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Resumo:  

Dentre os ambientes de EUD disponíveis, há aqueles cuja atividade de 

desenvolvimento por usuário final ocorre em etapas, camadas ou níveis, 
dependendo dos objetivos específicos daquele que o adapta. Assim, com 

relação a AVAs, é comum existir ao menos dois níveis de desenvolvimento 
por usuário final: aquele correspondente às atividades da equipe técnica 

que o adapta para o contexto institucional e aquele correspondente às 
atividades do professor ao projetar e criar uma interface no AVA para a sua 

disciplina. Após sucessivas adaptações por diversos atores, entende-se que 
a interface, como artefato comunicativo no conjunto de suas mensagens 

explícitas e implícitas, talvez perca a unidade como mensagem de 
metacomunicação, impactando na percepção do aluno sobre a 

autoexpressão de seu professor. Desta forma, este trabalho teve como 
propósito estudar: as formas de autoexpressão praticadas por professores 

ao customizarem suas interfaces em AVAS, sua percepção pelos alunos e o 

impacto das customizações feitas por outros na expressão do professor. 
Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa e descritiva, 

compreendendo quatro estudos e baseada em questionários e entrevistas 
com professores, alunos e técnicos, chegando aos nossos resultados por 

meio de análise de conteúdo. Observamos que os professores que 
participaram dos estudos praticam autoexpressão na interface por meio da 

expressão verbal, customização e elaboração de conteúdo. Os alunos 
voluntários nesta pesquisa, em sua maioria, percebem a autoexpressão do 

professor, que não é prejudicada pelas atividades de EUD em outras 
camadas. Como contribuições fornecemos um conjunto de ferramentas 

epistêmicas que fomos desenvolvendo no decorrer da pesquisa e aplicando 
em nossos estudos. Essas ferramentas permitem ampliar o conhecimento 

sobre a atividade de EUD em AVAs, dando foco aos aspectos de 



autoexpressão do professor, permitindo assim expandir nosso 
conhecimento a respeito das relações professor-aluno em AVAs. Também 

oferecemos como contribuição nossos achados mais específicos, para o caso 
de alguém que prefira aplicá-los ao invés de fazer uso das ferramentas 

epistêmicas por nós fornecidas. 


