quer consultar por 

meio da pesquisa por: assunto da mensagem, texto das mensagens, documentos 

anexados, notas vinculadas nas mensagens, ou seja, ele cerca qual o foco de conteúdo 
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da pesquisa. Parametrizado no formulário de consulta, o usuário solicita a pesquisa e o 

sistema mostra a lista dos objetos que atendem aos critérios de busca.  

 c) geração de FAQs (Frequent Asked Questions): conforme as interações forem 

evoluindo, uma base de conhecimento pode ser produzida através das várias 

contribuições: mensagens, documentos e outros objetos. Para isso, o usuário registra, 

por meio de um formulário mesmo, os dados de uma nova “FAQ”, que é uma base que 

trata um assunto específico descrita na “FAQ”. Uma vez cadastrada, o usuário pode 

inserir as mensagens ou “threads” que ele achar mais interessante para a faq. Assim, 

uma base organizada de informações pode ser acessada pelo sistema. 

Os atos de discurso, por exemplo, podem ser úteis para filtrar mensagens. 

Selecionando apenas mensagens com ato de discurso “perguntar”, o usuário pode 

visualizar as perguntas e avaliar quais são as mais freqüentes e escolher as “threads” 

que serão consideradas para a “FAQ”. 

5.7.4. Construção Cooperativa 

Weinbeger (2003) aponta que a evolução dos sistemas poderia explorar a integração 

da comunicação em ambientes interativos sociais. Um exemplo atual destas aplicações 

são os jogos em grupos que tem bate-papo integrado. O WebCT segue uma linha 

semelhante a partir de sua proposta do “Whiteboard” com “chat”, que permite em 

mesma tela compor esquemas e conversar sincronamente. As funcionalidades desta 

parte foram concebidas com base nestas argumentações e idéias.  

Em síntese, são duas funções principais: a manipulação de um documento e a 

conversa síncrona. Uma estende a outra, um hora o foco é a manipulação do 

documento, outra hora o foco é a conversa, e esta mudança de tarefa é dinâmica. A 

figura 26, ilustra esta visão a partir da tela do WebCT: 
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Figura 26 – Whiteboard com chat do WebCT 

Na parte superior o esquema é tratado e na parte inferior a conversa é desenrolada. 

Além da manipulação de esquema, textos simples podem ser colocados nesta área, 

editados cooperativamente. 

Neste caso, a função de Manipular o esquema é uma especialização da função 

“Manipular Documento” exposta no diagrama de casos de uso. Outras especializações 

são discutidas a seguir: 

 a) Visualizar plano de fundo: nesta parte, a estratégia é permitir que o esquema 

seja realizado por cima de uma imagem. Isso permite que o conteúdo da imagem seja 

mais facilmente comentado na conversa; 

 b) Visualizar apresentações, vídeos e áudio: além de imagem, a parte superior 

pode ser considerado um visualizador (“viewer”), que permite visualizar vários tipos de 

mídias. As apresentações em formato Microsoft Powerpoint, por exemplo, podem ser 

um recurso interessante; 

 c) Criar referência: conforme a mídia, uma referência pode ser criada. O conceito 

referência é qualquer parte de uma mídia que pode ser endereçada em uma conversa e 
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resgatada a partir de um “hyperlink”.  Por exemplo, no caso de uma imagem, uma 

posição (x, y) identifica a referência. Para uma apresentação a referência aponta para 

um slide, para um áudio o tempo na execução é a referência a ser comentada na 

conversa. Para um vídeo, um posição (x,y) junto com o tempo é a referência. Estas 

referências, uma vez endereçadas na conversa, fornecem o suporte para o que 

Weinberger (2003) denomina comunicação referenciada. 

O interessante desta abordagem é que a mídia principal, o esquema, o vídeo, a 

apresentação, são enriquecidos, tendo em paralelo uma conversa, ou um log, que 

permite compreender o que foi debatido no seu processo de construção (no caso dos 

esquemas) ou no processo de execução de seu conteúdo, no caso das apresentações 

e vídeos. 

5.8. Modelagem de Entidade e Relacionamento 

As informações do ambiente foram modeladas a partir dos conceitos discutidos nos 

capítulos de revisão teórica e da ontologia. A ênfase da modelagem está nas funções 

da parte I dos requisitos funcionais. O diagrama da figura 27 apresenta o modelo: 

 

Figura 27 – Modelo de Entidade e Relacionamento 
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5.9.  Arquitetura 

A arquitetura da solução está ilustrada a seguir. Na seqüência as explicações para cada 

elemento serão apresentadas. 

 

Figura 28 – Arquitetura do FACIO 

A arquitetura segue as diretrizes de uma solução multicamadas, no caso a divisão foi 

simples, nas camadas de apresentação, negócio e integração (ou persistência). A sua 

elaboração envolve a estruturação de elementos seguindo diretrizes de padrões de 

projetos (LARMAN, 2002).  

5.9.1. Camada Cliente 

Esta parte na figura ilustra os elementos externos à solução: os navegadores internet e 

os usuários, participantes dos grupos de interações. 

5.9.2. Camada de Apresentação 

A camada de apresentação é composta principalmente por duas partes, uma que 

envolve o processamento das requisições do cliente e outra responsável pela 
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composição das partes a serem apresentadas ao cliente. Segue uma explicação dos 

elementos: 

 a) “Front Controller”: é o elemento responsável por receber as requisições do 

cliente e encaminhá-las para o processamento pelos assistentes (ROCHA, 2003). Após 

solicitar o processamento das requisições, ele repassa as informações para o 

“composite view” para formar as visões (formato e apresentação visual) que serão 

submetidas para o navegador e consequentemente para o usuário; 

 b) “Composite View” e “View”: são elementos responsáveis pela formatação e 

apresentação visual da interface do usuário (ROCHA, 2003). Elas tratam pequenas 

partes da interface, por exemplo, uma parte de visualização dos temas, outra de 

manipulação das mensagens, enfim, pequenas partes da interface. Estas visões são 

combinadas para formar a interface completa do sistema em uma composite view. Esta 

estratégia, oposta à estratégia do “Fat View”, permite maior modularidade.  Juntamente 

com as “views’ estão as folhas de estilo. Elas dão suporte ao padrão visual da interface, 

por exemplo, cores e estilos de fontes. 

5.9.3. Camada de Negócio 

Esta camada é responsável por implementar as regras e processamentos da aplicação, 

é o “coração” do sistema. Estes processamentos são organizados pelos assistentes 

(padrão de projeto “helper”), cada um com um tipo de responsabilidade e de tarefas.  

Os assistentes podem envolver, dentre outras tarefas, as seguintes responsabilidades: 

a) Crítica de dados de entrada para avaliar a possibilidade de prosseguir com o 

processamento das regras; 

b) Formatação de conteúdo dos dados para munir as “views” com a 

apresentação correta, por exemplo, de formato de datas e outras questões; 

c) Processamento de ações centrais da aplicação, por exemplo, enviar uma 

mensagem, listar as mensagens conforme um determinado filtro, e outras. 
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d) Questões gerais de implementação, comumente encontradas em sistemas, 

por exemplo: questões de segurança, tratamento de exceções e outros. 

No processamento de suas tarefas, os assistentes manipulam objetos do negócio, por 

exemplo, participante, mensagem e tema, bem como a coleção destes objetos, lista das 

mensagens ou lista de temas de um participante. Estes elementos são representados 

na estrutura por: “business entity” e ‘collections’, respectivamente. 

5.9.4. Camada de Integração 

Esta camada permite a interface com os bancos de dados, repositórios de conteúdo e 

os serviços distribuídos. No caso desta implementação, a persistência é implementada 

em bancos de dados relacionais. Os principais elementos são os “DAO” (‘data access 

objects”), responsáveis por interfacear com as tecnologias de armazenamento e 

serviços para requisitar ou enviar informações (SUN, 2005). 

Existe o “DAO”, o “data access object” que implementa uma interface padrão para a 

implementação dos “DAO” específicos para determinada tecnologia. Com base nesta 

interface genérica “DAO”, os “DAO”s específicos implementam os métodos para 

interagir especificamente com um banco de dados relacional ou uma base XML.  

No caso da necessidade de integração com serviços “web”, a classe “Service Activator” 

é empregada com o objetivo de abstrair detalhes de protocolos de comunicação com 

estes serviços “web”. 

5.10. Relação entre as teorias e a concepção 

Explicada a concepção do ambiente, segue nesta parte uma discussão sobre os pontos 

de encontro das funções concebidas com as teorias apresentadas e com a avaliação 

prévia das ferramentas. 

Quanto aos aspectos teóricos da aprendizagem, vale agrupar a discussão em três 

focos: a questão social do trabalho de Vygostsky, a importância das condições 

facilitadoras encontradas em teorias como Rogers e Maturana e a necessidade de 
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planejamento, acompanhamento e evolução das ferramentas dentro de um cenário de 

ensino e aprendizagem.  

Como a ferramenta tem a comunicação como ponto chave, ela já apresenta uma 

inclinação para valorizar a interação como um elemento mediador, para usar o termo de 

Vygotsky, da aprendizagem. Assim, a ferramenta busca ser concebida de maneira a 

propiciar uma atmosfera em que as interações sociais sejam facilitadas.  

Só pelo fato de permitir que elas sejam retomadas extra classe, dentro da comodidade 

de espaço e tempo de cada um, a ferramenta já pode expandir o volume de interações 

e por conseqüência os momentos possíveis em que os aprendizes podem se empenhar 

em atividades de comunicação com o grupo. 

Além disso, a ferramenta busca conceber uma série de recursos que, a priori, permitem 

contribuir para a aproximação social. O diário de bordo, com suas informações mais 

pessoais permitem que os integrantes saibam mais sobre seus colegas e assim 

identifiquem afinidades pessoais. A publicação de trabalhos individuais, com seu 

compartilhamento, possibilita que aprendizes saibam mais a respeito dos peris 

produtivos dos colegas que podem oferecer uma ajuda em determinada tarefa. Essas 

funções, implementadas com tecnologias de agentes podem deixar esta aproximação 

ainda mais efetiva. Enfim, quando o aprendiz, por meio das facilidades do ambiente, 

pode perceber os perfis dos outros e suas possibilidades de ajuda, a ferramenta está 

facilitando o encontro do “par mais capaz” com quem uma estreita interação pode ser 

estabelecida para que os conflitos enriquecedores sejam estimulados. 

Se quisermos ir um pouco além na teoria, vale observar a figura 29:  
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Desenvolvimento efetivo

Desenvolvimento potencial

Zona de desenvolvimento proximal

_________________________________

__

 

Figura 29 – Efeito da interação no desenvolvimento da pessoa 

Veja que cada indivíduo que faz parte da teia, e que se relaciona com o aprendiz, serve 

como um indutor  para que o nível de desenvolvimento efetivo (círculo menor) seja 

expandido e consolidado no nível de desenvolvimento potencial (círculo menor). Isso é 

o que se refere ao papel dos mediadores externos, dentre eles as pessoas, atuarem na 

zona de desenvolvimento proximal do indivíduo para que ele de desenvolva. A figura 29 

busca ilustrar cada um dos pares puxando a nível de conhecimento do indivíduo para 

este se expandir. 

Isso mostra que a ferramenta, uma vez concebida usando essa base teórica e a 

avaliação das ferramentas, tem uma probabilidade de sucesso na aplicação em 

cenários de aprendizagem. Mas, observar as vertentes mais críticas e céticas quanto ao 

uso da tecnologia, provoca a adoção de uma postura de cautela. O alerta é que existem 

outros fatores que devem ser levados em conta, dentre eles os fatores humanos. Na 

teoria de comunicação, são apontados indícios disso, a partir do momento que se 

sugere a capacitação dos participantes e a escolha dos recursos melhor aceitos pelos 

aprendizes. Na Educação, como foi exposto, alguns críticos são bastante céticos na 

adoção da tecnologia. A avaliação das ferramentas mostrou que dificuldades foram 

encontradas e que uma inércia foi encontrada para acomodar a tecnologia à cultura dos 

envolvidos.  
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Isso posto, percebe-se que pode ser útil incorporar na discussão deste trabalho, ainda 

que brevemente, este lado mais humano da aplicação de uma tecnologia em um 

cenário de ensino-aprendizagem. Escolheu-se Rogers e Maturana por dois motivos: 

foram os de mais fácil acesso devido às circunstâncias de debate com meus pares mais 

capazes, e porque o conhecimento destas teorias estabeleceu uma certa afinidade com 

estas linhas de pensamento. Estas teorias serviram de duas maneiras: para enriquecer 

a concepção com idéias provenientes dela e para prever algumas diretrizes que darão 

suporte ao processo de planejamento e implantação da ferramenta. 

Dois recursos que têm um elo com estas teorias são as análises estatísticas da 

participação dos integrantes e uso de “scripts” para produção da mensagem. As 

estatísticas, apesar de não atuarem no aprendiz diretamente, chegam até ele através 

do mediador que pode perceber seus comportamentos. Ao ver pouca participação de 

um aprendiz na colaboração com outros integrantes do grupo, o mediador pode rever 

suas estratégias com o grupo e com o próprio aprendiz para que esse evolua seu 

comportamento. Esta revisão das estratégias pode ser feita com base nas terias 

discutidas, em vista a promover uma aceitação mútua entre todos, de deixá-los mais 

confiantes e empáticos uns com os outros. Com isso, eles poderão ter mais autonomia 

em seu aprendizado e poderão agir mais cooperativamente. 

O uso de scripts para comunicação, usado de maneira cautelosa e sábia pelo 

mediador, pode induzir nos aprendizes certas reflexões e comportamentos que 

favorecem a aceitação do outro, o exercício da autonomia, a resolução de conflitos e 

outros aspectos defendidos nas teorias. Como exemplo, imagine que um aprendiz 

discorde de uma mensagem prévia, ele então escolhe o ato de discurso “discordar”, e o 

script associado a este ato de discurso é apresentado: 

 “Compreendo seu ponto de vista, mas <escreva sua discordância>....” 

Uma comunicação assim é melhor e mais predisposta a lidar suavemente com os 

conflitos, do que se fosse induzida por um script como: 

 “ De jeito maneira, imagina, isso é assim porque <escreva sua discordância> “ 
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Sem uma consciência do pensamento dos teóricos, talvez a percepção da necessidade 

e da utilidade desses recursos de scripts, para citar um exemplo, passaria 

desapercebida e não seria proposta na concepção.  

Com essas argumentações, dá para imaginar duas estratégias para conceber e aplicar 

uma tecnologia em cenários de aprendizagem: uma de âmbito tecnológico e outra de 

âmbito psicopedagógico, sendo que esta segunda orienta as ações na primeira. Essa 

mistura deve ser realizada por alguém, ou por uma equipe, que atenda aos requisitos 

da multidisciplinaridade necessária para a questão. Com uma metodologia de projeto 

instrucional, o mediador vai usar de vertentes da esfera psicopedagógica para 

configurar a infra-estrutura tecnológica. Por exemplo, ao planejar usar o FACIO, 

questões como as seguintes são induzidas: 

 a) Quais os tipos de conversa e quais as suas respectivas etapas (técnicas de 

conversa)? 

 b) Quais e como serão sugeridos os scripts e os atos de discurso? 

 c) Habilitar ou desabilitar alguns recursos como uso do diário de bordo e 

mensagens simultâneas? 

Vale ainda perceber o relato do grupo do Aulanet que aponta para a evolução contínua 

do “Mediated Chat”, envolvendo pelo menos seis situações em um prazo de três anos. 

O grupo de Teleduc comenta sobre a percepção durante a aplicação do correio que ele 

poderia originar o portfolio. Enfim, mudanças nas tecnologias e na forma como elas 

eram empregadas eram necessárias, isso em decorrência de um planejamento, 

aplicação, avaliação e realimentação do processo. Tais idéias são tratadas dentro do 

que foi apresentado como projeto instrucional. 

Sobre a comunicação em si, um ponto recorrente nas pesquisas é a “perda do fio da 

meada”. Nas teorias, foram levantadas algumas abordagens para se resolver isso. Na 

avaliação de ferramentas, a experiência com o “Mediated Chat” ofereceu caminhos 

práticos para resolver o problema. Os recursos inseridos na concepção que tratam este 

assunto são: a possibilidade de endereçar as mensagens ou partes delas, a 
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visualização das conversas de várias formas e com fácil mudança entre uma forma e 

outra, o uso de notas para enriquecer uma conversa com comentários que melhoram o 

resgate posterior do contexto da conversa. O uso de técnicas de conversa que 

permitem organizar as interações em etapas e a própria estruturação das conversas em 

temas também permitem orientar um contexto e isso permite diminuir essa perda de 

contexto.  

Como todas as mensagens são registradas no sistema e podem ser recuperadas 

posteriormente, a descontextualização ocorrida por alguém que entrou no meio da 

conversa pode ser melhorada.  

O desafio é não deixar que todos estes recursos tornem a ferramenta complexa de se 

utilizar, um bom projeto de interface e de interação homem-sistema deve ter em mente 

combinar estes recursos e facilitar seu emprego. 

Outro aspecto teórico forte tratado nas teorias é a visualização de informações. Ela está 

tratada no decorrer do trabalho de várias formas. Os tipos de dados (listas, árvores e 

grafos), com suas respectivas ações possíveis e estratégias, serviram de base para 

vislumbrar os modos de visualização e como as informações podem ser exploradas 

interativamente. Questões simples, por exemplo, a adoção de cores e de estilos de 

fonte já apontam para as estratégias de visualização que foram empregadas. Outros 

pontos mais complexos, os modos de visualização das mensagens, permitem tratar 

diversos problemas referentes ao contexto principal, a comunicação.  

Além disso, apesar do termo visualização de informação induzir a uma interpretação de 

passividade diante das informações, os pontos desta teoria que tratam questões como 

interação humana no modelo de referência: as técnicas de interatividade, zoom, 

mudança dos critérios de filtro e a exploração serviram de base para o projeto de 

interação homem-máquina nas funções. Um exemplo dessa situação pode ser a 

exploração que pode ocorrer em um mapa de interações onde um usuário seleciona o 

usuário e visualiza suas informações do perfil, ou ainda quando nesta tela o usuário 

processa “zoom” no mapa. 
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6. Protótipo 
“Os milagres mais comuns da engenharia de software 
são as transições da análise para o projeto e do 
projeto para o código“ 

Richard Dué 

 

A concepção apresentada no capítulo 5 apresenta uma visão que pode originar várias 

implementações. Este capítulo apresenta uma implementação que trata as principais 

funções do sistema. Espera-se assim, enriquecer e concretizar alguns aspectos da 

proposta do capítulo anterior. 

6.1. Estrutura da Interface 

Antes de tratar as funções especificamente, é importante discutir como a interface do 

sistema está estruturada. A figura 30 ilustra a tela mais significativa para explicar esta 

segmentação da interface e como as operações estão organizadas. 

 

Figura 30 – Exemplo de Interface do Sistema 
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A seguir segue uma breve explicação das partes da interface: 

a) Painel de controle: trata as configurações da interface. Nele o usuário 
escolhe o tema a visualizar, filtros para as mensagens e o modo de 
visualização; 

b) Área principal: nessa parte o usuário visualiza o grupo. Nesse caso, a 
visualização está enfatizando os integrantes e as interações entre eles; 

c) Menu principal: nesta parte o usuário escolhe qual o módulo a ser 
manipulado no sistema 

d) Menu suspenso de operações: ao escolher um dos componentes na tela, o 
usuário pode ativar certas funções, por exemplo: visualizar os dados do 
integrante ou mostrar as mensagens presentes em uma interação; 

e) Mensagem: trata da manipulação das mensagens, análogo aos programas 
de “chat” ou correio eletrônico. Além das informações comuns em 
mensagens, o usuário escolhe o ato de discurso, mecanismo que permite 
classificar o objetivo da mensagem: perguntar, concordar e discordar, por 
exemplo. 

A seguir, cada uma das telas do protótipo será apresentada. 

6.2. Módulo de Autenticação 

As telas deste módulo são explicadas a seguir. 

6.2.1. Tela inicial do sistema: Autenticar-se 

A interface desta função está mostrada na figura abaixo: 

 

Figura 31 – Tela de autenticação 
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Nesta tela o usuário insere seu “login” e senha para entrar no sistema. Caso queira ele 

acessa o sistema como convidado e se for o caso ele pode solicitar que o sistema envie 

sua senha para ele. 

6.2.2. Tela: Visualizar Temas em modo Hierarquia 

Após autenticar-se, nesta tela da figura 32 o usuário tem uma visão dos temas 

discutidos na ferramenta. 
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Figura 32 – Tela de Visualização dos Temas por Pastas 

Na parte central, o conjunto de temas cadastrados no sistema são apresentados em 

pastas. 

Na parte do painel de controle, o usuário pode alternar para outra forma de visualizar os 

temas. Além disso, no painel de controle ele realiza as pesquisas de temas e 

participantes. 
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Na parte inferior são apresentadas as informações gerais do tema/grupo escolhido na 

área de visualização em pastas.  

6.2.3. Tela: Visualizar em modo Mapa 

A estrutura da tela é similar à apresentada no tópico anterior, a mudança, como visto na 

figura 33, está na parte central de visualização. 
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Figura 33 – Tela de Visualização dos Temas por Mapa 

6.2.4. Escolher Modo de Visualização dos Temas 

A figura 34 destaca a área em que o usuário pode expandir uma lista de modos de 

visualização e escolher o modo desejado. 
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Figura 34 – Área para escolha do modo de visualização 

6.2.5. Pesquisar Pessoas e Temas 

Também no painel de controle o usuário pode digitar um texto e realizar a pesquisa por 

participantes dos temas ou por temas em si.  

A figura 35 ilustra onde esta operação é desempenhada. 

 

Figura 35 – Área para realização de pesquisas 

6.3. Módulo de Visualização das Interações nos Grupos 

A seguir, são apresentadas as interfaces deste módulo. 

6.3.1. Escolher modo de visualização das interações 

No painel de controle, o usuário pode escolher o enfoque que quer dar para a 

visualização das interações. 

A área em que esta escolha acontece está ilustrada na figura 36. 
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Figura 36 – Área para a escolha do modo de visualização das interações 

6.3.2. Visualizar interações com ênfase nos integrantes 

Pela ênfase na relação entre os participantes por meio das conversas, a organização 

de subgrupos e de aspectos sociais são mais perceptíveis.  

 

Figura 37 – Visualização das Interações com ênfase na estrutura de integrantes 
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6.3.3. Visualizar interações com ênfase nas “threads” em forma temporal 

Esta tela permite a visualização e manipulação das interações em modo de “threads” 

temporal. Veja que a estrutura e forma de operação é similar a tela anterior.  

 

Figura 38 – Visualização das Interações com ênfase na estrutura de integrantes 

A figura 38 uma discussão iniciada pelo participante “Crediné”, a respeito do assunto 

interação. Um dia depois, “Joelma” respondeu positivamente à pergunta. “Jaime” 

respondeu três dias depois, citando “Rogers”. E, assim, o encadeamento das 

mensagens foi seguindo. Vale destacar que os ícones sinalizam os atos de discurso 

durante a conversa. 

6.3.4. Filtrar interações 

Nesta função o usuário insere os parâmetros dos filtros, como mostrado na figura 39. 
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Figura 39 – Parte de edição dos parâmetros de filtro das mensagens 

Em síntese os parâmetros permitem filtrar: 

 a) Os participantes envolvidos nas mensagens 

 b) O período (data de início e fim), em que as mensagens ocorreram 

 c) Um texto que esteja contido na mensagem  

6.4. Módulo de Manipulação das Mensagens 

A seguir as telas deste módulo são comentadas. 

6.4.1. Visualizar conversa assíncrona 

A tela de visualização da conversa assíncrona é similar às encontradas nos correios 

convencionais, trata-se de uma lista em forma tabular com um cabeçalho das 

mensagens: de, para, data e assunto.  

6.4.2. Visualizar conversa síncrona 

A tela de visualização da conversa síncrona tem o mesmo formato das telas de 

mensagens instantâneas ou de “chat”. As mensagens são apresentadas em texto 

corrido, estruturado por pontuações e marcas de itens.  
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6.4.3. Ler mensagem 

Ao selecionar uma mensagem na lista de mensagens visualizadas, em uma das formas 

citadas anteriormente, o usuário pode ver os detalhes da mensagem assim como já 

acontece em ferramentas existentes. A parte da tela responsável por esta função está 

mostrada na figura 40. 

 

Figura 40 – Visualização e manipulação de mensagem 

6.4.4. Enviar, Responder  e encaminhar mensagem 

A partir da visualização da mensagem, o usuário pode ativar as ações de responder ou 

encaminhar a mensagem, via botões na tela. 

6.4.5. Anexar documentos 

A construção desta tela é análoga a comumente encontradas em soluções de correio 

na internet: o usuário escolhe o arquivo e o sistema faz um “upload” deste arquivo para 

ser incorporado na mensagem. 

6.4.6. Visualizar documentos anexados 

Através de “hyperlinks”, nesta tela o usuário escolhe o documento anexado e visualiza 

suas informações. Também de forma análoga o que acontece em outras ferramentas 

com este intuito, baseadas na internet.  

6.5. Módulo de Administração 

Este módulo contém basicamente os formulários de cadastro das funções expostas no 

capítulo 5 e os tipos de telas comumente encontradas em sistemas de informação. 
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7. Conclusões 
“Mais olhas para trás, mais adiante verás.” 

   Winston Churchil 

 

A observação da forma como a comunicação é manifestada na sociedade atual 

demonstra um crescente volume de contatos, de mensagens, de tempo despendido e 

de uso de inúmeras alternativas tecnológicas. Para lidar com isso, duas iniciativas são 

interessantes: é importante desenvolver nossas habilidades comunicativas e novas 

soluções tecnológicas devem ser concebidas e implementadas para facilitar o 

gerenciamento de nossas interações. Esta foi a direção mestra deste trabalho, ou seja, 

elaborar uma proposta de gerenciamento de mensagens em um grupo.  

A comunicação interpessoal está pulverizada em vários meios e tecnologias. Este foi 

um problema, uma centelha para que o trabalho fosse direcionado a pensar em uma 

ferramenta integrada, que buscasse dissociar o ato de comunicar do ato de escolha da 

tecnologia. Desta forma, quando uma pessoa precisasse resgatar um assunto tratado 

em uma conversa com alguém ela focaria o assunto e a pessoa, ao invés de imaginar 

se a comunicação ocorreu por correio eletrônico ou por mensagens instantâneas. 

Whitaker (1996) apresenta que nenhuma solução foi genuinamente desenvolvida para 

um cenário de comunicação. Esta crítica está em sintonia com outra suspeita inicial 

neste trabalho: a concepção das ferramentas de comunicação está muito imersa na 

tecnologia, no “como” ela deve acontecer e por quais ferramentas. Esta questão 

direcionou a metodologia empregada no trabalho e escolheu-se iniciar a abordagem do 

tema sob um prisma mais amplo, seguindo as diretrizes de áreas como a engenharia de 

software e na análise de domínio, que defendem o pensar previamente no “o que?” e 

no “por que?”, para então propor “o como?”. Com isso em mente, surgiu a alternativa de 

empregar as ontologias como um instrumento, pois a construção de uma ontologia de 

comunicação conduziria para uma postura e uma prática observatória alinhada. 
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Estes cenários apresentados nos parágrafos anteriores servirão de base para as 

conclusões deste trabalho. 

7.1. Sobre o uso de ontologias 

Antes de atacar o núcleo do trabalho, a comunicação, é importante brevemente discutir 

a metodologia empregada, cujo ator principal foi o uso da ontologia.  

Entender o caráter filosófico da ontologia, isto é, compreender a existência das coisas 

em si e de suas relações, permitiu captar a essência de se abordar o problema 

inicialmente por um prisma abrangente. Daí, o ponto de partida para tratar a 

comunicação foram questões como: “O que existe em um cenário de comunicação?”, 

“Quais fatores permitem qualificar uma comunicação?”, “Quais objetivos existem?”, 

“Como os elementos estão relacionados entre si?”, “Quais tarefas são 

desempenhadas?”.  

O desenrolar da construção da ontologia, por meio das questões de competência, do 

modelo conceitual, dos axiomas e do glossário auxiliou na aprendizagem e 

consolidação de informações sobre o tema. Os objetivos comumente associados ao 

uso de ontologias: um instrumento para comunicação, para eliminação de 

interpretações equivocadas e para a interoperabilidade, puderam ser constatados. As 

interações sustentadas com o mapa conceitual permitiram uma maior sintonia entre os 

envolvidos. Uma forma mais sistemática de expressar o conhecimento permitiu que o 

próprio autor melhorasse sua segurança ao interpretar o que estava pesquisando. O 

produto final, a ontologia permitiu estabelecer uma base em que poderiam ser 

ancoradas e estruturadas as idéias do trabalho, a avaliação das ferramentas e as 

funcionalidades e entidades do ambiente.  

Apesar de subjetivo, é importante ainda depor que a experiência com o uso de 

ontologias proporcionou reflexões internas mais estimulantes e uma atividade criativa 

mais intensa. Isso faz lembrar a citação de Domenico de Masi que relaciona a 

criatividade como um processo que mistura dois ingredientes: a concretude e a 

fantasia. Neste contexto, a fantasia pode ser representada pelas reflexões estimulantes 
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fomentadas durante a construção dos artefatos da ontologia e durante as ancoragens 

com os outros produtos do trabalho. Os artefatos do trabalho e o texto em si refletem o 

ingrediente concretude deste processo criativo defendido por Domenico. 

7.2. Sobre a comunicação escrita 

Algumas observações interessantes foram alimentadas no decorrer dos estudos. A 

primeira é que diz respeito à hipótese de que a redução de canal visual apresenta 

grande perda no processo de comunicação. Como alguns estudos retrataram, existe 

perda sim, porém, esta não é tão significativa. A comunicação escrita é 

surpreendentemente efetiva mesmo com a perda da percepção visual (HERRING, 

2000).  

A oportunidade de utilizar a escrita, ao invés da fala com percepção visual, torna a 

comunicação mais lenta, porém, existem vantagens ao se utilizar esta forma de 

comunicação. O ato de verbalizar intimamente e depois escrever nossas sentenças, 

questionamentos e respostas permite estimular nossos modelos mentais, devemos  

manejar conceitos, relações e abstrações em torno da palavra. Este ato tem relação 

com o desenvolvimento de nossas habilidades cognitivas (BERLO, 2003). 

Além disso, por possuir um tempo um pouco maior que a fala, a escrita permite que as 

sentenças sejam melhor trabalhadas e, conseqüentemente, dúvidas e inseguranças 

são minimizadas e, assim, a comunicação torna-se mais efetiva.  

As deficiências discutidas na redução de canal visual estão mais relacionadas ao 

aspecto afetivo e social da comunicação. Mas até nesse sentido a deficiência mostrou-

se uma oportunidade de explorarmos a capacidade do ser humano de se adaptar e de 

encontrar meios para superar desafios. As estratégias compensatórias, apontadas em 

vários trabalhos, demonstram isso. Exemplos dessas estratégias são o uso de 

“emoticons” e de narrativas para se emular uma atmosfera mais social. 

Estas questões permitem pressupor que apesar de demandas e deficiências, as 

ferramentas de comunicação escrita são boas alternativas para propiciar a 

comunicação, sobretudo em grupo e para o cenário de ensino e aprendizagem. Quando 
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as carências são contornadas e até estimulam a criatividade humana para superá-las, o 

uso destas ferramentas torna-se ainda mais interessante.  

7.3. Sobre a concepção da ferramenta 

Avaliando as funcionalidades, percebe-se que a ferramenta tem similaridades com  

outras propostas de comunicação escrita. Algumas visões e alguns recursos na 

manipulação de mensagens foram baseadas nas experiências já consolidadas em 

correios eletrônicos e mensagens instantâneas.  

Porém, outras funcionalidades foram vislumbradas a partir dos pressupostos 

encontrados na compreensão do domínio, dentre elas: o tratamento ortogonal e 

integrado da comunicação síncrona com a assíncrona; o suporte via atos de discurso; a 

utilização de marcas/notas para permitir referenciar “turns” e a exploração de 

estratégias de visualização das informações. 

Ao permitir que as conversas assíncronas e síncronas sejam tratadas de forma 

semelhante e em uma mesma ferramenta, o gerenciamento de mensagens podem ficar  

mais efetivo, pois evita-se a confusão de chavear entre as várias aplicações e formas 

diferentes de manipular mensagens. Esses recursos visam aumentar a percepção e o 

resgate do “fio da meada”, ou como os pesquisadores denominam, o “turn-taking”. 

Com os atos de discurso, a intenção da mensagem fica mais explícita para quem 

escreve e para quem lê, e isso pode melhorar a objetividade da comunicação entre os 

envolvidos. Além disso, este recurso permite classificar as mensagens e, com isso, um 

tratamento mais sistemático na base de mensagens gerada no grupo pode apresentar 

visões interessantes como: perguntas mais freqüentes, quem se expõe mais para as 

respostas, estatísticas sobre o volume de mensagens e outras possíveis visões. 

Quando os atos de discurso são utilizados em conjunto com o conceitos de scripts 

(HERRING, 2000), o emissor é exposto a estímulos oriundos das sentenças 

preconcebidas dos “scripts”. Isso pode, em primeiro momento, orientá-lo a melhor expor 

suas questões e suas repostas, bem como pode ser empregado para instigar reflexões 

no momento em que estiver emitindo as mensagens. 
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O recurso de permitir inserir marcas e notas nas mensagens traz alguns  benefícios na 

comunicação. Os envolvidos podem compor uma visão própria das mensagens e dos 

assuntos discutidos, tendo assim a visão do grupo e a sua própria visão em um mesmo 

ambiente.  As notas podem servir de apoio ao manter o “turn-taking” de duas formas: 

uma sendo uma base paralela própria que pode ser pesquisada para resgatar o fio da 

meada e a outra permitindo o endereçamento das peças de comunicação e a 

interligação entre mensagens e notas para melhor perceber o encadeamento das 

idéias.  

A visualização de informações foi empregada de forma a permitir a adaptatividade, pois 

o usuário pode escolher qual a forma de visualizar as interações, por exemplo, com 

ênfase na estrutura do grupo ou no tempo em que as mensagens ocorreram. Mas o 

principal benefício de empregar estas estratégias diz respeito ao seu principal objetivo, 

permitir o gerenciamento das mensagens com menor esforço cognitivo. 

7.4. Sobre o a ferramenta como um apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem 

O direcionamento dos trabalhos seguiu na linha de contextualizar a ferramenta dentro 

de um cenário de ensino e aprendizagem. Para isso, algumas teorias e conhecimentos 

desta área foram considerados. Dois enfoques foram dados: as teorias enquanto 

suporte à concepção e as teorias como orientadoras dos próximos passos. No sentido 

de suporte a concepção, conhecer as teorias permitiu perceber a importância de bem 

tratar a relação social na aprendizagem e algumas funcionalidades buscaram prover 

meios de facilitar a criação de uma atmosfera social. No sentido de suporte ao 

planejamento das etapas seguintes, as teorias permitiram compreender que a aplicação 

destas tecnologias na aprendizagem deve seguir uma abordagem multidisciplinar, com 

estratégias complementares entre áreas de tecnologia e humanas.  
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