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RESUMO 

Com esta pesquisa se estudou o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 

especificamente o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na cocriação de valor no ensino 

superior presencial. Buscou-se avaliar o impacto do uso do AVA nas experiências de cocriação 

de valor junto a professores e alunos e sua influência nas percepções de qualidade, desempenho e 

satisfação em relação ao curso de graduação presencial ao qual estão vinculados. O estudo foi 

realizado em uma instituição de ensino superior privada que faz parte de um dos maiores grupos 

de ensino do país. Essa instituição investe no uso da tecnologia da informação e comunicação em 

seu modelo de ensino. Para consecução da pesquisa, foram utilizadas técnicas de natureza 

qualitativa e quantitativa. Na etapa qualitativa, caracterizada como exploratória, efetuaram-se 

entrevistas com seis professores que possuem conhecimento acerca do ambiente virtual de 

aprendizagem e, por meio da análise de conteúdo, buscou-se a elaboração de um modelo segundo 

o qual futuros pesquisadores poderão identificar como o uso da tecnologia da informação e 

comunicação no ensino superior presencial pode proporcionar experiências de cocriação de valor 

e influenciar na percepção de qualidade e desempenho, gerando satisfação a professores e alunos. 

Na etapa quantitativa, caracterizada como descritiva, foram aplicados questionários fechados a 

cento e um alunos e a sessenta professores vinculados aos cursos presenciais ofertados pela 

instituição de ensino pesquisada, com o propósito de identificar de que forma o uso do ambiente 

virtual de aprendizagem pode proporcionar as experiências de cocriação e gerar os resultados 

esperados a partir disso. Nesta etapa, foram utilizadas técnicas estatísticas, como testes de 

hipóteses, análise de correlação, análise fatorial confirmatória e a modelagem de equações 

estruturais. Os resultados da pesquisa confirmaram que as variáveis “recursos do AVA”, 

“infraestrutura de TIC” e “competência tecnológica dos usuários” afetam o uso do AVA, do 

ponto de vista dos professores. Na perspectiva dos alunos, somente as variáveis “recursos do 

AVA” e “infraestrutura de TIC” afetam o uso do AVA. Já numa visão geral (professores e 

alunos), as variáveis que determinam o uso do AVA são “recursos do AVA” e “competência 

tecnológica dos usuários”. Quanto à cocriação de valor, os elementos “interação/diálogo”, 

“acesso”, “transparência nas informações”, “participação ativa”, “experiências de ensino e 

aprendizagem” e “aprendizagem colaborativa” foram confirmados como influenciadores nos 

resultados de percepção de qualidade e desempenho por parte de alunos e professores e satisfação 

em relação ao AVA.   

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação. Cocriação de Valor. Ensino Superior 

Presencial. Ambiente Virtual de Aprendizagem.   

 

 



 

 

ABSTRACT 

With this research, we study the use of Information and Communication Technology (ICT), 

specifically the Virtual Learning Environment (AVA), in the co-creation of value in face-to-face 

higher education. The aim of this study was to evaluate the impact of AVA on value creation 

experiences with teachers, students, and their influence on perceptions of quality, performance 

and satisfaction in relation to the face-to-face degree course to which they are linked. The study 

was conducted at a private higher education institution that is part of one of the largest teaching 

groups in the country. This institution invests in the use of information and communication 

technology in its teaching model. To achieve the research, we used qualitative and quantitative 

techniques. In the qualitative stage, characterized as exploratory, interviews were conducted with 

six teachers who have knowledge about the virtual learning environment and through the analysis 

of content we sought to elaborate a model, according to which future researchers will be able to 

identify how the use of information and communication technology in face-to-face higher 

education can provide experiences of value creation and influence the perception of quality and 

performance, generating satisfaction for teachers and students. In the quantitative stage, 

characterized as descriptive, closed questionnaires were applied to one hundred and one students, 

and to sixty teachers linked to the on-site courses offered by the researched teaching institution, 

in order to identify how the use of the virtual learning environment can provide the co-creation 

experiments and generate the expected results from this. Statistical techniques such as hypothesis 

tests, correlation analysis, confirmatory factorial analysis and the modeling of structural 

equations were used in this step. The results of the research confirmed that the variables AVA 

resources, ICT infrastructure and users 'technological competence affect AVA use from the 

teachers' point of view. From the perspective of the students, only the variables AVA resources 

and ICT infrastructure affect the use of AVA and in an overview (teachers and students) the 

variables that determine the use of AVA are AVA resources and technological competence of 

users. As for value creation, the elements interaction / dialogue, access, transparency of 

information, active participation, teaching and learning experiences and collaborative learning 

were confirmed as influencers in the results of perception of quality and performance by students 

and teachers and satisfaction with to AVA. 

 

Keywords: Information and Communication Technology. Value Creation. In-class Higher 

Education. Virtual Learning Environment. 

  

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Design da pesquisa ........................................................................................................   23 

Figura 2 – Modelo estruturacionista de tecnologia de Orlikowski (1992) .....................................   28 

Figura 3 – Uso da tecnologia e constituição de estruturas .............................................................   30 

Figura 4 – Modelo das dimensões do uso da TI em benefício dos negócios .................................   32 

Figura 5 – Conceito emergente de mercado ...................................................................................   43 

Figura 6 – Relação entre cocriação e coprodução ..........................................................................   47 

Figura 7 – Modelo DART de cocriação de valor ...........................................................................   50 

Figura 8 – Modelo cocriação de valor no ensino............................................................................   65 

Figura 9 – Modelo conceitual da pesquisa .....................................................................................   69 

Figura 10 – Planejamento da amostra.............................................................................................   82 

Figura 11 – Relação causal estabelecida entre as variáveis independentes com a variável 

dependente: Uso do AVA ...............................................................................................................   89 

Figura 12 – Relação entre os construtos Uso do AVA e Cocriação de Valor ................................   90 

Figura 13 – Relação entre os construtos Cocriação de Valor e Resultados da Cocriação de          

Valor  ...............................................................................................................................................   92 

Figura 14 - Modelo estrutural da pesquisa .....................................................................................   93 

Figura 15 - Modelo decorrente da análise qualitativa .................................................................... 111 

Figura 16 – Processamento PLS com modelo original – Alunos ................................................... 117  

Figura 17 – Primeiro processamento PLS com modelo original – Professores ............................. 121 

Figura 18 – Segundo processamento PLS com modelo original – Professores ............................. 122   

Figura 19 – Processamento PLS com modelo original – Dados Gerais ......................................... 125 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Resultado da busca às bases de dados ......................................................................... 21 

Quadro 2 – Principais conceitos de Tecnologia da Informação e Comunicação ........................... 36 

Quadro 3 – O mercado como fórum de experiências ..................................................................... 44 

Quadro 4 – Elementos que compõem o modelo DART ................................................................. 51 

Quadro 5 – Principais conceitos de valor e cocriação de valor ...................................................... 52 

Quadro 6 – Teste de qualidade em estudos de caso........................................................................ 78   

Quadro 7 – Perfil dos sujeitos entrevistados .................................................................................. 80   

Quadro 8 – Definição dos construtos qualitativos ......................................................................... 84 

Quadro 9 – Bases para a escala das variáveis quantitativas ........................................................... 87 

Quadro 10 – Composição da amostra qualitativa .......................................................................... 94 

Quadro 11 – Formação das categorias a partir das unidades de significados................................. 97 

Quadro 12 – Variáveis de acordo com as assertivas do questionário quantitativo....................... 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Número de instituições de ensino superior no Brasil .................................................   71 

Tabela 2 – Maiores grupos educacionais privados do Brasil .......................................................   72          

Tabela 3 – Identificação dos pontos-chave...................................................................................   95 

Tabela 4 – Caracterização dos respondentes por sexo ................................................................. 115 

Tabela 5 – Caracterização dos respondentes por curso ................................................................ 115 

Tabela 6 – Indicadores do processamento PLS com modelo original – Alunos .......................... 118  

Tabela 7 – Correlação entre as principais variáveis latentes – Alunos ........................................ 119  

Tabela 8 – Teste das hipóteses do modelo para alunos utilizando t de Student ........................... 120  

Tabela 9 – Indicadores do segundo processamento PLS – Professores ....................................... 122  

Tabela 10 – Correlação entre as principais variáveis latentes – Professores ................................ 124 

Tabela 11 – Teste das hipóteses do modelo para professores utilizando t de Student  ................ 124 

Tabela 12 – Indicadores do processamento PLS com modelo original – Dados gerais ............... 126 

Tabela 13 – Correlação entre as principais variáveis latentes – Dados gerais ............................. 126  

Tabela 14 – Teste das hipóteses do modelo com dados gerais utilizando t de Student ............... 127 

Tabela 15 – Coeficientes padronizados e valor do teste t para os processamentos realizados..... 128 

Tabela 16 – Status das hipóteses da pesquisa ............................................................................... 129   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AVA   Ambiente Virtual de Aprendizagem 

BI  Business Intelligence 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

EA  Ensino Aprendizagem 

EAD  Ensino a Distância 

ENADE Exame nacional de desempenho de estudantes 

ERP  Enterprise Resource Planning 

FIES  Fundo de Financiamento Estudantil 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IES  Instituição de Ensino Superior 

INEP  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LSD  Lógica do Serviço Dominante 

MEC  Ministério da Educação 

OA  Objetos de Aprendizagem 

OAB  Ordem dos Advogados do Brasil 

PROUNI Programa Universidade para todos 

TI  Tecnologia da Informação 

TIC  Tecnologia da Informação e Comunicação 

SI  Sistema de Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .........................................................................................................................  15 

1.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA ...................................................................... .. 19 

1.2 JUSTIFICATIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS .................................................................... .. 20  

1.3 DESIGN DA PESQUISA E ESTRUTURA DA TESE .......................................................... .. 22 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ....................................................................................................  26  

2.1 A TECNOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES ......................................................................... .. 26  

2.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ................................................. .. 31  

2.3 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E O ENSINO SUPERIOR 

PRESENCIAL .............................................................................................................................. .. 36  

2.4 COCRIAÇÃO DE VALOR ..................................................................................................... 40 

2.5 COCRIAÇÃO DE VALOR E O ENSINO SUPERIOR .......................................................... 53 

2.6 COCRIAÇÃO DE VALOR, ENSINO SUPERIOR E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO      

E COMUNICAÇÃO ...................................................................................................................... 58 

 

3 MODELO CONCEITUAL E PROPOSIÇÕES TEÓRICAS DA PESQUISA ....................  61 

3.1 ARTICULAÇÃO ENTRE OS RECURSOS DO AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM, INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA TECNOLÓGICA DOS USUÁRIOS E O USO DO 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM ........................................................................ .  61 

3.2 ARTICULAÇÃO ENTRE O USO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM E A 

COCRIAÇÃO DE VALOR ......................................................................................................... .  64   

3.3 ARTICULAÇÃO ENTRE A COCRIAÇÃO DE VALOR E OS RESULTADOS DA 

COCRIAÇÃO DE VALOR (DESEMPENHO E QUALIDADE PERCEBIDOS E  

SATISFAÇÃO) ............................................................................................................................ .. 67 

  

4 O ENSINO SUPERIOR PRESENCIAL NO BRASIL E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

PESQUISADA ............................................................................................................................. 70 

4.1 O ENSINO SUPERIOR PRESENCIAL NO BRASIL ........................................................... 70 



 

 

4.2 FACULDADE ESTÁCIO DO ES - UNIDADES VITÓRIA E VILA VELHA ................... .. 72 

4.3 O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM ESTUDADO......................................... 74  

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ........................................................................... 75 

5.1 MÉTODO DE PESQUISA.................................................................... ................................... 75 

5.2 TIPO DE PESQUISA ............................................................................................................ .. 76  

5.3 ESTRATÉGIA DA PESQUISA E UNIDADE DE ANÁLISE ............................................. . 77 

5.4 VALIDADE E CONFIABILIDADE DO CASO .................................................................. .. 77   

5.5 ESTRATÉGIA PARA COLETA DE DADOS E SUJEITOS DA PESQUISA .................... .. 78 

5.6 PLANEJAMENTO DA AMOSTRA ..................................................................................... . 81  

5.7 TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE DADOS ......................................................................... .. 82   

5.8 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS PARA A FASE QUALITATIVA .............. .. 83   

5.9 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS PARA A FASE QUANTITATIVA: 

CONSTRUÇÃO DAS ASSERTIVAS E ADAPTAÇÃO DAS ESCALAS ............................... .. 85 

5.10 MODELO QUANTITATIVO PROPOSTO E HIPÓTESES DA PESQUISA ................... .. 88    

 

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ...................................................... .. 94 

6.1 PESQUISA QUALITATIVA: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS, ANÁLISE E 

DISCUSSÃO .................................................................................................................................. .94 

6.1.1 1ª Etapa da Análise de Conteúdo: Identificação dos pontos-chave ................................ .95 

6.1.2 2ª Etapa da Análise de Conteúdo: Formação das unidades de significado .................. .. 96 

6.1.3 3ª Etapa da Análise de Conteúdo: Formação das Categorias ....................................... .. 96 

6.1.4 4ª Etapa da Análise de Conteúdo: Análise dos Resultados ............................................ .. 97 

6.1.5 5ª Etapa da Análise de Conteúdo: Interpretação dos Resultados ................................. .109 

6.2 PESQUISA QUANTITATIVA: APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS ............................................................................................................................ .112 

6.2.1 Caracterização dos Respondentes .................................................................................... .115 

6.2.2 Análise do Modelo de Mensuração: Alunos .................................................................... .116 

6.2.3 Análise do Modelo de Mensuração: Professores ............................................................ .120 

6.2.4 Análise do Modelo de Mensuração: Dados Gerais (Alunos + Professores) ................. .125 

6.2.5 Síntese da Análise Quantitativa .......................................................................................  128 



 

 

6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS QUALITATIVA E       

QUANTITATIVA ........................................................................................................................ .130 

 

7 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS .................................................................  135 

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................................... .141 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ETAPA QUALITATIVA ................... 154 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO QUANTITATIVO APLICADO A PROFESSORES E 

ALUNOS ...................................................................................................................................... 157  

APÊNDICE C – MATRIZ DE AMARRAÇÃO PARA ROTEIRO DE ENTREVISTA ............ 161 

APÊNDICE D - ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DA ETAPA QUANTITATIVA ...... 166 

APÊNDICE E – UNIDADES DE REGISTRO OBTIDAS A PARTIR DA LEITURA DAS 

TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS ................................................................................... 169 

APÊNDICE F – UNIDADES DE SIGNIFICADO OBTIDAS PELO AGRUPAMENTO DAS 

UNIDADES DE REGISTRO ....................................................................................................... 180 

APÊNDICE G – CARTA DE APRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA A           

PESQUISA ................................................................................................................................... 186 

APÊNDICE H - CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO NOME DA 

INSTITUIÇÃO ............................................................................................................................. 187 

  

 

 

 



15 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino superior no Brasil passa por uma transformação ocasionada, principalmente, 

pela inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no seu modelo de oferta. Os 

cursos superiores presenciais incluíram no seu modelo de ensino ferramentas tecnológicas que 

dão apoio às atividades presenciais e que facilitam o processo de ensino-aprendizagem pelos 

ambientes virtuais de aprendizagem.  

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) foram criados, inicialmente, para o uso 

no ensino a distância. Porém, atualmente, são utilizados também em cursos superiores presenciais, 

atendendo à Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que autoriza a utilização de 

disciplinas a distância em até 20% da carga horária total dos cursos presenciais, assim como para 

apoio a cursos presenciais na educação básica, superior e corporativa (BENTO; MATTAR, 2017). 

Em toda a sociedade, o uso da TIC tem se desenvolvido e se diversificado rapidamente, 

afetando o processo de ensino. A busca pelo conhecimento é balizada pela aplicação intensa e 

ampla dessas tecnologias, gerando uma nova configuração ao ensino presencial superior. Os 

sistemas de dados, os satélites de comunicação, softwares, vídeos, a televisão interativa, entre 

outros, são avanços tecnológicos com significativa repercussão no ambiente de ensino (KENSKI, 

2009). 

O uso da internet viabilizou a comunicação mundial em tempo real, eliminando as 

fronteiras e desempenhando papel fundamental para disseminação da educação. Seu uso como 

ferramenta de ensino apoiando as atividades presenciais combinou as vantagens dos diversos 

tipos de mídias como recursos de som e vídeo, reunião de maior quantidade e diversidade de 

informações, tornando o aprendizado mais atrativo devido à interação que proporciona e reúne, 

com baixo custo, pessoas dispersas geograficamente (McMANUS, 1995). As várias formas de 

comunicação baseadas na internet (redes sociais, blogs, chats, fóruns e e-mail) são ferramentas 

apreciadas pelos alunos e tornam-se soluções úteis para o apoio ao ensino presencial nas 

instituições de ensino superior. 

Acompanhando a evolução tecnológica no ensino, as Instituições de Ensino Superior 

(IES) privadas têm intensificado e ampliado o uso das TICs, pois identificaram que esta é uma 

poderosa ferramenta para as estratégias empresariais e para as operações das empresas. Os 

impactos sociais e empresariais gerados pelo avanço tecnológico levaram as organizações a 
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realizar seus planejamentos e estratégias voltados para o futuro e tendo como principal base a 

tecnologia, a qual possibilita atender às necessidades do novo ambiente e o aparecimento de 

novas oportunidades, criadas pelas novas tecnologias ou pelas novas formas de sua aplicação 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2008).  

Sendo assim, as IES buscam acompanhar as mudanças tecnológicas, tentando manter os 

cursos atuais se diferenciando no mercado, buscando a vantagem competitiva, seja pela 

diferenciação ou redução de custos proporcionadas pelo emprego da tecnologia. No entanto o 

processo de Ensino-Aprendizagem (EA) nas instituições de ensino nem sempre consegue 

acompanhar com a mesma velocidade as mudanças tecnológicas (COSTA, 2005). Alunos e 

professores precisam ter habilidade com as novas tecnologias e se adaptar a uma nova 

metodologia de ensino, deixando para trás o método expositivo e conteudista em que o professor 

é detentor do conhecimento e o aluno é receptor, assumindo uma postura passiva, ou seja, o 

professor transmite o conhecimento e o aluno decora o conteúdo para a realização das avaliações 

(MORAN, 2007).  

À medida que as TICs avançam no ensino, o acesso à informação traz mudanças 

profundas em várias áreas do saber, principalmente no campo acadêmico, no qual são discutidos 

e construídos conhecimentos. No processo de construção do conhecimento, o envolvimento dos 

atores (alunos e professores) torna-se relevante para que o emprego das tecnologias seja efetivo e 

contribua para a criação de valor no serviço educacional. Computadores e telecomunicações de 

alto desempenho são usados como apoio ao uso do material didático, a sala de aula ganha outra 

roupagem para além dela e as TICs ganham espaço no ensino, trazendo mais adaptabilidade, 

flexibilidade e disponibilidade de conteúdos.  

Os caminhos apontam para a renovação do ensino, formulando uma concepção mais 

ampla do processo educativo, a fim de atender à demanda da sociedade, principalmente no ensino 

presencial, que busca na tecnologia uma forma de gerar valor à modalidade e se diferenciar 

diante dos demais concorrentes e das demais modalidades de oferta de ensino. Nesse contexto, as 

TICs podem ser utilizadas pelas IES, visando à adequação e disponibilização de seus conteúdos e 

gerando valor para a modalidade de ensino presencial.  

No ensino, o espaço de troca entre os alunos e a instituição é um dos responsáveis pela 

geração de valor ocasionada pelo uso da TIC. Nesses espaços, conhecidos como ambientes 
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virtuais de aprendizagem, ocorrem interação e troca de experiências entre os atores do processo 

de ensino-aprendizagem, professores e alunos.  

De acordo com Menelau et al. (2007), as IES prestam um serviço único de valor 

agregado, possibilitando a comunicação e a criação de espaços de troca entre as pessoas na 

construção do conhecimento e tornando os espaços ilimitados entre os indivíduos e a instituição. 

Os autores destacam, ainda, outras vantagens estabelecidas pelo uso das TICs no ensino 

presencial: a flexibilidade de horários de estudo, a disponibilidade de conteúdo de aulas no 

ambiente virtual, a interação proporcionada pelo ambiente virtual e a comodidade gerada pelos 

demais serviços ofertados nesse ambiente. Essas vantagens são atrativas para os alunos que se 

encaixam neste novo perfil estudantil e profissional (MENELAU et al., 2007).  Freitas et al. 

(2008) destacam que as TICs possibilitam combinar a flexibilidade da interação humana com a 

independência de tempo e de espaço no contexto do ensino.  

Menelau et al. (2007) afirmam, também, que o mercado de educação tem passado pelas 

mesmas transformações e desafios dos mercados globais de produtos e serviços, e a 

implementação de ações estratégicas se faz necessária na construção de vantagem competitiva 

sustentável e baseada no valor criado ao consumidor.  

A busca da vantagem competitiva e de formas de se diferenciar se deve ao aumento da 

competitividade entre as instituições de ensino privadas nos últimos anos. A competição mudou 

as novas formas de gestão e de oferta dos produtos. Assim, as instituições passaram a concentrar 

seus esforços em ações que melhorassem a qualidade de seus cursos, otimizassem a performance 

dos professores, controlassem a evasão dos alunos e mantivessem um diferencial competitivo 

pelo valor criado aos agentes envolvidos no processo (MAIA, 2003). 

Ao mesmo tempo em que as novas bases tecnológicas impõem desafios, possibilitam 

novas formas de entregar valor aos consumidores que, impulsionados pelo crescimento da 

internet, capturam o valor da oferta de serviços de informação esperando recebê-lo sem custos. 

Indivíduos e empresas acessam dados e informações de maneira fácil e rápida, gerando poder de 

decisão quanto à aquisição de um serviço ou compra de um produto. Algumas indústrias foram 

impactadas diretamente pelo avanço das tecnologias e da internet, sendo necessário repensar seu 

modelo de negócio para garantir sua manutenção no mercado e sua competitividade (TEECE, 

2010).  
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A interação dos consumidores com as empresas, facilitada pelo uso das tecnologias, 

possibilita a troca de recursos entre os agentes envolvidos, tornando-se a base da cocriação
1
 de 

valor aos produtos e serviços consumidos. Nesse contexto, recursos como informação e 

tecnologia são valiosos aos consumidores e prestadores de serviços, que os utilizam na criação de 

novas estratégias empresariais baseadas em valor para o consumidor. O valor de um recurso não 

pode ser determinado sem que tenha ocorrido o uso desse recurso. Este valor determinado pelo 

usuário é inerente ao relacionamento entre as partes envolvidas. O valor atribuído aos recursos é 

determinado num contexto e pode se tornar mais ou menos interessante dependendo do contexto 

no qual os recursos estão inseridos (VARGO; LUSCH, 2008). 

Vargo e Lusch (2004) explicam que esta mudança de foco dos recursos tangíveis para os 

intangíveis faz parte da Lógica do Serviço Dominante (LSD), que tem como centralidade 

habilidades, conhecimentos e processos.  

Para Prahalad e Ramaswamy (2004a) e Vargo e Lusch (2004), a criação de valor ocorre 

no mercado e no momento em que o consumidor usa o produto e serviço e pressupõe um 

contexto no qual o valor é criado na experiência de cocriação e não mais no produto em si. Os 

autores afirmam que é a participação do consumidor que viabiliza a chamada cocriação de valor, 

mas ela pode ser gerenciada e viabilizada pela empresa. Sendo assim, as estratégias empresariais 

precisam contemplar a participação do consumidor final para agregar valor em produtos e 

serviços, com destaque para a criação de espaços e momentos de interação entre empresa e 

consumidores, como é o caso das IES relativamente a professores e alunos.  

Para Payne, Storbacka e Frow (2008), o encontro de serviço ou local de cocriação 

representa uma série de interações durante as relações entre a empresa e o consumidor. Na 

perspectiva contextual desta pesquisa, a cocriação de valor ocorre no ambiente virtual de 

aprendizagem, considerado o encontro do serviço ou local de cocriação. A empresa é 

representada pelos professores, visto que é o contato direto com os consumidores do serviço, os 

alunos, no local onde ocorrem as experiências de cocriação de valor. O valor, como definido por 

Prahalad e Ramaswamy (2003), é o resultado derivado da experiência individual em tempo e 

espaço específicos. Neste caso, os resultados relacionados à percepção de qualidade, desempenho 

e satisfação oriundos da interação no ambiente virtual de aprendizagem.  As experiências geradas 

                                                 

1
 Apesar do uso corrente da grafia co-criação, optou-se, neste trabalho, pelo uso atual, de acordo com as regras da 

nova ortografia da Língua Portuguesa. 
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no encontro da empresa e consumidor, proporcionadas pela interatividade, podem representar 

valor ao consumidor (PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008). 

No contexto do ensino superior, a cocriação torna-se relevante à geração de valor, pois 

tanto os alunos quanto as instituições devem se preocupar com o resultado efetivo do serviço. Os 

alunos estão preocupados em aprender e desenvolver competências necessárias para o mercado 

de trabalho. Pelo lado do professor e da instituição de ensino, o objetivo é desenvolver nos alunos 

competências que os façam avaliar o curso de forma positiva e que dê a eles destaque no mercado 

de trabalho e nos exames nacionais, como, por exemplo, Enade, OAB, etc.  

Partindo da lacuna de que a formação de valor nos serviços sob a perspectiva do 

consumidor é um tema ainda pouco explorado em pesquisas acadêmicas; que a ideia de que os 

provedores dos serviços podem promover o engajamento e a interação com seus consumidores, 

cocriando valor; e que ao longo do tempo pouca ênfase foi dada às pesquisas sobre a cocriação de 

valor (ARAUJO; JESUS, 2016; BO et al., 2017), sobretudo no contexto do ensino superior, 

envolvendo tecnologias da informação e comunicação, esta tese propõe o problema e objetivos 

que se seguem.   

 

1.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Com base na literatura apresentada e na necessidade de entender a relação existente 

entre o uso da tecnologia da informação e comunicação no ensino superior presencial, na 

perspectiva da participação efetiva do consumidor para a geração de valor, buscou-se responder à 

seguinte questão de pesquisa: Qual o impacto do uso da tecnologia da informação e 

comunicação no ensino superior presencial, na cocriação de valor, e sua influência nas 

percepções de qualidade e desempenho, gerando satisfação de professores e alunos da 

Faculdade Estácio do ES? 

O objetivo geral deste estudo é avaliar o impacto do uso do AVA nas experiências de 

cocriação de valor junto a professores e alunos e sua influência nas percepções de qualidade, 

desempenho e satisfação em relação ao curso de graduação presencial ao qual estão vinculados. 

Assim, para alcançar o objetivo proposto, apresentam-se os seguintes objetivos específicos: 

a. Descrever os elementos que influenciam o uso do ambiente virtual de aprendizagem e sua 

relação com a cocriação de valor; 
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b. Identificar as dimensões da cocriação de valor que são influenciadas pelo uso do AVA nas 

experiências dos professores e alunos;  

c. Avaliar a relação existente entre o uso da tecnologia da informação e comunicação, a 

cocriação de valor e a percepção de desempenho e qualidade que geram satisfação a 

professores e alunos do ensino superior presencial. 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS  

 

Esta tese faz parte da linha de pesquisa Recursos e Desenvolvimento Empresarial com 

foco na Estratégia Empresarial. Apresenta um estudo relacionado ao uso da tecnologia da 

informação e comunicação no contexto do ensino superior presencial sob a perspectiva dos 

usuários do serviço (professores e alunos) na experiência de cocriação de valor.  

A escolha do tema partiu da experiência profissional pregressa da autora no ensino 

superior presencial na instituição de ensino pesquisada. Após uma busca por publicações 

referentes ao tema desta pesquisa nas bases de dados (ProQuest, JSTOR, Scielo, EBSCO e Portal 

Capes, incluindo o Banco de Teses e Dissertações), identificou-se a inexistência de pesquisas que 

relacionassem os construtos uso da tecnologia da informação e comunicação e cocriação de 

valor no contexto do ensino superior presencial. A busca foi realizada pela combinação dos 

termos “cocreation”, “co-creation”, “information technology”, “high education” e “education”, 

durante a fase inicial de desenvolvimento desta tese.  

No estágio inicial da pesquisa foi realizada uma busca parametrizada e definido como 

assunto os termos “cocreation”, “co-creation”, “high education” e “education”, com filtro de 

artigos publicados nos últimos dez anos sendo encontrados 899. Ao relacionarmos os termos 

“information technology”, “high education” e “education” o número de artigos aumenta para 

1009. Alguns destes artigos serviram como base teórica para esta pesquisa, pois apresentavam 

uma abordagem próxima a desta tese.  

Ao relacionarmos os termos “cocreation”, “co-creation”, “information technology” 

foram encontrados artigos em diversos contextos. O quadro 1 apresenta uma síntese dos 

principais artigos encontrados e suas abordagens. 
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   Quadro 1 – Resultado da busca às bases de dados  

Artigo Abordagem / Contexto 

Kohler et al. (2009) Aborda a inovação aplicada a novos produtos a partir das possibilidades que a 

tecnologia proporciona.  

Harwood e Garry (2010) Trata da participação e propriedade em ambientes virtuais de cocriação. 

Examina a natureza e as características de um contexto virtual de cocriação.  

Kohler et al. (2011) Avaliou o grau de atratividade de uma plataforma computacional que busca 

promover a experiência de cocriação do consumidor em ambientes virtuais. 

Brodie et al. (2013) Avalia o envolvimento do consumidor em uma comunidade de marca virtual 

Keeling et al. (2013) Aborda fóruns na internet e negociação de culturas de conhecimento em 

saúde.  

Healy e McDonagh (2013) Trata do papel do consumidor na cultura de marca e cocriação de valor em 

comunidades virtuais. 

Blasco-Arcas et al. (2014) Aborda a compra online como um contexto para cocriar experiências com 

consumidores.   

Uhrich (2014) Trata da exploração de plataformas e práticas de cocriação de valor em 

esportes coletivos.  

  Fonte: a autora (2018).  

 

De acordo com Galvagno e Dalli (2014) e Araújo e Jesus (2016), os estudos sobre 

cocriação de valor sob a perspectiva da experiência do consumidor são emergentes na literatura e 

carecem de mais pesquisas, tanto conceituais quanto empíricas. A literatura existente necessita de 

um enquadramento teórico e empírico que possa fornecer informações específicas sobre 

cocriação de valor no contexto do ensino superior presencial (BRAMBILLA, 2016).   

Outro aspecto relevante sobre os estudos referentes ao tema cocriação, com foco na 

experiência do consumidor, é o fato de que as pesquisas existentes apresentam pouca abordagem 

quantitativa, pois estudos desta natureza geralmente dependem de uma maturidade de campo em 

termos de modelos teóricos consolidados, disponibilidade de escala e estudos propositivos 

anteriores, o que ainda está a se desenvolver neste campo (ARAUJO; JESUS, 2016). Por outro 

lado, as abordagens qualitativas desse tema são predominantes, já que se trata de um tema 

emergente (GALVAGNO; DALLI, 2014), necessitando de estudo de natureza exploratória para 

compreender o fenômeno (YIN, 2001).  

Levando-se em conta a carência acadêmica percebida durante a pesquisa, esta tese 

buscará ampliar o conhecimento de cocriação de valor a partir das experiências dos professores e 

alunos do ensino superior presencial, ocorridas no ambiente virtual de aprendizagem, por meio do 

uso da tecnologia da informação e comunicação.  

Do ponto de vista prático, este estudo buscou contribuir para as instituições de ensino 

superior que ofertam cursos presenciais e utilizam os ambientes virtuais de aprendizagem para 
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compor o apoio aos alunos, no que se refere às estratégias de geração de valor aos usuários do 

serviço, professores e alunos. No que diz respeito à cocriação de valor, buscou-se gerar o 

entendimento sobre a experiência de professores e alunos por meio do uso do ambiente virtual de 

aprendizagem como mediador nessa interação empresa e consumidor, de maneira que este 

resultado contribua nas percepções de desempenho e qualidade, gerando satisfação em relação ao 

serviço ofertado.   

 

1.3 DESIGN DA PESQUISA E ESTRUTURA DA TESE 

 

Ao iniciar uma pesquisa, é preciso tomar algumas decisões importantes sobre a maneira 

como ela será realizada e como os dados serão coletados e analisados. Essas decisões dizem 

respeito às escolhas do design e método da pesquisa. O design da pesquisa representa a estrutura 

que orienta a execução de um método de pesquisa e a análise dos dados subsequentes. Por isso os 

métodos de pesquisa podem ser associados a diferentes tipos de design de pesquisa (BRYMAN, 

2012), cuja escolha reflete nas decisões a serem tomadas sobre as prioridades da pesquisa 

visualizadas nas etapas que constituem seu processo (BRYMAN, 2004). Esta tese considerou em 

seu delineamento o design de estudo de caso e será dividida em quatro etapas, conforme 

apresentado na Figura 1 abaixo.  
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Figura 1 – Design da Pesquisa  

 
Fonte: a autora (2018).  

 

Na primeira fase, foram realizados o levantamento e a revisão da literatura, os quais 

norteiam o escopo da pesquisa, tendo como finalidade o aprofundamento acerca das discussões 

sobre as abordagens teóricas dos construtos que compõem o seu desenvolvimento: i) o uso da 

tecnologia da informação e comunicação; ii) a cocriação de valor; iii) os resultados da 

cocriação de valor.  

Na segunda fase, a partir da observação do ambiente virtual de aprendizagem utilizado 

pela instituição de ensino pesquisada, foram coletados dados secundários referentes aos 

construtos tecnologia da informação e comunicação e cocriação de valor. Em seguida, com 

base nessas informações, alinhadas aos aspectos teóricos oriundos da revisão da literatura, foi 

desenvolvido um roteiro semiestruturado para a realização de entrevistas. Apropriando-se da 

metodologia qualitativa, as entrevistas foram realizadas com seis professores da instituição de 

ensino pesquisada, devidamente autorizadas e gravadas. Concomitantemente à realização da 
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coleta de dados qualitativos, ocorreu a transcrição das entrevistas e, após a finalização das 

transcrições, foi realizado o tratamento e a análise parcial dos dados, utilizando-se a técnica de 

análise de conteúdo. 

Na terceira etapa, após a análise dos dados na etapa qualitativa, juntamente com as 

escalas já validadas, desenvolveu-se um questionário estruturado fechado, a fim de ser aplicado a 

professores e alunos da instituição de ensino pesquisada. Contudo, anteriormente à aplicação, foi 

realizado um pré-teste para identificar aspectos de validade e confiabilidade das escalas para o 

questionário. Enfim, ele foi aplicado por meio eletrônico para alcançar a amostra desejada, 

gerando um banco de dados utilizado para análises estatísticas descritivas iniciais e técnicas de 

análise multivariadas, como correlações, análises fatoriais confirmatórias e modelagem de 

equações estruturais.  

Na quarta e última etapa, foi desenvolvido um relatório com os cruzamentos das análises 

realizadas nas etapas qualitativas e quantitativas. Em seguida, elaboraram-se as conclusões do 

estudo, destacando as implicações da pesquisa, as contribuições para a teoria, para a academia e 

para a gestão das instituições de ensino superior.  

Esta tese foi dividida em sete seções. A primeira apresentou a introdução acerca dos 

temas: (i) tecnologia da informação e comunicação; (ii) cocriação de valor; (iii) a cocriação de 

valor no ensino superior presencial, juntamente com uma visão geral do panorama atual do 

ensino superior presencial em face da utilização da tecnologia da informação e comunicação e a 

criação de valor, gerando competitividade para as instituições. Além disso, nessa seção, foram 

delimitados o problema de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, as justificativas 

teóricas e práticas, o design da pesquisa e estrutura desta tese.  

Na segunda seção, foi tratado o referencial teórico que sustenta a pesquisa. Inicialmente, 

discutem-se as teorias acerca do papel da tecnologia nas organizações, os conceitos de tecnologia 

da informação e comunicação e sua relação com o ensino superior presencial. Em seguida, a 

discussão é pautada nos conceitos de cocriação de valor e na relação deste conceito com o ensino 

superior presencial. Por último, faz-se uma relação com a cocriação de valor, a tecnologia da 

informação e comunicação no contexto do ensino superior presencial. Assim, foi possível ter uma 

visão das teorias que embasam esta tese e a relação existente entre elas.  

A terceira seção contém o modelo conceitual, os pressupostos teóricos da pesquisa e as 

articulações existentes entre os construtos.  
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Na quarta seção, apresentou-se um panorama do ensino superior no Brasil e a instituição 

de ensino pesquisada.  

A quinta seção foi destinada aos procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa. 

Detalham-se o método e o tipo de pesquisa, a estratégia da pesquisa e unidade de análise, 

validade e confiabilidade do caso, as estratégias de coleta de dados e os sujeitos da pesquisa, o 

planejamento da amostra e as técnicas para análise dos dados, a operacionalização das variáveis 

qualitativas e quantitativas e o modelo quantitativo e hipóteses da pesquisa.  

Na sexta seção, são apresentadas as análises dos dados qualitativos, utilizando a técnica 

de análise de conteúdo proposta por Bardin (2010), e quantitativos, utilizando a modelagem de 

equações estruturais de acordo com Hair et al. (2005).  

E, por último, na sétima seção, são apresentadas as conclusões e recomendações finais 

da pesquisa. 

Vale lembrar que, quanto à parte teórica, a abordagem desta tese se faz em relação à 

Tecnologia da Informação e Comunicação. No entanto, ao se desenvolver a pesquisa qualitativa e 

quantitativa, o Ambiente Virtual de Aprendizagem passa a ser o foco do estudo e, por isso, as 

variáveis levam a terminologia AVA, como é o caso de “Recursos do AVA” e “Uso do AVA”.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Nesta seção, foram discutidos aspectos, elementos e fundamentos teóricos relacionados 

ao conceito de tecnologia, tecnologia da informação e comunicação e cocriação de valor. Buscou-

se apresentar o referencial teórico relacionado aos construtos tecnologia da informação e 

comunicação e cocriação de valor, ambos orientados ao ensino superior presencial. Por fim, 

foram apresentadas as relações teóricas existentes entre as dimensões de cocriação de valor, 

tecnologia da informação e comunicação e ensino superior presencial.  

  

2.1 A TECNOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES  

  

Nas últimas décadas, foram desenvolvidos modelos que deram origem a várias ideias 

sobre o papel da tecnologia nas organizações (BARLEY, 1986; ORLIKOWSKI, 1992, 2000; 

ORLIKOWSKI; ROBEY, 1991; POOLE; DESANCTIS, 1990, 1992, 1994; WALSHAM, 1993; 

WALSHAM; HAN, 1991). Esses modelos possuem a ação humana como aspecto central, 

especificamente as ações associadas às estruturas de incorporação dentro de uma tecnologia 

durante o seu desenvolvimento e as ações associadas e apropriadas a essas estruturas durante o 

uso da tecnologia (ORLIKOWSKI, 2000).  

Segundo Orlikowski (1992), a tecnologia não é somente criada e alterada pela ação 

humana, mas também é usada pelas pessoas para a realização de ações. É pelas ações contínuas e 

habituais que se objetiva e se institucionaliza a tecnologia (ORLIKOWSKI, 1992). A autora 

apresenta um modelo fundamentado na teoria da estruturação de Giddens (1984), que reconhece 

que as ações humanas estão habilitadas e condicionadas pelas estruturas, ainda que elas sejam 

resultados de ações anteriores (MEIRELLES et al., 2017).   

De acordo com Giddens (1984), as estruturas são um conjunto de regras e recursos ou 

conjuntos de relações de transformação organizados como propriedades de sistemas sociais. 

Sendo assim, as propriedades estruturais são regras e recursos que os agentes humanos utilizam 

na sua interação cotidiana. Essas regras e recursos medeiam a ação humana, ao mesmo tempo em 

que são reafirmadas pela utilização de atores humanos (ORLIKOWSKI, 1992).  

Orlikowski (1992) examina, em seu modelo, a interação entre a tecnologia e as 

organizações sob o ponto de vista que une as perspectivas estrutural e humana da tecnologia, 

explorando um estudo sobre tecnologia da informação.  
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Alguns estudos que têm como pano de fundo a pesquisa em tecnologia da informação 

abordam o modelo chamado de “Imperativo Tecnológico”, no qual a tecnologia é postulada como 

uma força externa aos impactos que são moderados por atores humanos e contextos 

organizacionais (CARTER, 1984; DAVIS, 1989; FOSTER; FLYNN, 1984; HILTZ; JOHNSON, 

1990; SIEGEL et al., 1986). Esses trabalhos examinaram os impactos da tecnologia em 

dimensões organizacionais (estrutura, tamanho, desempenho, grau de centralização e 

descentralização), bem como dimensões de nível individual (trabalho, satisfação, complexidade 

da tarefa, níveis de habilidade, eficácia da comunicação e produtividade), considerando 

mensuração e precisão. No entanto tais pesquisas ignoraram a ação das pessoas no 

desenvolvimento, apropriação e mudança na tecnologia, fornecendo uma visão incompleta dela e 

sua interação com as organizações (ORLIKOWSKI, 1992).  

Orlikowski (1992), em seu modelo estrutural de tecnologia, restringe o escopo aos 

artefatos materiais (configurações de hardware e software) e mantém a distinção entre a natureza 

material da tecnologia e as atividades humanas que projetam ou usam esses artefatos, facilitando 

o enquadramento do papel da tecnologia em termos de interação mútua entre agentes humanos e 

tecnologia, sendo, portanto, estrutural e socialmente construído.  

Os atores envolvidos são reconhecidos como conhecedores e reflexivos, sendo seu 

conhecimento dividido entre discursivo e prático. O primeiro se refere ao conhecimento que os 

atores podem articular (o que é dito); o segundo se refere ao conhecimento tácito, baseado em 

ação (o que é feito), e define reflexividade como a capacidade das pessoas de observar suas ações 

rotineiramente e entendê-las enquanto as executam. Pela ação regular de atores experientes e 

reflexivos, padrões de interação se estabelecem como práticas padronizadas em organizações. Ao 

longo do tempo, o uso habitual de tais práticas se institucionaliza, formando as propriedades 

estruturais das organizações (GIDDENS, 1984). 

Assim, a tecnologia é criada e alterada pela ação humana e usada pelos homens na 

realização das ações, destacando sua noção recursiva e sua dualidade. A interação entre 

tecnologia e organização é uma função dos diferentes atores e contextos sócio-históricos, 

envolvidos no seu desenvolvimento e uso, destacando sua flexibilidade interpretativa 

(ORLIKOWSKI, 1992). Portanto a tecnologia é fisicamente construída por atores que trabalham 

em determinado contexto social e é socialmente construída por atores por meio de diferentes 
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significados e características que atribuem a ela (MEIRELLES et al., 2017).  O modelo 

desenvolvido por Orlikowski é ilustrado abaixo (Figura 2).  

 

Figura 2 - Modelo estruturacionista de tecnologia de Orlikowski (1992) 

 
                                 Fonte: Orlikowski (1992, p. 410). 

 

A tecnologia como um produto da ação humana (a) coloca o artefato humano como seu 

propulsor, ou seja, é por meio da ação humana que a tecnologia é criada e sustentada e somente 

após seu uso ela é constituída e pode ser entendida. É somente pela apropriação da tecnologia 

pelas pessoas que seu papel se torna significativo. A tecnologia como mediadora da ação humana 

(b) desempenha um papel facilitador e restritivo, mediando as atividades desenvolvidas pelas 

pessoas. Ao utilizar a tecnologia como um meio de práticas sociais, as pessoas se tornam 

habilitadas ou restritas à ação, revelando, então, efeitos positivos ou negativos do seu uso e com 

implicações que dependem de múltiplos fatores, incluindo contexto institucional, autonomia e 

capacidade dos usuários. As condições institucionais da interação com a tecnologia (c) dizem 

respeito à influência que os agentes humanos sofrem pelas propriedades institucionais de sua 

configuração, podendo ser em relação ao design, apropriação, modificação ou resistência ao uso 

da tecnologia. Essa influência baseia-se em estoques existentes de conhecimento, recursos e 

normas. Geralmente, a ação humana nas organizações é moldada pelos contextos institucionais. 

As consequências institucionais da interação com a tecnologia (d) envolvem a forma como a ação 

humana atua sobre as propriedades institucionais de uma organização, quando usa a tecnologia, 
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seja reforçando-as ou transformando-as. A apropriação e uso da tecnologia implicam na mudança 

ou reforço das estruturas institucionais e, muitas vezes, não são refletidos pelos usuários que, 

geralmente, desconhecem seu papel de reafirmar ou interromper o status quo da instituição. Os 

usuários, em conformidade com as regras e recursos incorporados da tecnologia, sustentam as 

estruturas institucionais nas quais ela é implantada. Porém, quando os usuários não utilizam a 

tecnologia da forma estabelecida, eles alteram as regras e recursos incorporados, portanto mudam 

o contexto institucional e os objetivos estratégicos estabelecidos pelos implementadores da 

tecnologia (ORLIKOWSKI, 1992).  

A dualidade da tecnologia permite vê-la adotada pelos agentes humanos e 

institucionalizada na estrutura, flexibilizando a forma como as pessoas a projetam, interpretam e 

utilizam, considerando os componentes materiais que compõem o artefato, o contexto 

institucional em que uma tecnologia é desenvolvida e usada e o poder, conhecimento e interesse 

dos agentes humanos envolvidos – no caso desta pesquisa, alunos e professores do ensino 

superior presencial (ORLIKOWSKI, 1992).  

Esta perspectiva da tecnologia na prática é apresentada por Orlikowski (2000) indicando 

que as pessoas constituem as estruturas por meio do uso recorrente da tecnologia (Figura 3). As 

regras e os recursos (estrutura) só existem dentro e pelas atividades dos agentes humanos 

(ORLIKOWSKI, 2000). O uso da tecnologia torna-se estruturado pela agência humana e envolve 

uma composição de: experiência, conhecimento, significados, hábitos, relações de poder, normas 

e artefatos tecnológicos (MEIRELLES et al., 2017).  

Ao utilizar uma tecnologia, os agentes humanos baseiam-se nas propriedades que 

compõem o artefato tecnológico (conteúdos de dados específicos, personalizados, recursos ou 

acessórios expandidos de software e hardware), nas suas habilidades, poder, conhecimento, 

pressupostos e expectativa sobre a tecnologia e seu uso, influenciado tipicamente por treinamento, 

comunicação e experiências anteriores (ORLIKOWSKI; GASH, 1994).  
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                       Figura 3- Uso da tecnologia e constituição de estruturas 

 
                           Fonte: Orlikowski (2000). 

 

Essa visão começa com a ação humana e examina como ela desenha as estruturas 

emergentes por meio da interação recorrente com o uso da tecnologia, concentrando a atenção na 

maneira pela qual as estruturas são constituídas pelas práticas sociais recorrentes e reconhecendo 

que os usuários podem utilizar as tecnologias da maneira com que foram projetadas ou não, 

ignorando suas propriedades e inventando novas formas de usá-las. A interação dos usuários com 

uma tecnologia é, portanto, recursiva às suas práticas recorrentes, ou seja, os usuários moldam a 

estrutura tecnológica que molda seu uso (ORLIKOWSKI, 2000).  

O uso da tecnologia é fortemente influenciado pelo entendimento que os usuários têm 

das propriedades e funcionalidades de uma tecnologia, e eles são fortemente influenciados pelas 

imagens, descrições, retórica, ideologias e demonstrações apresentadas por intermediários 

(ORLIKOWSKI et al., 1995). Esses intermediários influenciam na interpretação da tecnologia 

pelo usuário por meio dos comentários sobre a natureza, capacidade, uso e valor (WOOLGAR, 

1996).  

Esta perspectiva interativa e dinâmica da tecnologia é muito adequada às atividades de 

serviço, o qual, por definição, é um processo de realização de trabalho que envolve a ação 

combinada do trabalho humano com o trabalho realizado por máquinas e equipamentos 

(MEIRELLES, 2006).  A abordagem desta tese envolve a interação que acontece no serviço de 

ensino superior presencial pelo trabalho humano (alunos e professores envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem) com o trabalho realizado por máquinas e equipamentos (tecnologia do 

ambiente virtual de aprendizagem), por meio das tecnologias da informação e comunicação.  
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2.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

A Tecnologia da Informação (TI) como área de conhecimento da Administração surgiu, 

no Brasil, na década de 1970, mas somente na década de 1980 ela aparece de fato nas Escolas de 

Administração do Brasil, sendo considerada como um dos componentes mais importantes do 

ambiente empresarial, devido a sua importância estratégica e operacional (ALBERTIN; 

ALBERTIN, 2005).  

A importância dada ao seu uso no ambiente organizacional ocorre pelo fato de que a TI 

oferece apoio à tomada de decisões (papel estratégico) e contribui para a melhoria nos processos 

(papel operacional). Sua aplicação nos negócios acontece por meio da adoção de soluções padrão 

de mercado, tais como softwares disponíveis de Business Intelligence (BI) ou de Enterprise 

Resource Planning (ERP), tratando também de aspectos de custos, benefícios e fatores críticos 

que determinam sua capacidade de geração de valor ou diferencial competitivo. Os recursos 

tecnológicos, se bem aplicados, auxiliam nas práticas administrativas de diversas formas, como, 

por exemplo, melhoria no controle do fluxo de informações nos processos de operação e 

produção, possibilitando a redução de tempo e custos operacionais (TURQUETI; SOUZA; 

FISCARELLI et al., 2002).   

Para Albertin e Albertin (2008), o uso da tecnologia da informação nas organizações é 

entendido a partir das suas várias dimensões, bem como a relação existente entre elas, 

identificando, assim, as variáveis que afetam e são afetadas pelo seu uso. Entretanto, também 

pode ser determinado pela visão e valor que a tecnologia tem para a organização que a utiliza, 

assim como as várias aplicações desta tecnologia (WEILL; BROADLENT, 1998). A Figura 4 

apresenta as variáveis que afetam e são afetadas pelo uso da TI, conforme modelo de dimensões 

do seu uso em benefício dos negócios.  
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                  Figura 4 – Modelo das dimensões do uso da TI em benefício dos negócios 

 
                      Fonte: Albertin e Albertin (2008). 

 

Motivadas pelos benefícios proporcionados pelo uso e aplicação da tecnologia nos 

diversos processos organizacionais, as empresas intensificam os investimentos em Tecnologia da 

Informação (TI) e Sistemas de Informações (SI), com o objetivo de melhorar seus processos e 

criar novos produtos e serviços em diversos setores e mercados. Diversos autores conceituam TI 

e SI e estabelecem suas principais diferenças.   

Para Meirelles (1994), um dos principais componentes da tecnologia da informação são 

os sistemas de informação. O autor define TI como sendo um conjunto de recursos não humanos 

dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação de informação e a maneira pela qual 

esses recursos são organizados em um sistema. A TI engloba sistemas que modificam as 

fronteiras da racionalidade de unidades organizacionais, bem como as limitações de seus 

processos relacionados à informação (MEIRELLES, 1994).  

Souza (2004) acrescenta que a TI engloba computadores de diversos tamanhos e portes, 

os sistemas operacionais utilizados por esses computadores, as linguagens de programação, os 

aplicativos de automação de escritórios e tecnologias de armazenamento de dados, além das 

tecnologias de comunicação de dados (redes de pequena e longa amplitude e toda tecnologia 

envolvida nestas redes, redes sem fio e internet) e os dispositivos que realizam a coleta de 

informações (leitores de códigos de barras câmeras digitais, etc.).  
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Oz (2005) afirma que a TI é todo hardware, software, telecomunicação e os serviços do 

pessoal de TI, quer seja empregado dentro da organização ou mesmo comprado.  

 De acordo com Perez (2006), o SI são conjuntos integrados de componentes (hardware, 

software, dados, rede e usuários), e a TI são conjuntos de formas de tecnologias utilizadas para 

coleta, criação, armazenamento, processamento, comunicação e distribuição de dados e 

informações, nos diversos tipos e formatos digitais (dados, sons e imagens).   

Para Turban, McLean e Wetherbe (2006), a TI é uma coleção de sistemas 

computacionais usados pelas organizações e é o lado tecnológico de um sistema de informação, 

incluindo: hardware, software, banco de dados, redes, internet e outros dispositivos eletrônicos.  

Laudon e Laudon (2011) definem SI como um conjunto de componentes inter-

relacionados que são utilizados para a coleta, processamento, armazenamento e distribuição de 

informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, coordenação e o controle nas organizações.  

O´Brien e Marakas (2013) acrescentam que os recursos tecnológicos: hardware, 

software, redes de telecomunicação e sistemas gerenciadores de dados são identificados como TI 

e quando se destinam a atender os usuários formam o SI, que resulta em relatórios 

administrativos (gráficos, áudio, formulários e documentos empresariais). Esses relatórios são 

chamados de produto da informação e exercem três papéis importantes: (1) suportar as 

informações, (2) suportar as estratégias competitivas e (3) suportar as decisões (O´BRIEN; 

MARAKAS, 2013).  

Devido ao desenvolvimento de tecnologias móveis, a TI ganha uma nova roupagem e se 

faz presente no cotidiano, não apenas das organizações, mas também dos indivíduos, interferindo 

no comportamento, formas de comunicação, hábitos de consumo, até mesmo nas rotinas das 

famílias (PEREZ, 2006).   

Carleto (2009) corrobora a ideia de que a TI está inserida no cotidiano da sociedade, 

destacando-se nas atividades de consulta de saldos bancários, compras pela internet e pesquisas 

escolares. O autor afirma que, dessa forma, a informática passa a ser uma ferramenta importante 

para a comunicação entre instituições de ensino e indivíduos.  

Esse novo cenário é ressaltado por Castells (2006), quando afirma que o mundo está 

passando por processo de transformação estrutural, multidimensional, associado ao surgimento 

de um novo paradigma tecnológico, baseado nas TICs. Para o autor, é a sociedade que dá forma a 

essa tecnologia, de acordo com seus interesses, necessidades e valores.   
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De acordo com Ozaki e Vasconcellos (2008), o que permite caracterizar o atual período 

de mudança de paradigma é o fato de que o uso da tecnologia permite que a informação seja 

facilmente captada, armazenada, processada, copiada, enviada e disponibilizada de forma digital. 

As tecnologias digitais tornam viável a conveniência, manipulação, localização e uso da grande 

quantidade de informação existente hoje.  

Neste contexto de evolução, surge uma nova abordagem para as tecnologias implantadas 

nas organizações. A partir do surgimento de tecnologias de mobilidade, mídias sociais, 

computação em nuvem e Big Data, definiu-se a utilização do conceito mais abrangente a ser 

utilizado, sendo este o da TIC.  

De acordo com Larieira e Albertin (2015), é recente a utilização do termo TIC por parte 

dos autores da área e sua definição é dada por um conjunto dos softwares, sistemas de informação, 

computadores, bancos de dados, infraestrutura, redes, dispositivos eletrônicos e os recursos de 

telecomunicação, multimídia e automação que as organizações utilizam para obter, armazenar, 

tratar e disponibilizar informações que suportam a operação das organizações. 

Mendes (2008) define TIC como um conjunto de recursos tecnológicos que, quando 

integrados entre si, proporcionam a automação e/ou a comunicação nos processos existentes nos 

negócios, no ensino e na pesquisa científica, etc. São tecnologias usadas para reunir, distribuir e 

compartilhar informações. 

Para Correa e Santos (2013), as TICs englobam os procedimentos, métodos e 

equipamentos usados para processar a informação e comunicá-la aos interessados. Por meio delas, 

o conteúdo da comunicação se tornou mais eficiente, pela digitalização e comunicação em redes 

(internet) para a captação, transmissão e distribuição das informações, que podem assumir a 

forma de texto, imagem estática, vídeo ou som.  

De acordo com Páscoa (2013), as TICs podem ser entendidas como um conjunto de 

recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções de hardware, 

software e telecomunicações, a automação e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa 

científica e de ensino e aprendizagem. Entende-se, então, que todas as tecnologias que interferem 

e medeiam os processos informacionais e comunicativos de seus interlocutores são consideradas 

tecnologias da informação e comunicação.  

Coll e Monereo (2010) afirmam existir uma diferença entre as tecnologias, sendo 

consideradas de maior relevância as que possuem a capacidade de representar e transmitir 
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informação, pois afetam praticamente todos os âmbitos de atividade das pessoas, desde as formas 

e práticas de organização social, até o modo de compreender o mundo, de organizar essa 

compreensão e de transmiti-la a outras pessoas. 

Coelho (1986) entende que essas tecnologias se referem a três domínios distintos, mas 

interligados entre si: (a) o processamento, armazenamento e pesquisa de informação realizada 

pelo computador; (b) o controle e automatização de máquinas, ferramentas e processos, incluindo 

a robótica; e (c) a comunicação, usada para a transmissão e circulação da informação.  

As TICs atingem e influenciam as novas atividades econômicas, desde a prestação de 

serviços por meio da internet, das comunicações, comércio eletrônico, empresas de 

desenvolvimento de conteúdo, entretenimento, até os softwares e aplicativos que hoje estão em 

expansão no mundo. Além disso, o desenvolvimento e aplicação delas vêm alterando, também, a 

gestão nas indústrias, empresas, governos, etc. (SIQUEIRA; ALFINITO, 2014).   

As informações manuseadas no uso da tecnologia da informação e comunicação são 

consideradas como ativos na produção de um produto ou serviço. Para Soh e Markus (1995), os 

ativos da informação são compostos pelo conjunto total de aplicações das tecnologias em uso, 

somando a infraestrutura de hardware, software, conhecimento do pessoal da área de TI/SI e 

pelos conhecimentos e habilidades dos usuários. Para Carleto (2009), são ativos da informação 

em uma instituição de ensino: cadastros de alunos, indicadores para acompanhamento acadêmico 

de evasão escolar, informações sobre frequências, notas de alunos, etc.  

Bharadwaj (2000) resume a definição de ativos das TICs como sendo todos os recursos 

tangíveis, infraestrutura e recursos humanos relacionados ao seu uso, somados aos recursos 

intangíveis possibilitados por esse uso, incluindo conhecimento gerado e sinergia.  

O uso da tecnologia da informação e comunicação nas organizações gera benefícios em 

diferentes áreas, possibilitando maior eficiência na operação das organizações, alavancando 

estratégias de negócio e trazendo mais vantagem competitiva que contribue para o sucesso e 

perenidade da empresa, conforme destacam Larieira e Albertin (2015).  

Outros benefícios trazidos pela aplicação de tecnologia nas organizações estão 

relacionados aos custos, qualidade, tempo, flexibilidade e inovação (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2000), podendo ser percebidos pela reconfiguração do negócio, integração interna 

dos processos e áreas, aumento da produtividade por meio da automação, melhoria da qualidade 

dos produtos, serviços e processos e aumento da flexibilidade obtida pela base tecnológica, que 
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permite o aumento do volume de negócios sem que os custos apresentem a mesma proporção de 

aumento e inovação conseguida com as novas práticas e processos possíveis por meio da 

utilização intensa de tecnologia (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008).  

Porém, ainda que o uso da tecnologia da informação e comunicação apresente benefícios 

demonstrados pelas pesquisas e dos resultados obtidos pelas empresas, a área de tecnologia das 

organizações sofre pressões para tornar evidente o valor que seu uso traz ao negócio e mostrar 

que valem a pena os investimentos, antes mesmo da realização deles (ALBERTIN; ALBERTIN, 

2008). O debate sobre os benefícios do uso das tecnologias (incluindo as TICs) e os retornos 

positivos sobre os investimentos realizados é tema recorrente na academia e nas organizações, 

sobretudo quando se trata de benefícios intangíveis, como criação de valor para o consumidor, 

tema abordado nesta pesquisa. O quadro 1 apresenta os principais conceitos de TIC utilizados 

neste tópico.  

 

Quadro 2 – Principais conceitos de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Autores Conceitos de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Mendes (2008) Conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados entre si, proporcionam 

a automação e/ou a comunicação nos processos existentes nos negócios, no 

ensino e na pesquisa científica, etc. São tecnologias usadas para reunir, distribuir 

e compartilhar informações. 

Correa e Santos (2013) Engloba os procedimentos, métodos e equipamentos usados para processar a 

informação e comunicá-la aos interessados. 

Páscoa (2013) Conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por 

meio das funções de hardware e software e telecomunicações, a automação e 

comunicação dos processos de negócios, da pesquisa cientifica e de ensino e 

aprendizagem. 

Larieira e Albertin (2015) É o conjunto dos softwares, sistemas de informação, computadores, bancos de 

dados, infraestrutura, redes, dispositivos eletrônicos e os recursos de 

telecomunicação, multimídia e automação que as organizações utilizam para 

obter, armazenar, tratar e disponibilizar informações que suportam a operação das 

organizações.  

 Fonte: elaborado a partir de Mendes (2008), Correa e Santos (2013), Páscoa (2013) e Larieira e Albertin (2015).  

 

2.3 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E O ENSINO SUPERIOR 

PRESENCIAL  

 

As tecnologias da informação e comunicação representam uma força impulsionadora de 

mudanças no processo social e no ambiente educacional e vêm se expandindo não somente na 

utilização nas aulas, mas também no meio acadêmico. Para Andrade (2002), ainda que não 

tenhamos referências precisas sobre o alcance dessas mudanças e suas implicações, seus reflexos 

repercutem no ensino.  
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Gesser (2012) afirma que o uso dessas tecnologias trouxe avanços para a área da 

educação, em especial para o ensino superior, com metodologias empregadas para se fazer ensino, 

nas diferentes formas de materialização do currículo, de aquisição ou de acesso às informações 

para a efetivação da aprendizagem.  

Para Mendonça e Oliveira (2017), o desenvolvimento de múltiplas habilidades e as 

interações sociais possibilitaram a inserção da tecnologia nos ambientes de aprendizagem, uma 

vez que a utilização das tecnologias modificou nossa concepção de espaço e tempo. Os aparelhos 

móveis, como tablets, notebooks e smartphones estão mudando a forma como nos comunicamos, 

aprendemos e vivemos (MENDONÇA; OLIVEIRA, 2017).  

O uso de tecnologia no ensino superior foi motivado pela expansão do ensino a distância 

(EaD) que, no Brasil, teve suas bases legais estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9.394/96, com normatização definida pela Portaria Ministerial nº 4.361/04. 

Nesta modalidade estão incluídos os cursos de graduação e educação profissional em nível 

tecnológico e a pós-graduação
2
.   

A partir do crescimento da oferta de cursos na modalidade EaD, combinada com a 

liberação da oferta de disciplinas on-line nos cursos presenciais, as IES passaram a utilizar toda a 

estrutura tecnológica e de pessoal já existente nos cursos a distância, fornecendo apoio ao ensino 

presencial, agregando valor a esta modalidade de ensino e reduzindo custos operacionais. As 

tecnologias de EaD podem ser utilizadas, também, em cursos presenciais e semipresenciais 

(MACHADO; LONGHI; BEHAR, 2013). 

De acordo com Miranda (2007), as TICs são usadas no ensino para apoiar e melhorar a 

aprendizagem dos alunos e desenvolver ambientes de ensino e aprendizagem, devendo ser usadas 

pelos professores em benefício dos alunos, como: (a) novos formalismos para tratar e representar 

a informação; (b) apoio na construção do conhecimento; (c) apoio para desenvolver projetos, 

gerando integração e criatividade.  

Clark (1994) ressalta que o uso da tecnologia por si só não influencia no desempenho 

dos alunos. Os efeitos positivos são encontrados quando o professor está presente no processo, 

envolvendo-se e estimulando o envolvimento dos alunos. Os professores devem desenvolver 

atividades desafiadoras e criativas, que explorem ao máximo as possibilidades oferecidas pelas 

tecnologias (CLARK, 1994).  

                                                 

2
 Dados do Ministério da Educação (MEC). Disponível em: <www.mec.gov.br>.  
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Com o uso da tecnologia, o professor tem seu papel modificado, ou seja, várias tarefas e 

funções são transformadas. A tarefa de passar informação deixa de existir, pois isso pode ser 

realizado pelos bancos de dados, livros, vídeos ou programas diversos. A internet já assumiu esta 

função desde que se popularizou e se tornou uma fonte de pesquisa, que possibilita acesso a 

diversos portais de busca e pesquisa de textos científicos, facilitando o acesso às informações. 

Para Sampaio e Leite (2002), as tecnologias presentes nas IES podem oferecer novas formas de 

busca pelo conhecimento por alunos e professores.  

Dessa forma, é possível o professor se transformar em um estimulador do aprendizado 

do aluno, despertando nele a curiosidade em conhecer, em pesquisar e buscar a informação mais 

relevante, participando mais ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Para Valente 

(1993), o professor deixa de ser o repassador do conhecimento para ser o criador de ambientes de 

aprendizagem e facilitador do processo pelo qual o aluno adquire conhecimento. Miranda (2007) 

alerta para a necessidade de mudanças nas práticas habituais de ensino, sugerindo reflexão e 

modificação na concepção dessas práticas, já que muitos professores não estão dispostos a mudar, 

pois alterar esses aspectos não é tarefa fácil e envolve esforço, persistência e empenho.  

As instituições de ensino superior tentam acompanhar as mudanças provocadas pelo 

emprego das TICs no ensino, mantendo seus cursos atuais em relação às tecnologias consideradas 

essenciais (COSTA, 2005), porém o processo de ensino e aprendizagem não evolui na mesma 

velocidade. De um lado, existem os chamados nativos digitais, que possuem maior habilidade 

com as tecnologias; de outro lado, os professores, que mantêm práticas que não condizem com 

este cenário e resistem às mudanças. Nesse novo contexto, é necessário que o professor assuma o 

papel de mediador no acesso e organizador do processo (LOBO; MAIA, 2015).  

A mediação estabelecida pelo professor da disciplina promove o uso da tecnologia da 

informação e comunicação de maneira a estimular a interação com os alunos por meio do AVA 

ou de Objetos de Aprendizagem (OA). Para Behar et al. (2013), o AVA é o espaço na internet 

que possibilita a criação de um ambiente educacional, sendo usado para organizar o curso e as 

disciplinas, administrar os conteúdos e monitorar os alunos. Este ambiente é composto por um 

aparato tecnológico, pelo gerenciamento das informações, pelos indivíduos e por suas interações 

(BEHAR et al., 2013) e tem como objetivo a simplificação do gerenciamento dos cursos, 

auxiliando os alunos no planejamento individual do processo de aprendizagem e possibilitando a 

troca de informações e conhecimento (MAIA, 2012).  
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No AVA são disponibilizadas ferramentas que permitem aos alunos o acesso ao curso no 

qual estão matriculados e suas disciplinas e possibilitam a interação com os professores e 

monitores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Por meio de uma sala de aula virtual, 

o aluno consegue acompanhar a realização das atividades de aprendizagem, rompendo os limites 

da sala de aula presencial.  

Os objetos de aprendizagem são definidos por qualquer material digital que possui 

objetivo educativo e são divididos em três categorias, segundo Machado et al. (2013): (a) simples 

– possui pouca interação do usuário com o objeto (ex.: texto); (b) intermediário – possui 

interação limitada, sendo considerada uma fonte de informação (ex.: vídeo); (c) complexo –  

possui maior interação e interatividade do usuário com o objeto (ex.: portais).  

Além dos ambientes virtuais de aprendizagem e os objetos de aprendizagens, o uso da 

tecnologia da informação e comunicação no ensino possibilita aulas transmitidas via satélite, que 

possuem uma maior interatividade e apresentam a capacidade de atendimento a muitos alunos 

simultaneamente, abrangendo regiões diferentes e distantes do local de transmissão da aula. Para 

Assis (2012), este método facilita a interação síncrona, por meio de envio de perguntas e 

participação via chat ou voz, garantindo a interatividade entre alunos e professores.  

No entanto Guerra (2000) ressalta que não é a tecnologia que faz a diferença em termos 

de resultados cognitivos, mas sim a forma com que ela é utilizada no processo de ensino-

aprendizagem pelo professor. A utilização das tecnologias no ensino presencial proporciona a 

combinação das aulas presenciais com o ambiente virtual, proporcionando maior colaboração 

entre alunos e professores, possibilitando a geração de novas ideias e metodologias de ensino-

aprendizagem, pois elimina as barreiras espaciais e temporais que eram condicionadas ao 

ambiente físico e ao horário das aulas.  

 

[...] a utilização combinada de aulas presenciais com um ambiente virtual interativo 

permitiu uma maior colaboração e partilha de ideias entre alunos e professores, facilitou 

o acesso aos materiais de apoio ao estudo e dinamizou a procura de informação, 

quebrando-se assim a barreira espacial e temporal, até então condicionada às salas de 

aula e aos horários de atendimento. Além disso, tornou mais rápida a distribuição e 

explicação das tarefas a executar, permitiu ao docente um melhor acompanhamento dos 

trabalhos desenvolvidos e tornou a entrega de trabalhos e posterior avaliação por parte 

do docente mais eficaz (PAYO-PUENTE, 2010, p. 10).  

 

Corroborando esse argumento, Vasconcelos (2006) acrescenta que o uso da TIC no 

ensino não está limitado ao seu papel instrumental, isto é, limitando-se a servir apenas como 
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complemento às aulas presenciais. O autor afirma que o uso da plataforma virtual é visto como 

um prolongamento da sala de aula, compondo uma estratégia que inclui aulas teóricas 

complementadas com a componente on-line e ensino tutorial, assim como aulas laboratoriais.  

 

[...] uma abordagem e-Learning complementar às aulas presenciais significa uma mais 

valia quer pela disponibilidade temporal quer pela potencialidade em motivar alguns 

alunos, na medida em que há muito material de grande valor educativo e que por falta de 

tempo não pode ser apresentado e discutido nas aulas (VASCONCELOS, 2006, p. 2). 

 

Nessa perspectiva, o uso da tecnologia da informação e comunicação sustenta a proposta 

de que ela pode assumir uma função supletiva às aulas presenciais e que sua utilização e gestão 

adequadas cooperam para que os alunos sejam responsáveis pela sua aprendizagem, tornando o 

espaço educativo mais abrangente, para além daquele que é delimitado pelas aulas presenciais, e 

podendo proporcionar um espaço de cocriação de valor ao ensino superior presencial, conforme 

proposta desta tese.  

 

2.4 COCRIAÇÃO DE VALOR 

 

O significado de valor e o processo de cocriação de valor passaram de uma visão 

centrada em produtos e empresas para uma visão centrada nos consumidores e experiências 

personalizadas. Consumidores informados, habilitados e ativos estão cada vez mais cocriando 

valor com as empresas (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004a).  

Cocriação de valor é uma terminologia que surgiu no início do século XXI, 

possibilitando novas competências e práticas de negócios, tornando-se fonte de vantagem 

competitiva e de rentabilidade para a empresa. Nessa prática, as empresas envolvem os 

stakeholders na resolução de problemas e exploração de oportunidades, buscando criar valor aos 

produtos e serviços oriundos desse envolvimento.  

Bowman e Ambrosini (2000) destacam que a criação de valor ocorre na combinação da 

produção com os valores que a empresa embute nos produtos/serviços ofertados. Porém os 

autores afirmam que a participação do consumidor é essencial na criação de valor, ou seja, é o 

consumidor que avalia o seu produto/serviço diante dos produtos/serviços do concorrente. Essa 

intervenção do consumidor é necessária para criar valor de uso, pois ele avaliará e optará pelos 

produtos/serviços que agreguem mais valor às suas necessidades.  
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Para Sweet (2001), a criação de valor é também uma lógica de configuração de valor 

incorporada à participação ativa do consumidor na produção de um produto ou serviço. Uma 

simples mudança no processo de produção não cria maior valor para o consumidor, e sim extrai 

valor. A lógica de criação de valor ocorre quando as entradas acumuladas de consumidores 

podem ser armazenadas, agregadas e disponibilizadas para outros consumidores e colaboradores, 

formando uma rede de valor. Dessa forma, o valor é reconfigurado e criado novamente (SWEET, 

2001). Valor é criado colaborativamente nas configurações de interação e trocas mútuas 

(VARGO; MAGLIO; AKAKA, 2008). A ideia de que os consumidores e as organizações criam 

valor pelas interações que estabelecem tem ganhado força nos últimos anos (GALVAGNO; 

DALLI, 2014). 

Muitas são as abordagens sobre criação e cocriação de valor, porém os principais 

estudos tiveram suas bases na estratégia e no marketing. Os trabalhos de Vargo e Lusch (2004), 

Prahalad e Ramaswamy (2000, 2004a) e Payne, Storbacka e Frow (2008) foram pioneiros em 

relação ao tema cocriação de valor e serviram como base para as pesquisas posteriores.    

Para Vargo e Lusch (2004), o valor é definido e cocriado por e com o consumidor e não 

na produção, ocorrendo quando o consumidor consome ou usa o produto ou serviço. Dentro 

dessa lógica, reconhecida como Lógica do Serviço Dominante (LSD), os pontos centrais são a 

intangibilidade e os processos de troca e relacionamentos, e suas premissas são:  

 O consumidor é sempre um cocriador. No primeiro momento, ele se torna um 

recurso participante do processo de criação de valor e não mais o alvo a ser atingido pela empresa 

e pode ser envolvido em toda cadeia de valor de serviço deliberado sobre os recursos operados.  

 A empresa não entrega valor, apenas faz proposições de valor. As empresas 

devem se esforçar para fazer proposições de valor que sejam mais atraentes do que as dos 

concorrentes. A empresa não pode unilateralmente entregar valor, ou seja, a cocriação de valor 

implica tanto na oferta quanto no consumo do serviço, assim a criação de valor é colaborativa.  

 A visão centrada em serviços é inerentemente orientada ao consumidor e 

relacional. As principais características desta visão são interatividade, integração, customização e 

coprodução.  

 O contexto da criação de valor é a de integração de recursos, sendo todos os atores 

econômicos e sociais tratados como recursos integradores. 
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 O valor é cheio de significado, experimental, idiossincrático e contextual, sendo 

sempre determinado pelo beneficiário.  

Prahalad e Ramaswamy (2004a) definem cocriação de valor como a participação ativa 

do consumidor, gerando maior desempenho e valor no serviço e, posteriormente, a satisfação. 

Para os autores, a cocriação de valor acontece quando consumidor e empresa estão intimamente 

envolvidos em criar valor único e sustentável e envolve a criação compartilhada de valor entre a 

empresa e o consumidor, definição conjunta de problemas e soluções, variedade de experiências, 

diálogo contínuo, participação do consumidor na coconstrução da experiência de serviço, 

inovação nos ambientes que proporcionam experiências de cocriação e experiência 

individualizada (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004a).   

De acordo com Prahalad e Ramaswamy (2004b) e Vargo e Lusch (2004), a criação de 

valor ocorre no mercado e no momento em que o consumidor usa o produto ou serviço e 

pressupõe um contexto no qual o valor é criado na experiência de cocriação e não mais no 

produto em si. Os autores afirmam que é a participação do consumidor que viabiliza a chamada 

cocriação de valor, que pode ser gerenciada e viabilizada pela empresa, sendo as experiências de 

cocriação a base para a criação de valor (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004a). 

Na perspectiva da cocriação de valor, as organizações e os consumidores, conjuntamente, 

criam valor por meio das interações (PRAHALAD; RAMASWANY, 2000) que ocorrem na 

experiência do consumidor ao fazer uso do produto/serviço que adquiriu (GENTILE; SPILLER; 

NOCI, 2007).   

Diante disso, as empresas têm desenvolvido múltiplas abordagens de extração de valor: 

aumentando a variedade de ofertas de produtos e serviços, entregando e fornecendo assistência a 

estas ofertas, customizando os produtos e serviços e envolvendo os consumidores no contexto, 

derivando o processo de cocriação de valor por meio de experiências de cocriação (PRAHALAD; 

RAMASWANY, 2004b).  

Para Prahalad e Ramaswamy (2004b), a geração de valor está estabelecida em novos 

paradigmas, a saber: (1) o valor é gerado no ponto de troca; (2) o valor é cogerado pelo 

consumidor e pela empresa, ocorrendo somente quando os dois trabalham juntos; (3) o valor está 

embutido nas experiências de um consumidor específico, em determinado tempo, local e 

contexto; (4) a cadeia de valor envolve redes de realização de experiências não lineares; (5) a 
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inovação está relacionada às experiências, tecnologias, produtos e processos. Para os autores, a 

cocriação ocorre no mercado onde a experiência se concretiza como valor único para o indivíduo.  

Assim, empresa e consumidor, ambos colaboradores da cocriação de valor, competem 

pela extração do valor econômico do produto/serviço. Essa dinâmica está representada na Figura 

5, que distingue o valor de uso, no momento em que colaboram na criação, e o valor econômico, 

vantagem econômica obtida na interação.   

 

                   Figura 5 – Conceito emergente de mercado 

 
                       Fonte: Prahalad e Ramaswany (2004b).  

 

Todos os pontos de interação entre empresa e consumidor são oportunidades de criação 

e extração de valor. Produtos e serviços têm valor e os mercados trocam esse valor do produtor 

ao consumidor. A criação de valor acontece fora dos mercados, mas à medida que a relação de 

envolvimento dos consumidores avança para a cocriação, essa distinção desaparece, e a 

experiência de cocriação torna-se a base do valor (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004b).   

Para Prahalad e Ramaswany (2004b), na cocriação, o mercado é semelhante a um fórum 

de experiências e a competição efetiva surge dos investimentos em novas infraestruturas 

capacitadas, sistemas funcionais e governança, tudo centrado na cocriação, por meio da alta 

qualidade das interações empresa-consumidor. O Quadro 3 destaca as características do mercado 

visto como um fórum.  
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Quadro 3 – O mercado como fórum de experiências 

O mercado como fórum 

Os papéis da empresa e do consumidor se convergem. 

As demandas e o fornecimento são emergentes e contextuais. 

A oferta está associada com a facilidade de uma experiência exclusiva do consumidor sob demanda. 

O valor é cocriado em múltiplos pontos de interação. A base do valor é experiência de cocriação. 

O consumidor escolhe a empresa e o ambiente de experiência para interagir e cocriar. 

Os consumidores são concorrentes na extração de valor. 

A experiência é a marca. A marca é cocriada e evolui com as experiências. 

 Fonte: elaborado a partir de Prahalad e Ramaswany (2004a). 

 

Prahalad e Ramaswany (2000) atribuem à internet o movimento que tornou o mercado 

um fórum de interação entre empresa e consumidor. Nele, os consumidores se tornam cada vez 

mais ativos e participativos na criação e competição por valor, tornando-se uma fonte de 

vantagem competitiva para as empresas. Além disso, o diálogo já não é mais controlado pelas 

corporações, possibilitando o aprendizado individual e coletivo dos consumidores. A 

competência que os consumidores trazem é uma função dos conhecimentos e habilidades que 

possuem, da sua vontade de aprender e experimentar e da sua capacidade de participar de um 

diálogo ativo. O conceito de competência como fonte de vantagem competitiva originou-se em 

estudos sobre a empresa diversificada. Os gestores começaram a conceber a empresa como uma 

coleção de competências e não como um portfólio de unidades de negócios (PRAHALAD; 

RAMASWANY, 2000). 

A interação entre os parceiros (empresa e consumidores) depende da combinação de 

recursos (conhecimentos e habilidades) aplicados na relação de serviço (VARGO; LUSCH, 

2004). O comportamento participativo em uma relação de serviço é a ativa incorporação desses 

recursos (GRÖNROOS, 2011; GRÖNROOS; VOIMA, 2013). Os gestores, então, passaram a 

identificar novas oportunidades de negócios a partir dos ativos intelectuais da empresa e do 

aproveitamento das competências de seus parceiros da cadeia de fornecimento. Mas o 

reconhecimento de que os consumidores são fonte de competência força os gestores a lançarem 

uma rede ainda maior: a competência agora é uma função do conhecimento coletivo disponível 

para todo o sistema – uma rede aprimorada de fornecedores, fabricantes, parceiros, investidores e 

consumidores (PRAHALAD; RAMASWANY, 2000). 

De acordo com Skaggs e Youndt (2004), poderão existir diferenças entre consumidores 

diante das habilidades e conhecimentos que eles possuem sobre um serviço, o que afetaria a 
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cocriação de forma positiva, caso haja habilidade para o desenvolvimento de tarefas mais 

complexas, reduzindo, assim, a necessidade de capital humano das organizações.  

Prahalad e Ramaswany (2000) alertam para a necessidade de enfrentar quatro realidades 

fundamentais no aproveitamento da competência dos consumidores, que são elas:  

 Envolver o consumidor em um diálogo ativo: trata-se de reconhecer a igualdade 

entre os participantes, obter informações relevantes e manter a qualidade do diálogo. As empresas 

precisam encontrar formas de processar o que aprendem com os consumidores, além de mantê-

los interessados. É preciso desenvolver capacidades interativas.  

 Mobilizar comunidades de consumidores: as comunidades de consumidores 

podem exercer uma poderosa influência no mercado. O poder de tais comunidades deriva, em 

grande parte, da velocidade com que podem ser mobilizados, principalmente via internet. 

 Gerenciar a diversidade do consumidor: à medida que as empresas abraçam o 

mercado como um fórum, elas se tornam mais vulneráveis à diversidade de consumidor. Isso é 

particularmente verdadeiro para as empresas que vendem produtos intensivos em tecnologia, que 

são sensíveis às variações na sofisticação dos consumidores. Experiências de consumidores de 

um produto ou serviço tecnológico irão variar de acordo com suas habilidades como usuários. 

 Cocriar / Gerenciar experiências personalizadas: aproveitar as competências do 

consumidor envolve mais do que apenas configurar um diálogo. Cada vez mais, eles querem 

moldar essas experiências, tanto individualmente como com especialistas ou outros 

consumidores. A personalização, por outro lado, é sobre o consumidor se tornar um cocriador do 

conteúdo de suas experiências e parceiros da empresa.  

A cocriação é um processo dialógico que envolve um alto nível de participação de 

ambos os parceiros. No entanto, a participação de um parceiro não conduz para a cocriação, a 

menos que o outro parceiro também participe, indicando os efeitos construtivos de uma 

contribuição mútua na relação. Os resultados também implicam que a cocriação é um fenômeno 

contextual e interativo, portanto as dimensões e os efeitos da participação mútua devem ser 

interpretados em contextos de serviço específicos (KASNAKOGLU, 2016).  

A cocriação começa quando um dos parceiros aumenta sua participação e o outro 

responde positivamente. A criação de valor comum ocorre apenas quando há participação dos 

parceiros. Os processos são integrados (GRÖNROOS; RAVALD, 2011). Se ambos os parceiros 

estiverem dispostos e capazes para investir um alto nível de recursos, a cocriação será gerada. 
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Kasnakoglu (2016) alerta para a importância de diferenciar participação de cocriação, 

visto que vários estudos tentam entender se um nível de participação suficiente leva ao 

comportamento cocriativo. Para Grönroos (2008), as atividades de criação de valor são diferentes 

para empresas e consumidores, e ambas as partes podem procurar níveis de participação que 

correspondam aos ofertados por cada um deles. Provavelmente, existem poucos exemplos em que 

o produtor e o consumidor são iguais em força (FISHER; SMITH, 2011), o que torna a cocriação 

suscetível de ser mais assimétrica. Portanto alta participação não é suficiente por si só; uma 

situação de interação equilibrada também é importante (CROSBY; EVANS; COWLES, 1990). 

Assim sendo, a mera existência de interações não significa que a empresa se envolva em mútua 

criação de valor (GRÖNROOS, 2011). 

De acordo com Grönroos (2009), o valor em uso é criado pelos consumidores e seus 

processos, e a empresa facilita esta criação de valor desenvolvendo e fornecendo produtos que 

possam ser usados por seus consumidores em seus processos e práticas cotidianas. O autor afirma 

que as empresas podem ter um papel mais ativo na criação de valor, interagindo com os 

consumidores. Essas interações permitem que a empresa facilite a criação de valor e, de forma 

ativa e direta, influencie na percepção de qualidade dos consumidores, logo, na criação de valor 

em uso e na cocriação de valor com eles.  

Grönroos (2009) buscou explorar as consequências da criação de valor e marketing, 

analisando o significado de uma lógica de serviço como uma lógica de consumo e oferta. Em seu 

estudo, identificou os papéis do consumidor e do fornecedor na criação de valor de uso e na 

criação de valor de troca. Para Grönroos (2009), a adoção da lógica de serviço facilita o processo 

de envolvimento das empresas nos processos de seus consumidores de geração de valor, 

expandindo, assim, a oferta de mercado, utilizando-se das interações empresa-consumidor. Assim, 

o fornecedor pode se tornar um cocriador de valor com os consumidores.  

Esse panorama da criação de valor desafia a visão tradicional de mercado e cria espaço 

para surgimento de novas competências, juntamente com a necessidade de construção de novas 

estratégias e processos diferenciados.  

Rompendo a visão tradicional e completando os conceitos anteriores sobre cocriação de 

valor, Payne, Storbacka e Frow (2008) a definem como sendo a construção, com os stakeholders, 

de plataformas de engajamento baseadas na experiência, com o objetivo de aumentar o valor de 
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forma mútua. Neste conceito, o foco está no desenvolvimento do relacionamento entre 

stakeholders, por meio da interação e do diálogo (PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008). 

Para Etgar (2008), a cocriação trata da participação ativa do consumidor nas atividades 

da cadeia de valor, e a cocriação de valor refere-se a uma situação ou contexto em que o 

fornecedor consegue influenciar diretamente o processo de criação de valor dos consumidores, 

utilizando-se do diálogo e interação direta com eles. O conceito de valor do consumidor envolve 

a avaliação e atribuição de valor aos bens e serviços por parte do próprio consumidor (ETGAR, 

2008).  O autor define, também, a coprodução como sendo a participação do consumidor nas 

atividades do processo produtivo de bens e serviços. A Figura 6 demonstra a relação entre a 

coprodução e a cocriação proposta por Etgar (2008).   

 

Figura 6 – Relação entre cocriação e coprodução 

 
Fonte: elaborado a partir de Etgar (2008). 

 

A participação do consumidor está ligada aos conceitos de coprodução, cocriação e 

cocriação de valor, sendo que este último depende da interação e coordenação dos processos 

entre consumidores e fornecedores (GRÖNROOS; RAVALD, 2011; GRÖNROOS; VOIMA, 

2013). 

Sobre coprodução, Grönroos e Ravald (2011) afirmam que nem sempre ocorre a geração 

de valor mútuo, porém a cocriação de valor necessariamente se relaciona com o valor criado 

conjuntamente entre fornecedor e consumidor, sendo uma das premissas da lógica do serviço 

dominante.  

Para Chathoth et al. (2013), na coprodução, o consumidor possui um papel mais passivo, 

executando tarefas no processo produtivo. Assim, a coprodução é centrada no fornecedor e nas 

atividades produtivas, deixando para segundo plano a reciprocidade e dependência mútua entre 

consumidor e fornecedor (CHATHOTH et al., 2013; PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008).  
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Para Brambilla (2010), não existe diferença substancial entre os termos cocriação e 

coprodução, pois ambos são mecanismos para interagir com o consumidor. No entanto o autor 

ressalta que nem toda ação de cocriação é coprodução, mas coprodução é, também, cocriação. 

De acordo com Payne, Storbacka e Frow (2008), os termos cocriação e coprodução 

descrevem diálogo entre fornecedor e consumidor em suas interações. Outros autores destacam 

que as empresas usam estas alternativas como estratégia para manter os consumidores próximos e 

para que assumam papéis mais ativos na produção de bens e serviços (AUH et al., 2007; 

BENDAPUDI; LEONE, 2003). Nos dois casos, o consumidor passa a ocupar mais espaço no 

ambiente de interação e torna-se mais ativo, sendo incorporado à customização do serviço, 

gerando valor e vínculo.  

Vargo e Lusch (2008) afirmam que existem dois componentes fundamentais na 

cocriação de valor: (1) a própria cocriação de valor, representada pela relação entre consumidor e 

empresa, em que os produtos são mecanismos de distribuição de provisão de serviços e, (2) 

coprodução de valor, que ocorre mediante investimentos compartilhados, atuação conjunta em 

design, produção compartilhada de bens, podendo acontecer com consumidores e com qualquer 

outro parceiro na rede de valor.   

Alguns autores reafirmam a definição de Etgar (2008) para a cocriação e complementam 

que ela tem foco no envolvimento contínuo do consumidor com as atividades da cadeia de valor e 

na interação de seus recursos e processos, buscando o equilíbrio entre os papéis de fornecedor e 

consumidor (EDVARDSSON et al., 2011; GRÖNROOS, 2011; GRÖNROOS; VOIMA, 2013). 

Zwass (2010) conceitua a cocriação de valor como a participação dos consumidores, 

juntamente com os produtores, na criação de valor no mercado. Sendo que tanto produtores 

quanto consumidores podem dar início a este processo. 

Sobre a cocriação de valor, Grönroos e Ravald (2011) afirmam que se trata de um 

processo de fornecer recursos para uso do consumidor, que deve transformá-lo em valor. As 

autoras afirmam que, mesmo sendo os consumidores responsáveis por criar valor, os 

fornecedores têm a oportunidade de influenciar nesta criação de valor por meio de processos 

interacionais, estimulando a participação ativa dos consumidores e integrando os recursos 

(GRÖNROOS; RAVALD, 2011). 

Para Ramaswany e Ozcan (2013), a cocriação de valor une a criação e o 

desenvolvimento do valor com os stakeholders, que é intensificado por meio de plataformas de 
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engajamento, virtualizado e emergente dos ecossistemas de recursos, sendo atualizado e 

incorporado às experiências, gerando riqueza, saúde e bem-estar.  

A cocriação faz parte de um novo paradigma de gestão, pois envolve a interação entre 

empresa e consumidores, desafiando alguns dos pilares mais importantes da economia: a 

determinação do valor antes da transação comercial, ou seja, troca da mercadoria pelo valor 

monetário. A forma como o valor é criado, distribuído, pago e explorado difere radicalmente do 

modelo de procura e oferta tradicional (GALVAGNO; DALLI, 2014). Para Galvagno e Dalli 

(2014), a cocriação é um processo conjunto e colaborativo de construção de valor, tangível e 

intangível, que proporciona benefícios para empresas e consumidores, como melhoria nas 

experiências de consumo e uso e inovação em produtos e serviços.   

Grönroos (2011) concorda com Prahalad e Ramaswamy (2004b) e Vargo e Lusch (2004) 

sobre a importância da experiência do consumidor com e durante o consumo do bem e serviço, 

sendo esta fundamental para criação de valor para o consumidor. Para o autor, o valor para o 

consumidor é resultante do conjunto de benefícios incorridos com a compra do bem e serviço e 

durante o processo de entrega pelos fornecedores.  As empresas criam valor aos produtos e 

serviços junto com consumidores, fornecedores, parceiros e funcionários e não há limites de 

experiências na cadeia de atividades da empresa, pois todos se inserem cada vez mais nesta 

cadeia abrindo a possibilidade de aumentar valor em suas próprias atividades (RAMASWANY; 

GOUILLART, 2010).  

Para Grönroos e Voima (2013), a cocriação só acontece quando duas ou mais partes 

influenciam uns aos outros ou interagem. Porém os autores alertam que a intenção da empresa em 

promover esta interação pode ter efeitos positivos, negativos ou até mesmo nulos, pois não há 

como identificar o estado específico do consumidor no momento em que ocorre o convite à 

interação. 

As interações de alta qualidade que permitem ao consumidor cocriar experiências únicas 

com a organização são a solução para desvendar novas fontes de vantagem competitiva 

(PRAHALAD; RAMASWANY, 2004a). Para Minkiewcz, Evans e Bridson (2014), o valor não 

está no objeto de consumo, mas na própria experiência de consumo. A perspectiva de cocriação é 

predominantemente diádica, enfocando estas interações e a influência da definição de serviço na 

formação da experiência (JAAKKOLA; HELKKULA; AARIKKA-STENROOS, 2015). 
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A experiência de cocriação pode ocorrer de forma individual ou com outras pessoas, 

como consumidores ou empregados da empresa que oferece o produto/serviço. A experiência 

individual se dá quando a concepção de valor é simbólica e ocorre na mente do consumidor, 

envolvendo um processo imaginativo, criativo e autossugestivo de percepção. Já a experiência 

com outras pessoas ocorre quando a experiência de um consumidor pode influenciar na de outro, 

ou seja, à medida que uma experiência positiva de um consumidor é observada por outros e serve 

de concepção de valor do produto/serviço de quem observa (ARAUJO; JESUS, 2016).  

Para Prahalad e Ramaswany (2004a), a interação entre empresa e consumidor estabelece 

o local da criação de valor e extração de valor. À medida que o valor muda para as experiências, 

o mercado se torna um fórum para conversas e interações entre consumidores, comunidades de 

consumidores e empresas. É por meio do diálogo, acesso, transparência e compreensão dos 

benefícios de risco que a prática da cocriação de valor se sustenta. Os autores apresentam um 

modelo para a experiência de cocriação, conhecido como DART. Nesse modelo, os elementos 

Diálogo, Acesso, Compartilhamento de Risco e Transparência formam um bloco de interação 

entre a empresa e os consumidores, facilitando a experiência de cocriação (PRAHALAD; 

RAMASWANY, 2004a), conforme Figura 7.   

 

Figura 7 – Modelo DART de Cocriação de valor 

 
                                             Fonte: Prahalad e Ramaswany (2004b). 

 

Nesse modelo, o diálogo é um elemento importante para a cocriação, pois reforça a ideia 

de interação. Implica em “interatividade, envolvimento profundo, capacidade, vontade e 

disposição para ação e ambos os lados. Um diálogo ativo traz o desenvolvimento de soluções 

compartilhadas entre empresa e consumidores que possuem o mesmo interesse” (PRAHALAD; 



51 

 

RAMASWAMY, 2004a, p. 7). Sendo assim, tanto o acesso quanto a transparência são críticos 

para que o diálogo entre a empresa e o consumidor seja significativo. Uma adequada relação 

entre os três elementos (diálogo, acesso e transparência) pode levar o consumidor a uma 

avaliação do benefício de assumir riscos de ação e decisão (PRAHALAD; RAMASWAMY, 

2004a). 

Ramaswany e Ozcan (2013) afirmam que os elementos diálogo, acesso, o 

compartilhamento de risco e a transparência são a base para a interação entre consumidor e 

empresa, e a formação de combinações entre os elementos constrói um sistema de cocriação de 

valor. O quadro 4 apresenta os elementos que compõem este modelo.   

 

Quadro 4 – Elementos que compõem o modelo DART 

Elemento Descrição 

Diálogo  Trata da interatividade, envolvimento e propensão a agir por ambas as partes. Gera 

compreensão empática resultante da experimentação da experiência dos 

consumidores e promove o reconhecimento do contexto emocional, social e cultural 

de cada experiência. Possibilita o compartilhamento do aprendizado e da 

comunicação entre duas partes que buscam a solução de problemas. Apresenta 

vários aspectos específicos: (1) foca assuntos de interesse do consumidor e empresa; 

(2) exige um fórum propício ao diálogo; (3) requer regras de envolvimento 

(implícitas ou explícitas) que promovem interações ordeiras e produtivas.  

Acesso Trata da informação e ferramenta. São as experiências desejáveis, não sendo mais 

necessário ter o produto para acessar as experiências. Há uma dissociação entre 

acesso e propriedade. Pode ser viabilizado pela informação e ferramentas. Os 

acessos podem ser pelos recursos on-demand (sob demanda), criação de novas 

oportunidades nos mercados emergentes, por exemplo. 

Compartilhamento de risco Refere-se à comparação entre os benefícios e os riscos dos produtos e serviços, 

sendo o risco a probabilidade de dano ao consumidor e a responsabilidade de 

avaliação e gerenciamento da empresa. Com a participação dos consumidores 

(cocriação), eles desejam saber os riscos e limites relacionados aos produtos e 

serviços e nem sempre as empresas estão preparadas para gerenciar estes riscos 

isoladamente. Outro aspecto importante é o fato de o consumidor não estar disposto 

a assumir a responsabilidade pelos riscos. É preciso ter o entendimento de que o 

processo de cocriação é bilateral, sendo uma via de mão dupla, inclusive nos riscos.  

Transparência A transparência é uma consequência do acesso. A assimetria de informações entre 

consumidores e empresas tende a desaparecer à medida que as informações sobre 

produtos e serviços, tecnologia e negócios são mais acessíveis e há transparência 

entre as partes.  

Fonte: elaborado a partir de Prahalad e Ramaswany (2004b). 

 

Para Becker e Nagel (2013), o processo de interação é necessário para o sucesso do 

produto ou serviço. No modelo DART, que sustenta a cocriação de valor, o diálogo gera 

interatividade e uma oportunidade de estimular a troca de conhecimento entre a organização e o 

consumidor, a fim de sanar questões de interesse mútuo para suprir necessidades e expectativas. 

Romero e Molina (2009) corroboram a definição dos autores e acrescentam que o diálogo deve 
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dirigir-se a assuntos em que ambos os envolvidos estejam interessados. O acesso é um meio de o 

consumidor experimentar o produto sem a obrigatoriedade de possuí-lo; a transparência contribui 

para uma relação mais produtiva e de maior valor agregado, apontando para o desaparecimento 

da assimetria de informações entre organizações e consumidores; o compartilhamento de risco 

parte do princípio de que as organizações tradicionais saberiam avaliar e administrar os riscos e 

de que os consumidores, por seu papel ativo, tornam-se também responsáveis pelo processo de 

cocriação de valor (BECKER; NAGEL, 2013).  

A combinação desses elementos possibilita o melhor engajamento dos consumidores 

como colaboradores, auxiliando no processo de cocriação de valor. A transparência e o acesso 

facilitam o diálogo, a experimentação combinada ao acesso e ao compartilhamento de risco por 

empresas e consumidores pode gerar novos modelos de negócios e experiências de cocriação. As 

várias combinações permitem a participação do consumidor no debate técnico, como em 

expectativas e visão de valor (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004b). Os gestores, então, 

precisam focar na qualidade das experiências de cocriação e não apenas em cuidar da qualidade 

dos produtos e processos. Assim, a empresa necessita alterar sua orientação empresarial, voltada 

ao produto e ao processo, para uma orientação voltada ao mercado (DAY, 2001). 

Personalizar uma experiência de cocriação significa promover interações 

individualizadas e resultados de experiência, refletindo o modo como o indivíduo escolhe 

interagir com o ambiente que a empresa disponibiliza. Nessa perspectiva, a empresa deve 

estabelecer pontos de interação além dos tradicionais (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004a).  

A cocriação de valor ocorre em um ambiente interativo e por meio de experiências 

personalizadas entre empresa e consumidor, o que nos leva ao entendimento de que ela ocorre no 

ambiente do ensino, sendo este um serviço que possibilita interatividade e experiências 

personalizadas entre professores (empresa) e alunos (consumidores). O quadro 5 apresenta os 

principais conceitos de valor e cocriação de valor discutidos neste tópico.  

 

Quadro 5 – Principais conceitos de Valor e Cocriação de Valor 

(continua) 

Autores  Conceitos de Valor e Cocriação de Valor 

Sweet (2001) A criação de valor é também uma lógica de configuração de valor 

incorporada à participação ativa do consumidor na produção de um 

produto ou serviço. 

Vargo e Lusch (2004) O valor é definido e cocriado por e com o consumidor e não na 

produção, ocorrendo quando o consumidor consome ou usa o produto 

ou serviço. 
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Quadro 5 – Principais conceitos de Valor e Cocriação de Valor 

       (conclusão) 

Prahalad e Ramaswamy (2004a) A cocriação de valor é a participação ativa do consumidor, gerando 

maiores desempenho e valor no serviço e, posteriormente, a satisfação.  

Payne, Storbacka e Frow (2008) A cocriação de valor é a construção com os stakeholders, de 

plataformas de engajamento baseadas na experiência, com o objetivo 

de aumentar o valor de forma mútua.  

Etgar (2008) A cocriação é a participação ativa do consumidor nas atividades da 

cadeia de valor, e a cocriação de valor é uma situação ou contexto em 

que o fornecedor consegue influenciar diretamente o processo de 

criação de valor dos consumidores, utilizando-se do diálogo e interação 

direta com eles. 

Zwass (2010) A cocriação de valor é a participação dos consumidores, juntamente 

com os produtores, na criação de valor no mercado. Sendo que tanto 

produtores, quanto consumidores podem dar início a esse processo. 

Grönroos e Ravald (2011) É o processo de fornecer recursos para uso do consumidor, que deve 

transformá-lo em valor. 

Ramaswany e Ozcan (2013) A cocriação de valor une a criação e o desenvolvimento do valor com 

os stakeholders, sendo intensificado por meio de plataformas de 

engajamento, virtualizado e emergente dos ecossistemas de recursos, 

sendo atualizado e incorporado às experiências, gerando riqueza, saúde 

e bem-estar. 

Galvagno e Dalli (2014) A cocriação é um processo conjunto e colaborativo de construção de 

valor, tangível e intangível, que proporciona benefícios para empresas 

e consumidores, como melhoria nas experiências de consumo e uso e 

inovação em produtos e serviços.  

Kasnakoglu (2016) A cocriação é um processo dialógico que envolve um alto nível de 

participação de ambos os parceiros.   

Fonte: elaborado a partir de Sweet (2001), Sweet (2001), Prahalad e Ramaswamy (2004a), Payne, 

Storbacka e Frow  (2008), Etgar (2008), Zwass (2010), Grönroos e Ravald (2011), Ramaswany e 

Ozcan (2013), Galvagno e Dalli (2014) e Kasnakoglu (2016).  

 

2.5 COCRIAÇÃO DE VALOR E O ENSINO SUPERIOR 

 

Considerando que o ensino superior faz parte dos serviços (DESHIELDS JR; KARA; 

KAYNAK, 2005) e que os alunos são considerados consumidores (COURT; MOLESWORTH, 

2003), as instituições de ensino estão destinando a atenção às experiências dos alunos no espaço 

do encontro do serviço, sejam eles a sala de aula física ou os ambientes virtuais de aprendizagem, 

buscando agregação de valor.   

Uma definição de valor, no que se refere aos serviços, é dada por Prahalad e 

Ramaswamy (2003) como sendo o resultado derivado da experiência individual de um 

consumidor em tempo e espaços específicos, promovendo o sentido de valor contextual. É um 

resultado individual e positivo diante de interesses ou de utilidades desejadas. O valor exerce 
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impacto na satisfação do consumidor, já que é influenciado pela percepção de qualidade do 

serviço (ALVES; RAPOSO, 2007).  

É central no serviço cocriar valores únicos para consumidores individuais e, em função 

da intensidade dos relacionamentos entre as pessoas neste cenário, entende-se como uma espécie 

de zona fundamental para criação de valor (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2003; 

RAMASWAMY, 2009a). Porém os funcionários da empresa devem ser habilitados tecnicamente 

e criativos para que isso ocorra (RAMASWAMY, 2009a). 

No setor de serviço, é importante entender a maneira como o valor pode ser cocriado. O 

consumidor se envolve no processo de execução, fazendo parte do serviço e da sua entrega. A 

perspectiva do consumidor se alinha à perspectiva da empresa, no que se refere à qualidade do 

serviço, que deve gerar resultados de ganhos mútuos. Trata-se da realização das necessidades dos 

consumidores (prestação de serviços pela empresa) e do atendimento aos objetivos da empresa 

(resultados positivos estão vinculados à responsabilidade do consumidor). Dessa interação, 

surgem as percepções de qualidade e desempenho e satisfação por parte dos atores envolvidos. 

Integrar o consumidor ao serviço, pela da sua participação ativa ou envolvimento ao longo do 

processo, é uma das possibilidades para obter sua lealdade (SIERRA; McQUITY, 2005). 

Apesar da cocriação não ser uma garantia da geração de valor, não existe valor em 

serviço sem que ele seja cocriado. É inerente ao mercado a interação, seja nas etapas de venda ou 

em maior frequência de contato, como é o caso do setor de ensino (BRAMBILLA, 2016). No 

ensino superior, os alunos podem cocriar valor de diversas formas, inclusive construindo 

conteúdos de interesse dos cursos de que fazem parte (PELTIER; SCHIBROWSKY; DRAGO, 

2007). Para Vargo e Morgan (2005), isso é possível já que o serviço é uma atividade de 

especialização, envolvendo competências e habilidades, em especial o conhecimento. 

Corroborando esta visão, Prahalad e Ramaswamy (2004a) afirmam que a interatividade 

com o consumidor é essencial e faz do serviço único, obtendo, assim, vantagem competitiva. A 

partir da criação junto ao consumidor (cocriação), o valor é obtido (VARGO; LUSCH, 2004). 

Para Peltier, Schibrowsky e Drago (2007), alunos e instituição de ensino cocriam muito 

do conteúdo do curso, pois o ensino resulta do esforço conjunto entre a estrutura institucional, 

professores e alunos, caracterizando um encontro do serviço. A experiência de cocriação 

proporciona a geração de valor ao serviço que tem como elementos principais o ensino e a 
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aprendizagem que se dá por meio da interatividade resultante da troca entre professores e alunos 

(BRAMBILLA, 2016). 

O fato de os estudantes serem os principais interessados em completar sua educação e 

buscarem se qualificar mais, aprendendo além do que lhes é ensinado nas salas de aula, os 

identifica como agentes cocriadores de valor. Entretanto existe a necessidade de geração de um 

ambiente interativo, com vistas à aprendizagem colaborativa, em que o professor não deve ser 

centralizador, mas guiar a construção de conhecimento que proporcione caminhos (COLOSSI; 

CONSENTINO; QUEIROZ, 2001). Os professores desempenham um papel fundamental no 

processo de formação dos alunos estimulando, cocriando por meio da dedicação à aprendizagem 

e obtenção dos seus objetivos, assim como os objetivos da instituição de ensino da qual 

participam (ABRANTES; SEABRA; LAGES, 2007).  

Para Prahalad e Ramaswamy (2004a), a cocriação como participação ativa do 

consumidor gera desempenho e valor superior no serviço e uma posterior satisfação. Vargo e 

Morgan (2005) afirmam que a agregação de valor advém da interatividade em serviço e dos 

benefícios de serviços entregues mediante a uma experiência interativa envolvendo o consumidor. 

Assim, no contexto do ensino, a cocriação é imprescindível à geração de valor, pois instituição e 

alunos devem se preocupar com o resultado efetivo do serviço, mediante competências esperadas 

(BRAMBILLA; DAMACENA, 2011).  

Para Brambilla (2016), a cocriação não é uma garantia de percepção de desempenho 

superior em todos os casos que ocorre e pode constituir um risco quando a instituição não 

controla a cocriação no ensino. É a interação e o relacionamento que definem o valor para o 

consumidor (PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008). Para Peltier, Schibrowsky e Drago (2007), 

as interações entre professores e alunos e entre os alunos favorecem a cocriação e geram valor. 

DeShields Jr., Kara e Kaynak (2005) afirmam ser a qualidade dos relacionamentos e da 

cocriação que beneficiam os envolvidos neste processo e os tornam parceiros no ambiente de 

ensino. A satisfação também é um dos efeitos esperados do valor e pode ocorrer tão logo a 

cocriação de valor ocorra, ou após a qualidade e o desempenho serem percebidos pelo aluno. 

Para Ng e Forbes (2008), acadêmicos são essenciais à cocriação de valor no setor 

educacional, pois a educação universitária é uma das poucas atividades de serviço em que o 

consumidor compõe parte dos resultados. Dos resultados dessa cocriação de valor, surge a 

satisfação que, no processo de ensino e aprendizagem, é atribuída ao professor e ao aluno. 
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No ensino superior, alguns elementos são essenciais para a cocriação de valor, são eles: 

interação, participação ativa, aprendizagem colaborativa e as experiências de ensino e 

aprendizagem. A combinação desses elementos garante aos alunos a percepção de valor 

demostrada pela percepção de qualidade e de desempenho, tendo como efeito a satisfação do 

aluno (BRAMBILLA, 2016).  

A interação no ensino corresponde à construção do conhecimento desejado e necessário 

(ABRANTES; SEABRA; LAGES, 2007). A interação entre professor e alunos ou entre os alunos 

de uma turma e/ou disciplina são práticas condizentes com a cocriação. Pini (2009) afirma que, 

caso o professor seja o proponente da experiência de serviço, pode ser visto como aquele que 

configura as atividades de aula. Compete ao professor preparar a condição para que ocorra a 

cocriação e não simplesmente onde se entregam as soluções finais. 

No que se refere à participação ativa, no processo de cocriação, alunos e professores têm 

seu papel modificado. Enquanto os primeiros deixam de ser espectadores e receptores de 

conceitos e participam da construção do conhecimento na relação de ensino-aprendizagem, os 

segundos orientam e incentivam o desenvolvimento de tarefas que despertem o interesse do 

estudante e que motivem a busca individual extraclasse (SKINNER; BELMONT, 1993). 

Engajamento e participação discente são requisitos para gerar valor (BRAMBILLA, 2016). 

Na aprendizagem colaborativa, o aluno é direcionado a ser autônomo, independente e 

incentivado a colaborar e cooperar mutuamente com os colegas (ATHANASIOU, 2007). Mas 

existe também a colaboração com o professor na construção do conhecimento. Nesse contexto, a 

figura do professor não é central, pois ele atua como um propulsor do aluno para que este aprenda, 

estabelecendo uma relação bilateral, diferente da abordagem unidirecional centrada no professor, 

das instituições mais tradicionais (BRAMBILLA, 2016). Para Halbesleben e Wheeler (2009), a 

aprendizagem colaborativa faz com que o aluno mude sua postura estudantil e se sinta 

comunitariamente em uma sala de aula, sendo a cocriação uma ideia condizente com esta teoria. 

A possibilidade de cocriar valor preconiza sua natureza colaborativa (VARGO; LUSCH, 2008). 

Colossi, Consentino e Queiroz (2001) destacam que o centro da questão está no ambiente 

conectivo, onde a comunicação entre os atores educacionais é rápida e flexível, direcionada à 

solução de problemas e geração de novos conhecimentos.  

As experiências de ensino e aprendizagem tratam de um aspecto importante na 

percepção de valor por parte do aluno. Baseados em suas experiências sociais, intelectuais e de 
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acesso, entende-se que os estudantes controlam seu próprio aprendizado e que aprendem de 

diversas formas (RAMSEY; FITZGIBBONS, 2005), sendo necessária a criação de espaços para 

este aprendizado. Os espaços criados pela instituição favorecem a troca de experiências que 

auxiliam no aprendizado dos alunos. O ensino superior presencial responde pela aplicação de 

competências (conhecimento e habilidades) de uma entidade para benefício da outra (VARGO; 

MAGLIO; AKAKA, 2008). Assim, a experiência do professor é usada para gerar benefícios aos 

alunos, sejam eles expressos por valores intangíveis, como reputação, empregabilidade ou 

capacidade de contribuir socialmente (BRAMBILLA, 2016).  

A percepção de valor está relacionada à qualidade e ao desempenho percebidos pelos 

alunos. Um serviço que possui qualidade pode ser o principal desencadeador da rentabilidade e 

competitividade de uma empresa (ABDULLAH, 2006). Para Dettmer, Socorro e Kato (2002), 

qualidade é descobrir o que gera valor ao consumidor e oferecer isso a ele. A relação do professor 

com os alunos pode influenciar de forma positiva na qualidade percebida por eles, e a qualidade 

percebida pelos alunos resulta do valor.  

A experiência dos alunos no ensino também é relevante na qualidade percebida. De 

acordo com Nadiri (2006), é classificado como experiência o espaço disponibilizado pela IES 

para sugestões, ambiência do campus, biblioteca, laboratórios e demais serviços de apoio em que 

existe atenção ao aprendizado dos alunos. O corpo docente também impacta na percepção de 

qualidade (VOSS; GRUBER; SZMIGIN, 2007).  

O desempenho percebido está relacionado com diversos resultados oriundos das ações 

de aula, como: autoavaliação, avaliações de conhecimento, participações em projetos extraclasse, 

aprovação em programas de estágio, trainne, exames nacionais, etc. Essas ações intermediadas 

pelos professores impactam no desempenho dos alunos e nos resultados acadêmicos, levando-os 

à percepção de desempenho e de qualidade do curso e influenciando de forma positiva nas 

práticas de cocriação (BRAMBILLA, 2016).  

Para Bendapudi e Leone (2003), a participação do consumidor afeta a ligação entre a 

qualidade e a satisfação com a empresa. A satisfação resulta da avaliação do consumidor sobre 

um produto ou serviço e tem como parâmetros suas expectativas e necessidades (ZEITHMAL; 

BITNER, 2003). Para DeShields Jr., Kara e Kaynak (2005), a satisfação resulta de expectativas 

atendidas ou superadas. De acordo com Oliver (1999), ela é resultado de uma realização e é 

precedida por experiência ou cocriação de valor. Os consumidores esperam o atendimento da 
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empresa na resolução de desejos e necessidades, o que proporciona satisfação (DeSHIELDS Jr.; 

KARA; KAYNAK, 2005).  A abordagem desta tese é a de que os resultados da cocriação são a 

qualidade e desempenhos percebidos e a satisfação dos usuários do ambiente virtual de 

aprendizagem na cocriação de valor no ensino superior presencial.   

 

2.6 COCRIAÇÃO DE VALOR, ENSINO SUPERIOR E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

A abordagem da cocriação no contexto do ensino superior, especificamente utilizando-se 

de tecnologias da informação e comunicação, parte do pressuposto de que no ensino superior é 

importante cocriar diversas experiências com os alunos (consumidores) e professores (empresa 

fornecedora do serviço), pois as interações suportadas pela cocriação ocorrem em um locus 

específico para a geração de valor (RAMASWAMY, 2009b).  

De acordo com Ippolito (2009), a experiência da cocriação varia em função dos 

consumidores, pois eles interagem com as empresas e toda a rede na qual estão envolvidas. As 

relações estabelecidas pelo consumidor e suas necessidades específicas determinam quais 

relações serão ativadas. O autor afirma que a tecnologia da informação e comunicação tem 

permitido maior interação das empresas com o consumidor (IPPOLITO, 2009), sustentando a 

colaboração tecnológica e social, possibilitando que pessoas se reúnam, interliguem e colaborem 

por meio de comunicação via internet. Essas tecnologias transformaram os consumidores em 

agentes participantes de cocriação de valor (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004a; VARGO; 

LUSCH, 2004).  

De acordo com a perspectiva da inovação e da gestão tecnológica, a interação entre 

consumidores e empresas – as quais as plataformas tecnológicas frequentemente medeiam – leva 

à inovação, à participação ativa do consumidor e a serviços com mais qualidade na entrega. Isso 

ocorre se os consumidores estiverem adequadamente considerados no contexto e suas 

expectativas atendidas em termos de envolvimento e capacitação. Essas perspectivas raramente 

problematizam a cocriação, mas são tomadas como um elemento importante, que ajuda as 

empresas a produzirem melhores resultados em termos de inovação e satisfação do consumidor 

tradicional (GALVAGNO; DALLI, 2014). 
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Suportando a importância da delimitação dos atores proposta por Shugan (2003), o 

consumidor, nesta conjectura, é o aluno, sendo o professor caracterizado como o provedor 

essencial do serviço. Nesse contexto, o professor assume dois papéis entre a instituição e o aluno. 

No primeiro, ele exerce o papel de estimulador das práticas que envolvem o uso da tecnologia da 

informação e comunicação, com intuito de agregar valor ao ensino presencial ofertado em sala de 

aula, facilitando as práticas pedagógicas e de aprendizagem. No segundo papel, ele se assume 

como fiscal do uso do ambiente e da participação neste ambiente no que tange as atividades 

acadêmicas disponibilizadas pela IES. O professor, então, possui atribuições formativas, 

construtivas, avaliativas e normativas (BRAMBILLA, 2016). 

Lee, Olson e Trimi (2012) defendem que as tecnologias da informação e comunicação 

têm sido catalisadoras para o mundo digital, no qual qualquer indivíduo que possua acesso à 

internet colabora, coopera e cocria para a geração de valor. Sun e Chen (2016) afirmam que a 

cultura e a estrutura de comunicação podem facilitar o processo de comunicação e, 

consequentemente, o processo de aprendizagem, impactando o processo de cocriação de valor.  

Para Füller et al. (2010), as oportunidades de interação oferecidas pela internet e a 

existência de comunidades on-line tornaram a cocriação um meio adequado para criar valor e 

melhorar o sucesso de novos produtos/serviços. A tecnologia da informação permitiu novas 

formas de colaboração entre produtores e consumidores nos novos processos de desenvolvimento 

de produtos e serviços (NAMBISAN, 2002).  

Dentro de um ambiente virtual, os consumidores comunicam seus conhecimentos por 

meio de um sistema eletrônico de interface sem contato pessoal direto. Eles não recebem 

comentários pessoais imediatos. Assim, o ambiente virtual deve ser criado de forma a habilitar e 

motivar os consumidores a desempenhar um papel ativo na pesquisa e desenvolvimento, bem 

como a fazê-los participar de mais projetos (FÜLLER et al., 2010). No ensino superior 

presencial, os ambientes virtuais de aprendizagem possibilitam as trocas entre os atores 

envolvidos no processo de cocriação e configuram a extrapolação do conhecimento desenvolvido 

em sala de aula nos cursos presenciais.  

Sendo assim, a cocriação possibilitada pelo uso da tecnologia da informação e 

comunicação no ensino superior presencial ocorre na interação dos atores. Os professores buscam, 

com o uso do ambiente virtual de aprendizagem, uma forma de adaptar os alunos do curso 

presencial à realidade tecnológica da qual fazem parte e gerar valor pela diferenciação com o uso 
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de novas ferramentas que facilitem e tragam dinamicidade ao seu trabalho e melhorem suas 

práticas educativas. Os alunos, em geral, estão interessados em flexibilidade, comodidade, 

facilidade de adaptação, dentre outros benefícios adquiridos pelo uso das tecnologias no ensino. 

Os elementos diálogo, acesso, transparência e compartilhamento de risco, que fazem 

parte do modelo DART proposto por Prahalad e Ramaswany (2004a), caracterizam-se pelas 

ações voltadas especificamente à criação das condições materiais e humanas da cocriação de 

valor, envolvendo aspectos de infraestrutura (ambiente físico ou virtual de interação ou 

experiência), recursos humanos, processos gerenciais e canais de comunicação (BRASIL; 

SANTOS; DIETRICH, 2010).  

De acordo com Montoya et al. (2009), as tecnologias da informação e comunicação 

permitem aos membros dos grupos virtuais se comunicarem, colaborarem e construírem 

relacionamentos, estabelecendo, assim, diálogos. 

No que diz respeito ao acesso, Sriram e Stump (2004) afirmam que a TIC permite acesso 

em tempo real a diversos dados e permite a disseminação desses dados interna e externamente. 

Grover e Kohli (2012) destacam que as informações podem ser compartilhadas por plataformas 

comuns, softwares analíticos que permitam novos arranjos relacionais que admitem a cocriação e 

geram transparência nas ações. As aplicações da tecnologia da informação e comunicação para 

assegurar a transparência são usadas pelas instituições de ensino nos processos de feedback de 

avaliações junto aos órgãos governamentais e comunidade docente e discente (BRAMBILLA, 

2016).  

A cocriação de valor está presente no contexto do ensino superior presencial, onde 

ocorre a interação entre consumidor e fornecedor, que são os integradores de recursos como a 

informação e a tecnologia (GRÖNROOS, 2011). Os recursos podem ser processados em 

ambientes físicos ou virtuais. Assim, fornecedores e consumidores podem criar oportunidades e 

influenciar resultados em um processo dialógico (GRÖNROOS; VOIMA, 2013). Prahalad e 

Ramaswamy (2004b) ressaltam que o papel mais ativo do consumidor se deu em função da 

disponibilidade de informações, da internet e do desejo de experimentar. 
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3 MODELO CONCEITUAL E PROPOSIÇÕES TEÓRICAS DA PESQUISA 

 

Nesta seção, são apresentados os pressupostos teóricos desta pesquisa e as relações 

estabelecidas entre variáveis e construtos que sustentam o modelo conceitual proposto nesta tese.  

Com base em estudos teóricos e empíricos precedentes, foram desenvolvidas e discutidas 

possíveis relações entre: (P1) recursos do ambiente virtual de aprendizagem, infraestrutura de 

TIC, competência tecnológica dos usuários e o uso da tecnologia da informação e comunicação; 

(P2) o uso do ambiente virtual de aprendizagem e a cocriação de valor no ensino superior 

presencial; e (P3) a cocriação de valor e os resultados da cocriação de valor (desempenho e 

qualidade percebidos e satisfação).  

O estabelecimento da relação entre a revisão teórica e a formulação de pressupostos 

demanda um processo dedutivo, visto que o pressuposto teórico é resultado de uma articulação 

parcial dos conceitos teóricos (BLAIKIE, 2009). Dessa forma, os pressupostos expostos nesta 

seção podem ser visualizados como um conjunto de conjecturas propostas que podem revelar um 

possível relacionamento entre duas ou mais abordagens teóricas (BLAIKIE, 2009; CRESWELL, 

2010).  

 

3.1 ARTICULAÇÃO ENTRE OS RECURSOS DO AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM, INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA TECNOLÓGICA DOS USUÁRIOS E O USO DO 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

O modelo conceitual está baseado nas abordagens de uso da tecnologia de Orlikowski 

(1992; 2000) e Orlikowski e Gash (1994). Sob essas perspectivas, a tecnologia não é somente 

criada e alterada pela ação humana, mas também é usada por pessoas para a realização de ações. 

É a ação contínua das pessoas agindo habitualmente que objetiva e institucionaliza a tecnologia e 

a interação proporcionada por meio de diferentes atores e contextos sócio-históricos que 

implicam no seu uso (ORLIKOWSKI, 1992).  

Orlikowski (1992) examina, em seu modelo, a interação entre a tecnologia e as 

organizações sob uma ótica que une as perspectivas estrutural e humana da tecnologia, 

explorando um estudo sobre tecnologia da informação. Restringe o escopo aos artefatos materiais 



62 

 

(configurações de hardware e software) e mantém a distinção entre a natureza material da 

tecnologia e as atividades humanas que projetam ou usam esses artefatos, facilitando o 

enquadramento do papel da tecnologia em termos de interação mútua entre agentes humanos e 

tecnologia, sendo, portanto, estrutural e socialmente construído (ORLIKOWSKI, 1992). 

O envolvimento dos agentes humanos com artefatos materiais da tecnologia proporciona 

uma visão prática do seu uso. A perspectiva da tecnologia na prática é apresentada por 

Orlikowski (2000) e envolve estrutura, agência humana e uso corrente da tecnologia. A existência 

de uma estrutura, que são regras e recursos instanciados no uso da tecnologia, sustenta-se dentro 

e pelas atividades dos agentes humanos. Sendo assim, o uso da tecnologia torna-se estruturado 

pela agência humana e envolvem uma composição de artefatos (hardware, software), normas 

(protocolos e etiquetas) e esquemas interpretativos (conhecimento e experiências) 

(ORLIKOWSKI, 2000).  

O uso de uma tecnologia é pautado nos conteúdos de dados específicos, recursos e 

acessórios expandidos de software e hardware que a compõem e nas habilidades, poder, 

conhecimento, pressupostos e expectativa sobre a tecnologia e seu uso, influenciado tipicamente 

por treinamento, comunicação e experiências anteriores de seus usuários (ORLIKOWSKI; GASH, 

1994).   

  O artefato tecnológico e as normas se relacionam com as variáveis “recursos” e 

“infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação”; e os esquemas interpretativos, com 

a competência tecnológica dos usuários.  

 De acordo com Albertin e Albertin (2008), o uso da tecnologia da informação e 

comunicação nas organizações é entendido a partir das suas várias dimensões, bem como a 

relação existente entre elas, identificando, assim, as variáveis que afetam e são afetadas pelo seu 

uso. 

A variável infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação abrange o espaço 

físico, as pessoas que dão apoio para o bom funcionamento e, ainda, os sistemas de informação 

na organização (GASPAR et al., 2011). A infraestrutura de TIC envolve o conjunto dos softwares, 

sistemas de informação, computadores, bancos de dados, infraestrutura de redes, dispositivos 

eletrônicos e os recursos de telecomunicação, multimídia e automação que as organizações 

utilizam para obter, armazenar, tratar e disponibilizar informações que suportam a operação das 

organizações (LARIEIRA; ALBERTIN, 2015).  
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A diferenciação entre infraestrutura de TIC e os recursos do ambiente virtual de 

aprendizagem ocorre em aspectos específicos. No contexto desta tese, os recursos do ambiente 

virtual de aprendizagem foram tratados como os mediadores da relação tecnologia e usuário. O 

AVA é o espaço em que essa mediação acontece, em que são empregados infraestrutura e 

recursos tecnológicos que atendem aos objetivos de ensino e aprendizagem (MACHADO et al., 

2013). Os recursos do AVA são as funcionalidades e ferramentas oferecidas por ele aos seus 

usuários (sistema de informação, fóruns, chats, etc.) 

A competência tecnológica dos usuários abrange os conhecimentos e as habilidades para 

uso da tecnologia. Para Ruas (2005), competência envolve conhecimento, habilidades e atitudes 

que geram capacidade de entrega de certo desempenho. O autor entende que a competência se 

aproxima mais da capacidade de combinar e mobilizar adequadamente recursos já desenvolvidos 

do que de um estoque de conhecimentos e habilidades, desenvolvendo, assim, o conceito de 

competência como ação (SANDBERG, 2000).  

Behar et al. (2013) destacam que o termo competência compreende um conjunto de 

elementos compostos por conhecimentos, habilidades e atitudes que necessitam ser mobilizados 

para atender a determinada necessidade que emerge de situações específicas. Em um contexto 

específico que envolva tecnologia, é necessário conhecimento próprio da tecnologia e suas 

possibilidades (BEHAR; SILVA, 2012).   

Dessa forma, formulou-se a seguinte proposição, a fim de compreender o uso da 

tecnologia da informação e comunicação, no que diz respeito à infraestrutura e recursos de 

tecnologia e competência tecnológica dos usuários: 

Proposição 1: A infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação 

disponibilizada pela instituição de ensino, os recursos existentes no ambiente virtual de 

aprendizagem e as competências tecnológicas dos usuários influenciam no uso da tecnologia da 

informação e comunicação. Quanto melhor for a infraestrutura, quanto mais adequados forem os 

recursos e quanto maior a competência dos usuários para uso da tecnologia, melhor será o uso do 

ambiente virtual de aprendizagem.   
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3.2 ARTICULAÇÃO ENTRE O USO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM E A 

COCRIAÇÃO DE VALOR   

   

A cocriação de valor envolve a participação do consumidor no serviço, gerando maior 

desempenho e valor, culminando na satisfação (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004a). Nessa 

perspectiva, as organizações e os consumidores, conjuntamente, criam valor por meio de 

interações, e seus consumidores tornam-se fonte de vantagem competitiva, pois trazem 

competências (conhecimentos e habilidades que possuem) à relação, além da capacidade de 

aprender, experimentar e participar de um diálogo ativo (PRAHALAD; RAMASWANY, 2000). 

A cocriação é um processo dialógico que envolve um alto nível de participação de 

ambos os parceiros. Ocorre em um contexto específico, no qual o valor é criado na experiência de 

cocriação (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004b). Para que a cocriação efetivamente ocorra, 

além do envolvimento dos parceiros, os efeitos desta contribuição mútua devem ser positivos 

para ambas as partes e interpretados de acordo com o contexto no qual estão inseridos 

(KASNAKOGLU, 2016).  

Prahalad e Ramaswany (2000) atribuem à internet o movimento que tornou o mercado 

um fórum de interação entre empresa e consumidor. Nele, os consumidores se tornam cada vez 

mais ativos e participativos na criação e competição por valor, tornando-se uma fonte de 

vantagem competitiva para as empresas. Além disso, o diálogo já não é mais controlado pelas 

corporações, possibilitando o aprendizado individual e coletivo dos consumidores.  

Além do diálogo e da participação ativa, outros elementos são importantes para que 

ocorra a cocriação de valor no ensino. O acesso e a transparência, destacados no modelo DART, 

de Prahalad e Ramaswany (2004b), compõem o bloco de elementos essenciais para a cocriação 

no ensino. Destacam-se, também, as experiências de ensino e aprendizagem e a aprendizagem 

colaborativa, que são fundamentais no processo de ensino. Esses elementos formam o modelo de 

cocriação de valor no ensino proposto nesta tese e são mediados pelo uso do ambiente virtual de 

aprendizagem.  A figura 8 apresenta o modelo de cocriação de valor no ensino.  
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                                    Figura 8 – Modelo Cocriação de valor no ensino 

 
                          Fonte: a autora (2018).   

 

O diálogo é definido como a interação, propensão a agir de ambas as partes envolvidas 

no processo de cocriação. Possibilita o compartilhamento do aprendizado e da comunicação entre 

duas partes que buscam a solução de problemas (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004b). Para 

Romero e Molina (2009), o diálogo deve dirigir-se a assuntos em que todos os envolvidos 

estejam interessados. O diálogo/interação estabelece a construção do conhecimento 

(ABRANTES; SEABRA; LAGES, 2007) que ocorre entre professor e alunos ou entre os alunos 

de uma turma e/ou disciplina, sendo práticas condizentes com a cocriação.  

Quanto à participação ativa, o aluno deixa de ser espectador e receptor de conceitos e 

participa da construção do conhecimento na relação de ensino-aprendizagem. O comportamento 

do professor é decisivo quanto à orientação e incentivo no desenvolvimento de tarefas que 

despertem o interesse do estudante e que motivem a busca individual extraclasse (SKINNER; 

BELMONT, 1993). Engajamento e participação discente são requisitos para gerar valor 

(BRAMBILLA, 2016). 

As experiências de ensino e aprendizagem tratam de um aspecto importante na 

percepção de valor por parte de professores e alunos. Baseados em suas experiências sociais, 

intelectuais e de acesso, entende-se que os estudantes controlam seu próprio aprendizado e que 

aprendem de diversas formas (RAMSEY; FITZGIBBONS, 2005), sendo necessária a criação de 

espaços para este aprendizado. Os espaços criados pelos professores favorecem a troca de 

experiências que auxiliam no aprendizado dos alunos. O ensino superior presencial responde pela 

aplicação de competências (conhecimento e habilidades) de uma entidade para beneficio da outra 

(VARGO; MAGLIO; AKAKA, 2008). Assim, a experiência do professor é usada para gerar 
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benefícios aos alunos, sejam eles expressos por valores intangíveis, como reputação, 

empregabilidade ou capacidade de contribuir socialmente (BRAMBILLA, 2016).  

Na aprendizagem colaborativa, o aluno é direcionado a ser autônomo, independente e 

incentivado a colaborar e cooperar mutuamente com os colegas (ATHANASIOU, 2007). Mas 

existe também a colaboração com o professor na construção do conhecimento. Nesse contexto, a 

figura do professor não é central, pois ele atua como um propulsor do aluno para que este aprenda. 

A visão deste processo é a de que o aluno estabeleça uma relação com o professor, diferente da 

abordagem unidirecional centrada no professor das instituições mais tradicionais (BRAMBILLA, 

2016). Para Halbesleben e Wheeler (2009), a aprendizagem colaborativa faz com que o aluno 

mude sua postura estudantil e se sinta comunitariamente em uma sala de aula, sendo a cocriação 

uma ideia condizente com esta teoria. A possibilidade de cocriar valor preconiza sua natureza 

colaborativa (VARGO; LUSCH, 2008).  

O acesso e a transparência nas informações se complementam. O primeiro trata da 

informação e da ferramenta e pode ser promovido pelos recursos de acordo com a demanda do 

usuário. O segundo é uma consequência do primeiro, pois, à medida que as informações sobre o 

serviço e a tecnologia são acessíveis, tornam-se transparentes entre as partes (empresa e 

consumidor/professor e aluno), eliminando a assimetria nas informações (PRAHALAD; 

RAMASWANY, 2004b).  

Entendendo o ensino como um serviço específico e a tecnologia da informação e 

comunicação catalizadora para o mundo digital onde indivíduos acessam a internet e colaboram, 

cooperam e cocriam valor (LEE; OLSON; TRIMI, 2012), estabelece-se a relação entre o uso 

desta tecnologia com atividades que cocriam valor. A interação promovida pela internet e a 

existência de comunidades on-line tornaram a cocriação um meio adequado para criar valor e 

melhorar os produtos/serviços (FÜLLER et al., 2010). Para Montoya et al. (2009), as tecnologias 

da informação e comunicação permitem aos membros dos grupos virtuais se comunicarem, 

colaborarem e construírem relacionamentos, estabelecendo, assim, diálogos. 

Por meio do uso da tecnologia da informação e comunicação, mais especificamente do 

ambiente virtual de aprendizagem, ocorre a cocriação de valor no ensino superior presencial. 

Professores e alunos dos cursos presenciais utilizam o AVA como apoio ao ensino, 

compartilhando e acessando conteúdos das aulas, realizando atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, buscando informações sobre o curso, instituição e avaliações, participando de 
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simulados, fóruns de discussão e chats de dúvidas, exercícios avaliativos e demais recursos que o 

ambiente oferece. Dessa forma, formulou-se a seguinte proposição: 

Proposição 2: O uso do ambiente virtual de aprendizagem possibilita a cocriação de 

valor no ensino superior presencial, pois promove o diálogo (interação) entre professores e alunos 

e entre seus pares, a participação ativa dos usuários, experiências de ensino e aprendizagem, a 

aprendizagem colaborativa, o acesso e a transparência nas informações. Quanto mais alunos e 

professores utilizarem o ambiente virtual de aprendizagem, mais experiências de cocriação serão 

promovidas entre eles e entre seus pares no ensino superior presencial.  

 

3.3 ARTICULAÇÃO ENTRE A COCRIAÇÃO DE VALOR E OS RESULTADOS DA 

COCRIAÇÃO DE VALOR (DESEMPENHO E QUALIDADE PERCEBIDOS E 

SATISFAÇÃO) 

   

No setor de serviço, é importante entender a maneira como o valor pode ser cocriado, 

pois o consumidor se envolve no processo de execução, fazendo parte do serviço e da sua entrega. 

Assim, a perspectiva do consumidor se alinha à da empresa, no que se refere à qualidade do 

serviço que deve gerar resultados de ganhos mútuos. Dessa interação surgem as percepções de 

qualidade e desempenho e satisfação por parte dos atores envolvidos. Integrar o consumidor ao 

serviço, por meio da sua participação ativa ou envolvimento ao longo do processo, é uma das 

possibilidades para obter sua lealdade (SIERRA; McQUITY, 2005). 

A combinação dos elementos da cocriação (diálogo/interação, participação ativa, 

experiências de ensino e aprendizagem, aprendizagem colaborativa, acesso e transparência nas 

informações) garante a professores e alunos a percepção de valor demostrada pela percepção de 

qualidade e de desempenho, tendo como efeito a satisfação de ambos (BRAMBILLA, 2016).  

A percepção de valor está relacionada à qualidade e ao desempenho percebidos pelos 

professores e alunos que utilizam o ambiente virtual de aprendizagem como apoio ao ensino 

presencial. Para Dettmer, Socorro e Kato (2002), a qualidade está relacionada ao que gera valor 

para o consumidor. Um serviço que possui qualidade pode ser o principal desencadeador da 

rentabilidade e competitividade de uma empresa (ABDULLAH, 2006). 

A interação promovida pela relação do professor com os alunos influencia na qualidade 

percebida por eles, resultando em valor (PELTIER; HAY; DRAGO, 2005). Dos resultados dessa 
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relação, surge a satisfação que, no processo de ensino e aprendizagem, é atribuída ao professor e 

ao aluno (NG; FORBES, 2008). 

DeShields Jr., Kara e Kaynak (2005) afirmam ser a qualidade dos relacionamentos e da 

cocriação que beneficiam os envolvidos neste processo e os torna parceiros no ambiente de 

ensino. A satisfação também é um dos efeitos esperados do valor e ela pode ocorrer tão logo a 

cocriação de valor ocorra, ou após a qualidade e o desempenho serem percebidos pelo aluno. 

O desempenho pode ser percebido por meio da autoavaliação, avaliações de 

conhecimento, participações em projetos extraclasse, aprovação programas de estágio, trainne, 

exames nacionais, etc. Essas ações intermediadas pelos professores impactam no desempenho 

dos alunos e nos resultados acadêmicos, levando-os à percepção de desempenho e de qualidade 

do curso e influenciando de forma positiva nas práticas de cocriação (BRAMBILLA, 2016).  

Para Bendapudi e Leone (2003), a participação do consumidor altera a ligação entre a 

qualidade e a satisfação com a empresa. A satisfação resulta da avaliação do consumidor sobre 

um produto ou serviço e tem como parâmetros suas expectativas e necessidades, atendidas ou 

superadas (DESHIELDS JR; KARA; KAYNAK, 2005; ZEITHMAL; BITNER, 2003). Para 

Oliver (1999), a satisfação resulta de uma realização e é precedida por experiência ou cocriação 

de valor. Os consumidores esperam o atendimento da empresa na resolução de desejos e 

necessidades, o que proporciona satisfação (DeSHIELDS Jr.; KARA; KAYNAK, 2005).  Sendo 

assim, a terceira proposição é estabelecida: 

Proposição 3: A cocriação de valor proporcionada pelos elementos “diálogo/interação”, 

“participação ativa”, “experiências de ensino e aprendizagem”, “aprendizagem colaborativa”, 

“acesso” e “transparência nas informações” produz como resultados o desempenho e a qualidade 

percebidos e a satisfação dos professores e alunos do ensino superior presencial.  

Com a finalidade de sintetizar as relações teóricas entre os principais construtos desta 

tese – uso da tecnologia da informação e comunicação, cocriação de valor e resultados da 

cocriação de valor –, a Figura 9 representa um esquema visual dessas relações, conforme 

descritas nas proposições teóricas supracitadas ao longo desta seção.  
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Figura 9 – Modelo conceitual da pesquisa 

 
Fonte: a autora (2018).  
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4 O ENSINO SUPERIOR PRESENCIAL NO BRASIL E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

PESQUISADA 

 

Nesta seção, apresenta-se um panorama do ensino superior presencial no Brasil e a 

instituição de ensino pesquisada: Faculdade Estácio do Espírito Santo, unidades Vitória e Vila 

Velha.    

 

4.1 O ENSINO SUPERIOR PRESENCIAL NO BRASIL 

 

 O ensino superior no Brasil é regulamentado pelo Ministério da Educação (MEC), 

apoiado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), para consolidar uma educação nacional de qualidade, promover estudos, 

pesquisas e avaliações periódicas do sistema educacional brasileiro, formular e implementar 

políticas públicas para a área educacional e promover a expansão e a consolidação do ensino 

superior, tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de pós-graduação (BRASIL, 2018).  

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (nº 9.394/96), a 

educação superior é composta por quatro modalidades: (1) cursos sequenciais – que 

complementam os estudos para os estudantes que já possuem uma graduação (Resolução 

CNE/CES nº 1/2017); (2) cursos de graduação – que compreendem os bacharelados, licenciaturas 

e cursos superiores em tecnologia; (3) cursos de pós-graduação – compostos pelos níveis de 

especialização (lato sensu) e (4) mestrados e doutorados (stricto sensu). Esses cursos são 

ofertados em faculdades, centros universitários e universidades instaladas em todo o país.  

 No que se refere aos cursos de graduação e sequenciais, a principal característica é o 

elevado número de estudantes matriculados nos cursos ofertados pelas instituições, tanto na 

modalidade presencial quanto na não presencial (EaD). De acordo com o último censo da 

educação superior de 2016, houve um aumento de 62,8% no número de matrículas na educação 

superior, entre os anos de 2006 e 2016, com média anual de crescimento de 5%. Os cursos de 

bacharelado mantêm sua predominância na educação superior brasileira, representando 69% das 

matrículas (INEP, 2017).  
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A iniciativa privada domina o setor de ensino superior, tanto em número de instituições 

(87,7%) quanto em número de alunos ingressantes (82,3%). Entre as IES privadas, as faculdades 

representam o maior quantitativo (54,8%) (INEP, 2017). A tabela 1 apresenta o número de 

instituições de ensino superior do brasil, divididos por organização acadêmica e categoria 

administrativa, de acordo com o último censo do ensino superior (2016).   

 

  Tabela 1 – Número de instituições de ensino superior no Brasil 

Instituições 

Universidade Centro Universitário Faculdade IF e CEFET  

Total 
Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública 

108 89 10 156 138 1.866 40 2.407 

  Fonte: elaborado a partir do Censo da Educação Superior (INEP, 2017). 

 

  O cenário atual da educação superior apresenta queda na média de crescimento das 

matrículas. Entre os anos de 2006 e 2014, a média de crescimento girou em torno de 5%; já nos 

anos de 2015 e 2016, esse crescimento foi de apenas 0,2% (o ensino a distância foi responsável 

pelo crescimento e o ensino presencial pela queda no número de matrículas) (INEP, 2017). As 

mudanças nas políticas públicas de financiamento estudantil (redução do Fies e Prouni) 

impactaram diretamente no número de matrículas nos cursos de graduação em instituições 

privadas. 

Ainda que o ritmo de matrículas não esteja apresentando o crescimento desejado no 

ensino presencial, as instituições de ensino fizeram investimentos, intensificaram processos de 

consolidação e alcançaram o topo do ranking dos mercados mais promissores e rentáveis do país. 

De acordo com os dados de consultorias especializadas no ensino privado, a receita das 

instituições atingiu um patamar de cerca de R$ 50 bilhões em 2017; e os grandes grupos 

formaram poderosas redes de ensino, como Kroton, Estácio, Laureate e Anima, entre outras
3
. A 

tabela 2 apresenta a participação em número de matrículas de cada grupo educacional no 

mercado de ensino privado brasileiro.    

 

 

 

 

                                                 

3
 Dados da Consultoria Hoper (2017). 
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                   Tabela 2 – Maiores grupos educacionais privados do Brasil                   

Grupos Educacionais Participação em número de matrículas (%)  

Kroton 16,3 

Estácio 7,2 

Unip 6,6 

Laureate 3,8 

Uninove 2,3 

Ser Educacional 2,1 

Cruzeiro do Sul  1,3 

Anima 1,2 

Unicesumar 0,95 

Ilumno 0,8 

Devry 0,7 

Grupo Tiradentes 0,7 

                      Fonte: elaborado a partir de Hoper Consultoria Educacional (2017). 

 

Nesse contexto, os investimentos em tecnologia da informação e comunicação fazem 

parte de uma estratégia interessante no ensino privado, pois alcançam não só a modalidade de 

ensino a distância, mas também a modalidade presencial, por meio da oferta de disciplinas 

semipresenciais e do apoio às disciplinas presenciais, possibilitando um diferencial competitivo 

por meio da diferenciação e da redução de custos.   

 

4.2 FACULDADE ESTÁCIO DO ES - UNIDADES VITÓRIA E VILA VELHA  

 

 A Faculdade Estácio do ES, unidades Vitória e Vila Velha, faz parte de uma das maiores 

organizações privadas de ensino superior do Brasil (em número de alunos matriculados): a 

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, com sede no Rio de Janeiro.  

 A Estácio foi fundada em 1970, no Rio de Janeiro, com o curso de Direito. Em 1972, 

iniciou sua expansão no estado, incorporando novos cursos de ensino superior presencial. Em 

1998, iniciou sua expansão nacional e, em 2009, começa a ofertar cursos na modalidade de 

ensino a distância.   

No momento em que a instituição ampliou sua oferta de cursos nas modalidades 

presencial e a distância, ampliou também seu investimento em um modelo de ensino inovador, 

com currículos integrados nacionalmente, permitindo, assim, a flexibilização das ofertas das 

disciplinas entre as modalidades de estudo.  

Os investimentos em tecnologia da informação e comunicação ganharam impulso a 

partir de 2010, pela aquisição de um ambiente virtual de aprendizagem mais completo e do 
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fornecimento de tablets aos alunos, contendo os materiais didáticos utilizados nos cursos, além 

dos investimentos em infraestrutura das unidades (internet, laboratórios de informática, 

computadores nas salas dos professores).  

Atualmente, a Estácio está presente em todos os estados brasileiros e conta com cerca de 

4.600 colaboradores administrativos, 7.800 professores, 86 cursos de Graduação, ofertados nas 

modalidades presencial e a distância, nas áreas de Ciências Exatas, Ciências Biológicas e 

Ciências Humanas. Oferta, também, cursos de Pós-Graduação latu senso, Mestrado e Doutorado. 

 No estado do Espírito Santo, a instituição iniciou suas atividades com a abertura das 

unidades Vitória e Vila Velha, no ano de 1999, com foco em cursos superiores presenciais de 

Graduação e Pós-Graduação latu senso. As unidades possuem em sua estrutura organizacional: 

direção de unidade, gerência acadêmica, supervisão de pessoal, gerência comercial, coordenação 

geral dos cursos de pós-graduação, coordenação de secretaria, coordenações dos cursos de 

graduação, coordenação de polo de ensino a distância, apoio às coordenações de cursos, apoio de 

tecnologia da informação, tutores de cursos do ensino a distância e professores dos cursos 

presenciais.      

 As unidades ofertam cursos nas modalidades presenciais nos níveis de graduação e de 

pós-graduação e, nos polos da EaD, atendem alunos de diversas partes do estado, matriculados 

nos diversos cursos de graduação e pós-graduação.  

 A unidade de Vitória oferta os cursos presenciais de Administração, Direito, Educação 

Física (licenciatura e bacharelado), Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Fisioterapia, 

Pedagogia e Engenharias.  Possui 7 coordenadores acadêmicos, 81 professores e 2.327 alunos.  

 A unidade de Vila Velha oferta os cursos presenciais de Administração, Direito, 

Contabilidade, Pedagogia e Engenharias. Possui 4 coordenadores acadêmicos, 47 professores e 

2.125 alunos.  

 A instituição tem como missão integrar academia e gestão para oferecer uma educação 

transformadora ao maior número de pessoas, criando impacto positivo para a sociedade. Como 

visão para 2020, a instituição pretende ser reconhecida como a melhor opção em educação 

superior para alunos, colaboradores e acionistas. A empresa declara como valores centrais: foco 

no aluno, gente e meritocracia, inovação, simplicidade, resultado, ética, excelência e 

hospitalidade.  
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4.3 O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM ESTUDADO   

 

O ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado aos professores e alunos das 

Faculdades Estácio do ES é chamado de SAVA – Sala de aula virtual e possui as seguintes 

funcionalidades: Material didático, Biblioteca Virtual, Fórum, Central de Mensagens, Trabalhos, 

Chat e Minhas Disciplinas.  

A utilização do ambiente como apoio ao ensino presencial possibilita aos usuários 

acesso a um banco de dados com material didático de diversas disciplinas e a uma biblioteca 

virtual com livros digitais de várias editoras. A interação no ambiente pode ser promovida por 

meio dos fóruns criados pelos professores, pela central de mensagens e chat. Há também a 

possibilidade de contato por e-mail, pois o ambiente disponibiliza acesso ao e-mail individual dos 

alunos e professores.  

Na opção “Minhas Disciplinas” são disponibilizados os planos de ensino, planos de aula, 

roteiros para estudo, aulas em power point e texto, vídeo aulas, livro didático da disciplina, 

material interativo e outros materiais inseridos pelos professores. Alguns materiais são de acesso 

nacional possibilitando que professores e alunos de todo o país tenham o mesmo acesso, inclusive 

alunos do Ead. Ainda nesta opção os professores têm a possibilidade de criar trabalhos e fóruns e 

os alunos têm a possibilidade de respondê-los e participar ativamente do processo de ensino e 

aprendizagem. Para os professores o ambiente disponibiliza relatórios de desempenho de alunos, 

resultados de avaliações, dados cadastrais dos alunos e consumo de conteúdo, possibilitando o 

gerenciamento da disciplina e desempenho estudantil.  

Os horários de aula e calendário acadêmico ficam disponíveis na primeira página do 

ambiente bem como quaisquer outras informações importantes direcionadas aos professores e 

alunos.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, são apresentados os procedimentos metodológicos, enfatizando o método e 

o tipo da pesquisa, estratégia e unidade de análise, validade e confiabilidade do caso, as 

estratégias para coleta de dados e sujeitos da pesquisa, o planejamento da amostra, as técnicas 

utilizadas para análise dos dados, a operacionalização das variáveis qualitativas e quantitativas e 

o modelo quantitativo proposto com as hipóteses da pesquisa.   

 

5.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

O método misto de investigação combina os dois tipos de pesquisa – qualitativa e 

quantitativa – e tem sido usado com maior frequência nas ciências humanas e sociais. Para Creswell 

(2007), o método misto surge a partir da necessidade de se esclarecerem questões e promover a 

compreensão de análises complexas, a partir da reunião de dados qualitativos e quantitativos em 

uma única pesquisa, sendo que os resultados de um método podem auxiliar a identificar os 

participantes a serem estudados, ou nortear as perguntas a serem feitas pelo outro método, 

complementando-se.  

O método misto caracteriza-se por ser predeterminado e emergente, por utilizar-se de 

questões abertas e fechadas, que possibilitam a coleta de formas múltiplas de dados, e por utilizar a 

análise estatística e textual desses dados. Para sua classificação, levam-se em consideração quatro 

decisões que fazem parte da seleção de sua estratégia de investigação: implementação da coleta de 

dados (sequencial ou simultânea), prioridade ao tipo de dado (qualitativo ou quantitativo), 

integração dos tipos de dados (na coleta, análise, interpretação ou em alguma combinação de fases) 

e perspectiva teórica que orienta a pesquisa (explícita ou implícita) (CRESWELL, 2007).    

Para a execução desta tese, foi adotado o método misto sequencial, no qual o pesquisador 

tenta elaborar ou expandir os resultados de um método com outro método. Pode-se iniciar uma 

pesquisa com o método qualitativo para fins exploratórios e continuar com o método quantitativo 

usando uma amostra maior, possibilitando a generalização dos resultados para uma população 

(CRESWELL, 2007).  

A pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira qualitativa e a segunda quantitativa. Na 

etapa qualitativa, foram realizadas entrevistas com seis professores dos cursos presenciais, das 
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unidades Vitória e Vila Velha, que possuem experiência no uso do ambiente virtual de 

aprendizagem. Para a realização das entrevistas, foi desenvolvido um roteiro semiestruturado 

(APÊNDICE A) com questões abertas. A partir da análise dessas entrevistas, elaborou-se um 

questionário estruturado (APÊNDICE B) com questões fechadas, que foi aplicado a professores e 

alunos na etapa quantitativa.  

 

5.2 TIPO DE PESQUISA  

 

Para se classificar uma pesquisa social, Gil (2008) defende que é preciso se basear no 

objetivo geral que se pretende atingir. Assim, é possível classificar as pesquisas em três grandes 

grupos: exploratórias, descritivas e explicativas.  

A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses que possam ser investigadas 

em estudos posteriores (BLAIKIE, 2009; GIL, 2008).  Este tipo de pesquisa envolve levantamento 

bibliográfico, entrevistas com sujeitos que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2008). Vergara (2005a) 

acrescenta que uma pesquisa exploratória é realizada em área em que há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado.  

A pesquisa descritiva tem como objetivo principal descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, ou então estabelecer relações entre variáveis. Uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, 

como questionários (BLAIKIE, 2009; GIL, 2008). No entanto algumas pesquisas descritivas 

ultrapassam a simples identificação da existência de relação entre variáveis, determinando a 

natureza dessa relação. Neste caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa, 

pois proporciona uma nova visão do problema (GIL, 2008).  

Esta pesquisa se classifica como exploratória na sua primeira etapa, pois buscou 

informações que permitiram compreender com mais precisão a relação entre o uso do ambiente 

virtual de aprendizagem (tecnologia da informação e comunicação), a cocriação de valor e seus 

resultados no contexto do ensino superior presencial e explora uma área de conhecimento que 

possui poucas pesquisas acumuladas e sistematizadas (GIL, 2008; VERGARA, 2005a).  

A segunda etapa da pesquisa é classificada como descritiva, pois, a partir da exploração e 

compreensão das relações estabelecidas a priori nesta tese, formularam-se hipóteses investigadas na 
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etapa quantitativa, com o objetivo de estabelecer relações entre as variáveis que formam os 

construtos e identificar a existência e a natureza da relação (BLAIKIE, 2009; GIL, 2008).  

 

5.3 ESTRATÉGIA DA PESQUISA E UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Como estratégia de pesquisa, utilizou-se o estudo de caso. De acordou Gil (2008), o estudo 

de caso consiste num estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento. Este tipo de delineamento ou design, como também é 

conhecido, é o mais indicado para: investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

real em que os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos, descrever a 

situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação e formular hipóteses ou 

desenvolver teorias (GIL, 2008; YIN, 2001).  

Para Yin (2001), o estudo de caso é aplicável quando a estratégia de pesquisa busca 

responder perguntas do tipo “como?” e “por quê?”, além de ser uma estratégia comum na 

investigação qualitativa, sendo definido pelo interesse em um caso e não pelos métodos de 

investigação utilizados. É uma descrição e análise profunda de um fenômeno ou unidade social 

como um indivíduo, grupo, instituição ou comunidade (MERRIAM, 2009).  

Este tipo de investigação é condizente com os objetivos propostos nesta tese de explorar e 

compreender explicações racionais para o fenômeno. Ao escolher o estudo de caso como estratégia 

de pesquisa, o pesquisador deve definir a unidade de análise a ser pesquisada (o caso em si). De 

acordo com Yin (2001), a definição da unidade de análise está relacionada à forma como a(s) 

pergunta(s) inicial(is) foi(ram) definida(s). Por isso especificar corretamente a questão da pesquisa 

traz como consequência a seleção da unidade apropriada de análise.  

Esta tese utilizou a Faculdade Estácio do ES, unidades Vitória e Vila Velha, como estudo 

de caso e como unidade de análise, o Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado por professores 

e alunos dos cursos da instituição de ensino.  

 

5.4 VALIDADE E CONFIABILIDADE DO CASO   

 

Para Yin (2001), é necessário que o pesquisador fique atento sobre o julgamento da 

qualidade da sua pesquisa, utilizando alguns testes que revelam aspectos sobre a fidedignidade, 

credibilidade, confirmação e fidelidade dos dados. Quatro testes são comumente utilizados para 



78 

 

determinar a qualidade da pesquisa empírica nas ciências sociais: i) validade do construto; ii) 

validade interna; iii) validade externa; e iv) confiabilidade. O teste de validade interna não foi 

utilizado nesta tese, pois ele é aplicado apenas em pesquisas explanatórias ou causais, não 

recomendado para pesquisas exploratórias e descritivas (YIN, 2001). O quadro 6 descreve os testes, 

suas aplicações nos estudos de caso e a fase da pesquisa na qual a tática deve ser aplicada.  

 

  Quadro 6 – Teste de qualidade em estudos de caso    

Testes Descrição Táticas do estudo de caso Fase da pesquisa na qual 

a tática deve ser aplicada  

Validade do 

construto 

Estabelece medidas 

operacionais para os 

conceitos pesquisados. 

1. Utiliza fontes múltiplas de 

evidências; 

2. Estabelece encadeamento de 

evidências; 

3. O relatório do estudo de caso 

é revisado por informantes-chave. 

1. Coleta de dados. 

 

2. Coleta de dados. 

 

3. Composição. 

 

Validade 

externa 

Estabelece o domínio ao 

qual as descobertas de 

um estudo podem ser 

generalizadas. 

1. Utiliza lógica de replicação 

em estudos de casos múltiplos. 

1. Projeto de pesquisa. 

Confiabilidade Demonstra que as 

operações de um estudo 

(procedimentos de coleta 

de dados) podem ser 

repetidas, apresentando 

os mesmos resultados. 

1. Utiliza protocolo de estudo de 

caso. 

2. Desenvolve banco de dados 

para o estudo de caso. 

1. Coleta de dados. 

 

2. Coleta de dados. 

   Fonte: elaborado a partir de Yin (2001). 

 

Donaire (1997) ressalta a importância de um protocolo de pesquisa a fim de aumentar a 

confiabilidade de estudos que adotam a estratégia de estudo de caso. Nesse sentido, os critérios 

validade do construto, validade externa e confiabilidade foram aplicados nas fases de projeto de 

pesquisa (estruturação do estudo de caso), escolha dos sujeitos de pesquisa e instrumentos para 

coleta de dados.    

 

5.5 ESTRATÉGIA PARA COLETA DE DADOS E SUJEITOS DA PESQUISA 

  

Em um estudo de caso, a definição da estratégia de coleta de dados é essencial para que a 

pesquisa seja desenvolvida. Para Gil (2008), no estudo de caso, deve-se utilizar mais de uma técnica 

de coleta de dados, pois obter dados mediante procedimentos diversos é fundamental para garantir a 

qualidade dos resultados obtidos. No estudo de caso, esses resultados devem ser provenientes da 
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convergência ou divergência das observações obtidas de diversos procedimentos. Assim, é possível 

conferir validade ao estudo, evitando a incidência de subjetividade do pesquisador (GIL, 2008).  

A coleta de dados em um estudo de caso é compreendida por um conjunto de fontes de 

evidência, como documentos, registros gerais, entrevistas, elementos físicos, fotos, vídeos e 

observações (YIN, 2001). Portanto um estudo de caso pode ser realizado com diversas combinações 

de evidências qualitativas e quantitativas, não sendo obrigatória a manutenção de um padrão.   

Para Yin (2001), uma das fontes mais importantes de informação para um estudo de caso 

são as entrevistas, sendo comum a espontaneidade durante a sua condução. As entrevistas permitem 

que o pesquisador tanto indague os respondentes quanto peça opinião sobre determinados eventos. 

Stake (1995) afirma que a partir das entrevistas o pesquisador consegue descobrir as experiências 

que os sujeitos vivenciam.  

Durante a fase qualitativa desta pesquisa, utilizou-se a entrevista semiestruturada como 

estratégia de coleta de dados. Esse tipo de entrevista tem como objetivo compreender os 

significados que os entrevistados atribuem às questões e situações relativas ao tema da pesquisa e é 

adequado quando o assunto a ser tratado é complexo e pouco explorado (GODOY, 2006). 

O roteiro de entrevista foi composto de cinco perguntas fechadas, destinadas à 

caracterização dos respondentes, e dezessete perguntas abertas, relativas ao tema da pesquisa. 

Durante a entrevista, houve a preocupação de se estar atento ao surgimento de informações 

adicionais às que estavam sendo coletadas, mas que fossem pertinentes ao tema da pesquisa. Para 

Godoy (2006), mesmo que o pesquisador se utilize de um roteiro, este não deve ser rígido, pois 

pode impedir o entrevistado de se expressar em termos pessoais ou seguir uma lógica diferente do 

entrevistador. Merriam (2009) corrobora que grande parte da entrevista é conduzida por uma série 

de questões a serem exploradas, não importando a ordem ou a aderência semântica.  

O registro das entrevistas foi feito por meio de gravações, autorizadas pelos entrevistados, 

e de anotações realizadas pela pesquisadora durante o processo. Tais procedimentos se 

complementam, visto que as anotações podem destacar gestos, posturas, expressões faciais ou 

demais aspectos que não aparecem nas gravações (GODOY, 2006).  

Foi realizada uma entrevista piloto no dia 27 de fevereiro de 2018, na Faculdade Estácio de 

Vila Velha, com o objetivo de avaliar o roteiro elaborado. Ao final foi solicitado um feedback ao 

professor entrevistado e, a partir disso, o roteiro foi ajustado para a realização das demais 

entrevistas, eliminando perguntas repetidas, reformulando outras e adequando-as numa sequência 
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lógica aos tópicos abordados. Foi mantida a pergunta final referente ao acréscimo de informações 

adicionais que porventura não tivessem sido contempladas durante o processo da entrevista. As 

demais entrevistas foram realizadas entre os dias 20 de março e 03 de abril de 2018. O quadro 7 

apresenta o perfil dos sujeitos entrevistados.     

 

     Quadro 7 – Perfil dos sujeitos entrevistados        

Entrevistado Formação  Titulação  Tempo na 

Instituição  

Curso Unidade 

E1 Administração  Mestrado 5 anos Administração Vila Velha 

E2 Educação 

Física 

Doutorado 6 anos Educação Física e 

Fisioterapia 

Vitória 

E3 Farmácia 

Matemática 

Química 

Mestrado 7 anos Engenharia de Produção, 

Engenharia Civil, 

Pedagogia, Fisioterapia e 

Administração 

Vitória 

E4 Direito Mestrado 4 anos Direito Vila Velha 

E5 Licenciatura 

em Física 

Mestrado 5 anos Engenharia de Produção, 

Engenharia Civil e 

Engenharia Elétrica 

Vila Velha 

E6 Direito Mestrado 9 anos Direito Vila Velha 

       Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os professores entrevistados foram indicados pela Gerente Acadêmica e Coordenadores de 

Curso pelo destaque apresentado quanto ao uso do AVA nos cursos em que lecionam.  

Para corroborar as entrevistas realizadas, foi importante conhecer o ambiente virtual de 

aprendizagem pesquisado. Para isso, foi utilizada a estratégia de observação direta não participante, 

com o objetivo de entender as funcionalidades e possibilidades do ambiente virtual utilizado pelos 

professores e alunos. A observação do AVA se deu por meio do acesso realizado pelo entrevistado 

“E3”, no dia 23 de março de 2018, na Faculdade Estácio de Vila Velha, logo após a realização da 

entrevista. 

O entrevistado apresentou o desenvolvimento da sua rotina diária de acompanhamento e 

participação no AVA, de maneira informal. De acordo com Yin (2001), as observações podem 

variar de atividades formais a atividades informais de coleta de dados. As observações realizadas de 

maneira mais informal podem ser feitas ao longo da visita de campo, incluindo aquelas ocasiões 

durante as quais estão sendo coletadas outras evidências, como as provenientes das entrevistas (YIN, 

2001).  
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Após a realização das entrevistas e da observação do ambiente virtual de aprendizagem, os 

dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2010) e serviram 

como direcionadores da construção do questionário quantitativo.  

O questionário quantitativo foi composto por seis perguntas destinadas à caracterização 

dos respondentes e sessenta e sete perguntas fechadas, abordando as variáveis e os construtos da 

pesquisa. Para medir essas variáveis e construtos, utilizou-se uma escala do tipo Likert de 10 pontos, 

variando entre a discordância total (1) e a concordância total (10). Esse formato de escala foi 

escolhido baseado no entendimento de que existe maior facilidade de compreensão do sistema de 

numeração 0 a 10 em relação a avaliações. 

Cummins e Gullone (2000) destacam que a escala em formato de 10 pontos facilita a 

compreensão de avaliação por parte dos respondentes; afirmam, ainda, que as propriedades básicas 

de uma escala do tipo Likert são: confiabilidade, validade e sensibilidade. Sendo assim, os autores 

desencorajam o uso de escalas com menos pontos do que 5 e recomendam como melhor alternativa 

a escala de 10 pontos, por apresentar uma melhor estabilidade indiferente da amostra (VIEIRA; 

DALMORO, 2008).  

O questionário foi direcionado a professores e alunos e disponibilizado para participação 

por meio eletrônico no período de 01 de agosto a 08 de setembro de 2018. Foi realizado um pré-

teste do questionário com quatorze participantes, sendo sete professores e sete alunos, no período de 

23 a 27 de julho de 2018, e não foram necessárias alterações no instrumento, visto que os feedbacks 

foram positivos.  

 

5.6 PLANEJAMENTO DA AMOSTRA  

 

Na etapa quantitativa, por meio do software G*Power 3 (FAUL et al., 2009), foi 

estimada a amostra mínima em 77 casos para se atingir um poder estatístico de 0,8, com um nível 

de significância de 0,05 e um tamanho do efeito médio (COHEN, 1988), conforme visualizado na 

Figura 10.  
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               Figura 10 - Planejamento da amostra 

 

    Fonte: dados gerados pelo software G*Power. 

 

O G*Power é em um software utilizado para análise do poder estatístico em pesquisas no 

âmbito do comportamento, social e biomédico. Segundo Faul et al. (2009), o poder de um teste 

estatístico diz respeito à probabilidade de a hipótese nula ser rejeitada, assumindo que a própria é, 

de fato, falsa (Erro tipo II). As recomendações de Hair Jr. et al. (2009) acerca da significância e do 

poder (Power = 1 - erro prob. II) nas pesquisas em administração de empresas, bem como as 

recomendações de Cohen (1988) sobre a utilização do tamanho do efeito (f
2
= r

2 
/ 1- f

2
), em 

conformidade com o modelo testado nesta tese, consiste: (a) α (nível de significância): 0,05; (b) 

poder estatístico: 0,8; (c) tamanho do efeito: 0,15 / r
2 

=13,04%; (d) número de preditores: 3.  

 

5.7 TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE DADOS   

 

As técnicas para análise de dados adotadas nesta tese seguiram a natureza da pesquisa 

qualitativa e quantitativa. Os dados qualitativos oriundos das entrevistas realizadas com professores 
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foram tratados utilizando-se a técnica de análise de conteúdo, que é uma das abordagens mais 

comuns no tratamento de dados qualitativos (VERGARA, 2005b). Os procedimentos da análise de 

conteúdo incidem diretamente no texto ou nas transcrições da comunicação humana, podendo 

empregar operações tanto qualitativas quanto quantitativas (BARDIN, 2010).  

Bardin (2010) conceitua esta análise como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens (quantitativos ou não), conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens. A finalidade da análise de conteúdo é produzir inferência, 

trabalhando com vestígios e índices postos em evidência por procedimentos mais ou menos 

complexos. 

A análise de conteúdo compreende três etapas básicas: (a) pré-análise: refere-se à seleção 

do material e à definição dos procedimentos a serem seguidos; (b) exploração do material: diz 

respeito à implementação desses procedimentos; e (c) tratamento dos dados e interpretação: 

referem-se à geração de inferências e dos resultados da investigação que podem confirmar 

suposições ou não (BARDIN, 2010).   

No tratamento e análise dos dados quantitativos, foram usadas técnicas estatísticas, como 

testes de hipóteses utilizando estatísticas paramétricas e não paramétricas, a análise de correlação, 

análise fatorial confirmatória e a modelagem de equações estruturais. A modelagem em equações 

estruturais permite uma avaliação simultânea em um conjunto de equações distintas, porém que se 

relacionem (HAIR JR. et al., 2005). Utilizou-se o software SmartPLS 2.3.0 para processamento dos 

dados e obtenção e dos resultados. Para validar o modelo de mensuração proposto foram utilizados 

como índices a carga fatorial, AVE (média das cargas fatoriais), confiabilidade composta e o Alpha 

de Cronbach. Para verificar o modelo de ajuste estrutural, foi utilizado o coeficiente de correlação 

(R²).   

 

5.8 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS PARA A FASE QUALITATIVA    

 

A definição das variáveis estabelecidas na etapa qualitativa desta pesquisa teve como base 

o referencial teórico apresentado nesta tese. As variáveis “diálogo”, “acesso” e “transparência nas 

informações”, que compõem o construto “cocriação de valor”, foram definidas a partir do modelo 

DART (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004b) e foram introduzidas as variáveis “participação 
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ativa”, “aprendizagem colaborativa” e “experiências de ensino e aprendizagem”, por serem mais 

adequadas ao modelo de cocriação de valor no ensino superior, tratado sob a perspectiva do uso da 

tecnologia da informação e comunicação.  

As variáveis que compõem os construtos uso da tecnologia da informação e 

comunicação e resultados da cocriação de valor foram baseadas no referencial teórico já 

discutido nesta tese. O quadro 8 apresenta o relacionamento teórico envolvendo a questão de 

pesquisa, objetivos geral e específicos com os construtos e os principais autores que serviram de 

base para a construção do roteiro de entrevista semiestruturada utilizado na coleta dos dados 

qualitativos. A matriz de amarração que relaciona a base teórica com as questões utilizadas no 

roteiro de entrevista consta da seção de apêndices (APÊNDICE C).   

 

Quadro 8 – Definição dos construtos qualitativos 

                                                                                                                               (continua) 

Título do trabalho: O uso da tecnologia da informação e comunicação na cocriação de valor no ensino superior 

presencial: um estudo com ambiente virtual de aprendizagem.  

Questão de Pesquisa: Qual o impacto do uso da tecnologia da informação e comunicação no ensino superior 

presencial, na cocriação de valor, e sua influência nas percepções de qualidade e desempenho, gerando 

satisfação de professores e alunos da Faculdade Estácio do ES? 

Objetivo Geral da pesquisa: O objetivo geral deste estudo é avaliar o impacto do uso do AVA nas experiências 

de cocriação de valor junto a professores e alunos e sua influência nas percepções de qualidade, desempenho e 

satisfação em relação ao curso de graduação presencial ao qual estão vinculados.  

Objetivos Específicos Construtos  Variáveis e Principais autores  

 

 

(a) Descrever os 

elementos que 

influenciam o uso do 

ambiente virtual de 

aprendizagem e sua 

relação com a 

cocriação de valor. 

. 

 

 

 

 

 

Uso do AVA 

Recursos do AVA 

(BEHAR et al., 2013; LARIEIRA; ALBERTIN, 2015; MACHADO 

et al. 2013; MAIA, 2012; ORLIKOWSKI; GASH, 1994) 

 

Infraestrutura de TIC 

(ALBERTIN; ALBERTIN, 2008; GASPAR et al., 2011; 

LARIEIRA; ALBERTIN, 2015; ORLIKOWSKI, 1992) 

 

Competência tecnológica dos usuários 

(BEHAR et al., 2013; PRAHALAD; RAMASWANY, 2000; 

 RUAS, 2005; SANDBERG, 2000; SKAGGS; YOUNDT, 2004) 
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Quadro 8 – Definição dos construtos qualitativos 

                                                                                                                                                     (conclusão) 

Objetivos Específicos Construtos  Variáveis e Principais autores  

 

 

 

 

 

 

(b) Identificar as 

dimensões da 

cocriação de valor que 

são influenciadas pelo 

uso do AVA nas 

experiências dos 

professores e alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocriação de 

valor 

Interação/Diálogo 

(ABRANTES; SEABRA; LAGES, 2007; KASNAKOGLU, 2016; 

PRAHALAD; RAMASWANY, 2004a; ROMERO; MOLINA, 2009) 

 

Transparência nas informações 

(PRAHALAD; RAMASWANY, 2004b) 

 

Acesso 

(PRAHALAD; RAMASWANY, 2004b) 

 

Participação ativa 

(BECKER; NAGEL, 2013; BRAMBILLA, 2016; SKINNER; 

BELMONT, 1993) 

 

Aprendizagem colaborativa 

(ATHANASIOU, 2007; BRAMBILLA, 2016; HALBESLEBEN; 

WHEELER, 2009; VARGO; LUSCH, 2008) 

 

Experiências de ensino e aprendizagem 

(BRAMBILLA, 2016; RAMSEY; FITZGIBBONS, 2005; VARGO; 

MAGLIO; AKAKA, 2008) 

(c) Avaliar a relação 

existente entre o uso 

da tecnologia da 

informação e 

comunicação, a 

cocriação de valor e a 

percepção de 

desempenho e 

qualidade que geram 

satisfação a 

professores e alunos 

do ensino superior 

presencial. 

 

 

 

 

 

Resultados da 

cocriação de 

valor 

Desempenho percebido 

(BRAMBILLA, 2016; SIERRA; McQUITY, 2005) 

 

Qualidade percebida 

(ABDULLAH, 2006; BRAMBILLA, 2016; PELTIER; HAY; 

DRAGO, 2005; SIERRA; McQUITY, 2005) 

 

Satisfação 

(BRAMBILLA, 2016; BENDAPUDI; LEONE, 2003; DeSHIELDS 

Jr.; KARA; KAYNAK, 2005; NG; FORBES, 2008) 

 Fonte: a autora (2018). 

 

5.9 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS PARA A FASE QUANTITATIVA: 

CONSTRUÇÃO DAS ASSERTIVAS E ADAPTAÇÃO DAS ESCALAS 

 

Para a operacionalização das variáveis e testes das hipóteses desta tese, foi aplicado um 

instrumento composto por seis escalas direcionadas a professores e alunos que utilizam o AVA na 

Faculdade Estácio do ES (Vitória e Vila Velha). As escalas são do tipo likert (1 a 10 pontos).  

O construto Uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem é formado pelas variáveis 

preditoras: “Recursos do ambiente virtual de aprendizagem”, “Infraestrutura de tecnologia da 
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informação e comunicação” e “Competência tecnológica dos usuários”. Para a elaboração das 

assertivas das duas primeiras variáveis, optou-se por construir uma escala a partir dos resultados 

das entrevistas realizadas na fase qualitativa desta pesquisa, pois não foram encontradas escalas 

em trabalhos acadêmicos. Para avaliar a variável “Competência tecnológica dos usuários”, optou-

se por adaptar o questionário proposto em Füller et al. (2010).  

 A escala original possui três construtos (suporte da ferramenta, empoderamento 

percebido e intensão de participar de projetos futuros) que englobam as seguintes variáveis: 

“envolvimento com as tarefas e com o produto”, “prazer”, “confiança”, “criatividade”, 

“motivação”, “habilidades específicas de domínio dos usuários”, “características dos usuários” e 

“design da ferramenta”. Utilizou-se como base a escala da variável “habilidades específicas de 

domínio dos usuários”. O construto uso do ambiente virtual de aprendizagem foi medido 

separadamente das demais variáveis e, para isso, optou-se por adaptar o questionário existente em 

Perez (2006) na dimensão “uso do prontuário eletrônico”. 

 Em relação à avaliação do construto Cocriação de valor, que é formado pelas variáveis 

“diálogo (interação)”, “transparência nas informações”, “acesso”, “participação ativa”, 

“aprendizagem colaborativa” e “experiências de ensino e aprendizagem”, foram adaptados os 

questionários propostos em Borstnar (2012), Füller et al. (2010), Kasnakogli (2016), Kohler et al. 

(2011) e Sun e Chen (2016). A escala original proposta em Borstnar (2012) mede as variáveis: 

“autogerenciamento do grupo”, “estrutura formal e facilitação”, “motivação”, “confiança”, 

“conflitos”, “qualidade da experiência”, “satisfação e experiência do usuário com o ambiente 

virtual”. 

 Para esta pesquisa, foram adaptadas as escalas das variáveis “qualidade da experiência”, 

“satisfação” e “experiência do usuário com o ambiente virtual”. O trabalho de Kasnakogli (2016) 

analisa a cocriação em contextos de serviços medindo as variáveis: “recursos operacionais”, 

“comportamento participativo”, “comportamento cocriativo” e “resultados da cocriação”. Foram 

feitas adaptações nas escalas das variáveis “comportamento participativo”, “comportamento 

cocriativo” e “resultados da cocriação” e utilizados nesta pesquisa. Dos trabalhos de Kohler et al. 

(2011) e Sun e Chen (2016), foram adaptadas as escalas das variáveis “participação do 

consumidor” e “qualidade do serviço”.  
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 O construto Resultados da cocriação de valor adaptou as escalas existentes em 

Borstnar (2012), Kasnakogli (2016) e Sun e Chen (2016) para as variáveis “qualidade da 

experiência”, “satisfação” e “resultados da cocriação”.   

O quadro 9 apresenta as bases teóricas para a construção das escalas e das assertivas do 

questionário quantitativo separadas pelos construtos e variáveis. A matriz que relaciona a base 

teórica com as assertivas utilizadas no questionário consta da seção de apêndices (APÊNDICE D). 

As escalas desta pesquisa possuem 10 pontos, variando de 1 = “discordo totalmente” a 10 = 

“concordo totalmente”.   

 

  Quadro 9 – Bases para a escala das variáveis quantitativas 

Construtos  Variáveis Bases para a escala 

Uso do Ambiente 

Virtual de 

Aprendizagem 

 

 

Recursos do AVA Elaborado com base nas entrevistas 

realizadas na etapa qualitativa. 

 

Infraestrutura de TIC 

Elaborado com base nas entrevistas 

realizadas na etapa qualitativa. 

Competência tecnológica dos usuários FÜLLER et al. (2010) 

Uso da TIC PEREZ (2006) 

 

 

 

 

 

Cocriação de valor 

Diálogo / Interação SUN; CHEN (2016) 

BORSTNAR (2012) 

KASNAKOGLU (2016) 

Transparência nas informações  SUN; CHEN (2016) 

FÜLLER et al. (2010) 

Acesso FÜLLER et al. (2010) 

Participação ativa KOHLER et al. (2011) 

FÜLLER et al. (2010) 

SUN; CHEN (2016) 

Aprendizagem Colaborativa KASNAKOGLU (2016) 

Experiências de ensino e aprendizagem KASNAKOGLU (2016) 

 

Resultados da Cocriação 

de valor 

Desempenho percebido KASNAKOGLU (2016) 

Qualidade percebida BORSTNAR (2012) 

SUN; CHEN (2016) 

Satisfação SUN; CHEN (2016) 

KASNAKOGLU (2016) 

  Fonte: a autora (2018). 

 

Após a construção das assertivas e adaptação das escalas, o questionário quantitativo 

passou pela avaliação de sete pesquisadores especialistas na temática para validação e sugestões 

acerca da elaboração, no período de 20 a 28 de junho de 2018. Após o feedback dos 

pesquisadores, foram realizadas as alterações sugeridas e encaminhadas para a instituição de 

ensino pesquisada para aprovação e aplicação junto a professores a alunos.  
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5.10 MODELO QUANTITATIVO PROPOSTO E HIPÓTESES DA PESQUISA    

 

No tratamento dos dados quantitativos utilizou-se a técnica de modelagem de equações 

estruturais. De acordo com Hair et al. (2005), a Modelagem de Equação Estrutural (Structural 

Equation Modeling – SEM) engloba a análise da estrutura de covariância, análise de variável 

latente, análise fatorial confirmatória, ou simplesmente análise LISREL (software computacional 

popular). Utiliza uma série de relações de dependência simultaneamente, sendo muito útil quando 

uma variável dependente se torna independente em subsequentes relações de dependência (HAIR 

et al., 2005). Esse conjunto de relações, cada uma com variáveis dependentes e independentes, é 

a base da SEM.  

Hair, Ringle e Sarstedt (2011) ressaltam que o modelo de equação estrutural (SEM) se 

tornou uma ferramenta praticamente padrão nos estudos de marketing e gestão que visam analisar 

relações de causa-efeito entre construtos. Nesses estudos, os pesquisadores estão frequentemente 

interessados em estudar construtos teóricos, os quais não podem ser observados diretamente. 

Esses fenômenos abstratos são conhecidos como variáveis latentes ou fatores (BYRNE, 2001).  

Para Hair et al. (2005), as variáveis latentes não podem ser medidas de forma direta, mas 

podem ser representadas ou medidas por uma ou mais variáveis (indicadores). Cabe ao 

pesquisador fazer a definição operacional para definir uma variável latente utilizando um 

construto (HAIR et al., 2005).  

As variáveis latentes podem ser exógenas ou endógenas. A variável exógena atua como 

preditora ou “causa” para outros construtos ou variáveis do modelo (HAIR et al., 2005). As 

variáveis exógenas são sinônimas das variáveis independentes, uma vez que provocam flutuações 

no valor de outras variáveis latentes no modelo. Mudanças no valor das variáveis exógenas são 

influenciadas por fatores externos aos modelos (BYRNE, 2001). Já a variável latente endógena é 

a que atua como dependente ou de resultado em pelo menos uma relação causal (HAIR et al., 

2005). A variável latente endógena é sinônima de variável dependente, sendo afetada por uma 

variável exógena no modelo, direta ou indiretamente (BYRNE, 2001).  

Para Sekaran (2003), os modelos de mensuração dependem da definição das variáveis e 

da forma pela qual serão medidas. As variáveis subjetivas precisam ter seus conceitos reduzidos 

para fazê-los mensuráveis de forma tangível. Isso é chamado de operacionalização dos conceitos. 
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A primeira relação do modelo proposto nesta tese estabelece que as variáveis 

independentes: “Recursos do AVA”, “Infraestrutura de TIC” e “Competência Tecnológica dos 

usuários” (variáveis latentes exógenas) foram definidas pelo construto Uso do AVA. Pode-se 

notar que o Uso do AVA, por sua vez, é uma variável dependente de outras variáveis, que estão à 

esquerda na relação representada na figura 11. A sustentação teórica das variáveis independentes 

foi apresentada no Quadro 8, na seção de operacionalização das variáveis da pesquisa.   

 

Figura 11 – Relação estabelecida entre as variáveis independentes com a variável dependente: 

Uso do AVA 

 
                                             Fonte: A autora (2018).  

 

Proposição 1: A infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação 

disponibilizada pela instituição de ensino, os recursos existentes no ambiente virtual de 

aprendizagem e as competências tecnológicas dos usuários influenciam no uso do ambiente 

virtual de aprendizagem. Quanto melhor for a infraestrutura, quanto mais adequados forem os 

recursos e quanto maior a competência dos usuários para uso da tecnologia, melhor será o uso do 

ambiente virtual de aprendizagem. 

Com o intuito de validar a primeira proposição estabelecida no modelo conceitual, foram 

estabelecidas as três seguintes hipóteses, que foram submetidas a validação:  

H1: Os Recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem disponíveis aos usuários 

afetam significativamente o uso do AVA.   
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H2: A Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação disponível aos 

usuários afeta significativamente o uso do AVA.  

H3: A Competência Tecnológica dos usuários afeta significativamente o uso do AVA.   

A segunda relação estabelecida no modelo ocorre entre os construtos Uso do AVA e 

Cocriação de Valor. Nessa relação, o construto Uso do AVA afeta os elementos que compõem o 

construto Cocriação de Valor (“Interação/Diálogo”, “Transparência nas Informações”, “Acesso”, 

“Participação Ativa”, “Experiências de Ensino” e “Aprendizagem e Aprendizagem 

Colaborativa”). A figura 12 apresenta a relação entre as variáveis latentes de primeira e segunda 

ordem.  

 

Figura 12 – Relação entre os construtos Uso do AVA e Cocriação de Valor 

 
         Fonte: A autora (2018) 

 

No modelo, o construto Cocriação de Valor (variável latente de segunda ordem) é 

determinado pelos indicadores “Diálogo/Interação”, “Transparência nas Informações”, “Acesso”, 

“Participação Ativa”, “Experiências de Ensino e Aprendizagem” e “Aprendizagem Colaborativa” 
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(variáveis latentes de primeira ordem). O modelo de medida de primeira e segunda ordem é 

caracterizado pela relação existente entre a variável latente e os indicadores. No modelo chamado 

de modelo de medida de segunda ordem, os indicadores representarão as variáveis latentes de 

primeira ordem que, por sua vez, agem como múltiplos indicadores que são causados pela 

variável latente de segunda ordem (GARVER; MENTZER, 1999). A sustentação teórica das 

variáveis de primeira ordem está apresentada no Quadro 8, na seção de operacionalização das 

variáveis da pesquisa. 

Proposição 2: O uso do ambiente virtual de aprendizagem possibilita a cocriação de 

valor no ensino superior presencial, pois promove o diálogo (interação) entre professores e alunos 

e entre seus pares, a participação ativa dos usuários, experiências de ensino e aprendizagem, a 

aprendizagem colaborativa, o acesso e a transparência nas informações. Quanto mais alunos e 

professores utilizarem o ambiente virtual de aprendizagem, mais experiências de cocriação serão 

promovidas entre eles e entre seus pares no ensino superior presencial.  

Para validar a segunda proposição desta pesquisa, foi estabelecida a seguinte hipótese, 

que foi submetida a validação:  

H4: O uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem afeta significativamente a Cocriação 

de Valor.   

A terceira e última relação estabelecida no modelo ocorre entre os construtos Cocriação 

de Valor e Resultados da Cocriação de Valor. Dessa relação, apresentam-se os resultados de 

“Desempenho e Qualidade percebida” e “Satisfação”. Seguindo a mesma justificativa anterior, os 

Resultados da Cocriação de Valor (variável latente de segunda ordem) são determinados pelo 

“Desempenho e Qualidade percebida” e “Satisfação” (variável latente de primeira ordem). A 

figura 13 apresenta essa relação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Figura 13 – Relação entre os construtos Cocriação de Valor e Resultados da Cocriação de Valor 

 
                           Fonte: a autora (2018). 

 

A base teórica dos construtos e das variáveis de primeira ordem foi apresentada no 

Quadro 8, na seção de operacionalização das variáveis da pesquisa.   

Proposição 3: A cocriação de valor proporcionada pelos elementos diálogo/interação, 

participação ativa, experiências de ensino e aprendizagem, aprendizagem colaborativa, acesso e 

transparência nas informações produz como resultados o desempenho e qualidade percebidos e a 

satisfação dos professores e alunos do ensino superior presencial.  

Para validar a terceira proposição desta pesquisa, foi estabelecida a seguinte hipótese, 

que foi submetida a validação:  

H5: A Cocriação de Valor afeta significativamente as percepções de qualidade e 

desempenho e a satisfação de professores e alunos.    

A figura 14 consolida as relações entre os construtos e as variáveis e apresenta o modelo 

estrutural da pesquisa.  
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Figura 14 - Modelo Estrutural da Pesquisa 

 
Fonte: A autora (2018).  

 

 

Para responder adequadamente ao problema de pesquisa proposto, foi necessário estudar 

as variáveis que influenciam no uso do ambiente virtual de aprendizagem e identificar como essa 

utilização proporciona a cocriação de valor no ensino superior presencial. A partir da experiência 

de cocriação de valor, foram gerados os resultados quanto à percepção de desempenho e 

qualidade e satisfação dos usuários.   

Neste modelo, observa-se que o uso do ambiente virtual de aprendizagem proporciona a 

cocriação de valor por meio dos seus elementos (variáveis). Estas variáveis estão de acordo com 

a teoria que realça a cocriação de valor e que ocorre por meio da interação (diálogo), acesso e 

transparência das informações, participação ativa, experiências de ensino e aprendizagem e 

aprendizagem colaborativa, conforme destacam Prahalad e Ramaswany (2004b), Kasnakoglu 

(2016), Brambilla (2016), Vargo, Maglio e Akaka (2008) dentre outros.  

A partir da análise dos dados, qualitativos e quantitativos, pretendeu-se fortalecer o 

modelo conceitual e confirmar as hipóteses propostas da pesquisa.    
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Nesta seção, estão apresentados os resultados da pesquisa, etapa qualitativa e 

quantitativa, bem como sua análise.  

 

6.1 PESQUISA QUALITATIVA: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS, ANÁLISE E 

DISCUSSÃO 

 

A análise qualitativa desta pesquisa foi realizada com base nos dados obtidos nas seis 

entrevistas feitas com professores da Faculdade Estácio do ES, as quais foram efetuadas mediante 

uso do roteiro de entrevista previamente elaborado, que consta da seção de apêndices 

(APÊNDICE A). As entrevistas (ocorridas de fevereiro a abril de 2018) foram gravadas 

utilizando-se gravador digital e, posteriormente, foram transcritas integralmente de forma 

homogênea. A técnica empregada para análise foi a Análise de Conteúdo, conforme Bardin 

(2010) e Neuendorf (2002). 

A composição da amostra qualitativa baseou-se em Maykut e Morehouse (1994), que 

sugerem que a amostra deve ser constituída por pessoas que tenham se destacado em suas 

atividades e detenham informações consideradas úteis para a compreensão do problema 

pesquisado. Os professores escolhidos para a composição da amostra possuem destaque em 

relação à utilização do ambiente virtual de aprendizagem e foram considerados como pessoas 

capazes de contribuir na fase de coleta de dados qualitativos. No quadro 10, estão relacionados os 

cursos ao quais estão vinculados, as unidades onde lecionam e a data da entrevista.  

 

   Quadro 10 – Composição da Amostra Qualitativa 

Entrevistado Curso Unidade Data da entrevista 

E1 Administração Vila Velha 27/02/2018 

E2 Educação Física e Fisioterapia Vitória 20/03/2018 

E3 Engenharia de Produção, Engenharia 

Civil, Pedagogia, Fisioterapia e 

Administração. 

Vitória 23/03/2018 

E4 Direito Vila Velha 03/04/2018 

E5 Engenharia de Produção, Engenharia 

Civil e Engenharia Elétrica 

Vila Velha 05/04/2018 

E6 Direito Vila Velha 05/04/2018 

    Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Para um melhor desenvolvimento e compreensão da análise qualitativa, a análise de 

conteúdo foi dividida em cinco etapas, as quais estão descritas a seguir. 

 

6.1.1 1ª Etapa da Análise de Conteúdo: Identificação dos pontos-chave 

  

Nesta etapa, denominada de identificação dos pontos-chave, buscou-se preparar os 

indicadores que vão fundamentar a interpretação final pela seleção dos principais pontos 

abordados, ou seja, as principais ideias transmitidas pelos entrevistados em cada pergunta 

realizada pelo pesquisador, mediante roteiro de entrevista. Para a consecução desta etapa, foi 

importante retomar a definição do problema de pesquisa e os objetivos a serem alcançados. A 

identificação dos pontos-chave foi realizada após uma leitura criteriosa do material resultante da 

transcrição das entrevistas. As transcrições foram os únicos documentos analisados como parte da 

pré-análise. Nesta primeira etapa, foram identificadas as principais palavras e expressões mais 

utilizadas nas entrevistas, conforme tabela 3.    

 

    Tabela 3 – Identificação dos Pontos-chave 
Palavras/Expressões E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total 

Acesso  4 8 4 5 18 11 50 

Uso do AVA  9 14 10 3 3 5 44 

Recursos / Ferramentas / Funcionalidade  4 7 1 4 9 12 37 

Aprendizado / Aprender / Aprendizagem 5 5 3 5 13 3 34 

Treinamento / Suporte 5 3 5 3 4 2 22 

Interação / Diálogo 1 4 1 7 7 1 21 

Conhecimento / Conhecer / Conheço 4 6 4 1 2 3 20 

Internet 4 3 3 2 7 0 19 

Informações  2 1 5 2 4 4 18 

Estrutura / Infraestrutura 3 4 2 2 2 1 14 

Tecnologia 0 5 5 1 2 1 14 

Ensino 2 2 4 4 0 1 13 

Estímulo / Incentivo / Interesse 2 4 1 2 1 2 12 

Desempenho  0 3 2 0 0 2 7 

Participação 1 1 1 1 2 1 7 

Barreira 1 4 0 0 1 0 6 

Benefícios / Melhorias 2 1 0 0 2 1 6 

     Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os dados constantes do Tabela 3 serviram como indicadores das principais mensagens e 

pontos abordados pelos entrevistados, visto que as perguntas direcionadas aos entrevistados 

foram abertas, possibilitando diversas respostas. Observa-se que os respondentes enfatizaram a 

questão do acesso, uso do ambiente, recursos (ferramentas, funcionalidades) do sistema, 
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aprendizagem dos usuários, treinamento, interação e conhecimento como sendo elementos muito 

relevantes. No entanto outros elementos, como informações, infraestrutura tecnológica (incluindo 

a internet), ensino e interesse também podem ser considerados como importantes para os 

entrevistados.   

Após a realização desta etapa, elaborou-se uma matriz de unidades de registros, que 

contém os principais pontos abordados versus perguntas, a qual pode ser encontrada na seção 

de apêndices (APÊNDICE E).  Essa matriz pode ser entendida como sendo uma matriz de 

elementos básicos de análise. Para a sua elaboração, procurou-se observar as regras de 

exaustividade e não de seletividade do material lido, conforme recomendado por Bardin (2010).  

 

6.1.2 2ª Etapa da Análise de Conteúdo: Formação das unidades de significado 

 

Nesta etapa, procurou-se identificar elementos intermediários de análise, denominados 

unidades de significado. A partir da matriz de unidades de registro (pontos-chave), elaborou-se a 

matriz de unidade de significados, a qual pode ser encontrada na seção de apêndices (APÊNDICE 

F). Para a criação dessa matriz, foram agrupadas as principais ideias transmitidas pelos 

entrevistados. Efetuou-se o agrupamento por ordem de pergunta, depois por similaridade de 

respostas dadas em vários pontos da entrevista, mesmo que não estivessem na pergunta de 

referência. As unidades de significado foram nomeadas em função da similaridade das 

abordagens efetuadas pelos entrevistados. A codificação desta matriz teve como base a presença 

ou ausência de certos elementos e sua frequência de identificação (RICHARDSON; PFEIFFER, 

2017). Foram obtidas 19 unidades de significados.   

 

6.1.3 3ª Etapa da Análise de Conteúdo: Formação das Categorias 

 

A partir do agrupamento das unidades de significados, formou-se a matriz de categorias, 

conhecida como categorização. As categorias são rubricas ou classes que reúnem um grupo de 

elementos (unidades de registro) sob um título genérico, em função das características comuns 

desses elementos (BARDIN, 2010). Para a definição das categorias, procurou-se fazer o 

agrupamento utilizando critérios semânticos, sintáticos, léxicos e expressivos, conforme 
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recomendados por Richardson e Pfeiffer (2017). Obteve-se um total de dez categorias, conforme 

quadro 11.  

 

    Quadro 11 – Formação das Categorias a partir das Unidades de Significados 

Categoria Unidade de Significado 

C1 – Competência Tecnológica  US - 1: “Frequência de uso do AVA”  

US - 2: “Habilidade e conhecimento da TIC” 

US – 7 “Treinamento e suporte para usuários do AVA” 

C2 - Recursos do AVA US - 3: “Importância dos recursos do AVA” 

US - 4: “Uso dos recursos do AVA” 

US – 18: “Atualizações do AVA” 

C3 - Infraestrutura de TIC  US – 8 “Infraestrutura de TIC disponibilizada” 

C4 – Participação Ativa  US - 6 “Participação ativa”  

C5 – Interação/ diálogo US – 9 “Interação e diálogo por meio do AVA” 

C6 – Experiências de Ensino e 

Aprendizagem  

US – 11 “Experiências de ensino e aprendizagem proporcionadas 

pelo uso do AVA” 

C7 – Aprendizagem Colaborativa US – 10 “Aprendizagem colaborativa por meio do AVA” 

C8 – Transparência nas 

Informações  

US – 12 “Transparência nas informações disponibilizadas por meio 

do AVA” 

C9 – Acesso US – 16 “Acesso ao AVA” 

US – 17 “Disponibilidade para uso do AVA”  

 

 

C10 - Resultados da Cocriação de 

valor   

US - 5 “Desempenho” 

US – 13 “Uso do AVA e percepção de qualidade e desempenho do 

aluno” 

US – 14 “Uso do AVA e percepção de qualidade e desempenho do 

professor”  

US – 15 “Satisfação quanto ao uso do AVA” 

US – 19 “Benefícios pelo uso do AVA” 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

6.1.4 4ª Etapa da Análise de Conteúdo: Análise dos Resultados 

 

Na análise dos resultados, foram confrontados os elementos formados pelas categorias 

apresentadas no quadro 11 e a presença ou ausência dos elementos identificados no referencial 

teórico estudado. Apresenta-se, então, a análise das dez categorias (C1 – C10) formadas na 3ª 

etapa da análise de conteúdo: 

 

Categoria C1 – Competência Tecnológica foi formada pelas unidades de significado:  

 US - 1: “Frequência de uso do AVA”  

 US - 2: “Habilidade e conhecimento da TIC” 

 US – 7 “Treinamento e suporte para usuários do AVA”  
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Esta categoria indica que os conhecimentos e habilidades para o uso da tecnologia 

(competência tecnológica) são elementos importantes. A competência tecnológica advém do 

conhecimento adquirido ao longo da sua experiência com o uso da tecnologia, fazendo parte 

disso os treinamentos que os usuários realizam durante seu uso. Para Ruas (2005), a competência 

envolve conhecimento, habilidades e atitudes que geram capacidade de entrega de certo 

desempenho. Behar et al. (2013) destacam que o termo competência compreende um conjunto de 

elementos compostos por conhecimentos, habilidades e atitudes que necessitam ser mobilizados 

para atender a determinada necessidade que emerge de situações específicas. Em um contexto 

específico que envolva tecnologia, é necessário conhecimento próprio da tecnologia e de suas 

possibilidades (BEHAR; SILVA, 2012). Os entrevistados reafirmam em suas falas o que os 

autores destacam como competência tecnológica:  

 

E2: “Conheço bem o ambiente virtual... a partir do momento que eu conheço a 

tecnologia e que entendo de tecnologia, tecnologicamente não me assusta, eu consigo 

trabalhar com ele bem... o professor não tem formação para o uso do ambiente... os 

treinamentos são on-line... os alunos têm suporte com os tutores das disciplinas on-line”. 

 

E3: “Todos os itens que eu posso atuar e conheço... conheço as possibilidades... os 

professores não têm suporte para uso do ambiente... para os alunos dão suporte, uma sala 

específica para isso... muitos alunos não dominam as noções básicas de informática... o 

pouco conhecimento técnico atrapalha a evolução do aluno”.  

   

E4: “Tento conhecer sozinha, mexendo e aprendendo... teve mudanças então tenho que 

explorar”.   

 

E5: “Tenho um nível bem legal, mas como ele está em constante mudança, nunca 

consigo conhecer tudo”. 

 

E6: “Tenho bom domínio. Busco descobrir mais funcionalidades do sistema... algumas 

vezes faço tutorial para mandar para os alunos e professores como forma de ajudá-los... 

para os alunos existem os monitores todos os dias da semana... os professores tiram 

dúvidas uns com os outros”. 

 

Categoria C2 – Recursos do AVA formada pelas unidades de significado:  

 US - 3: “Importância dos recursos do AVA”  

 US - 4: “Uso dos recursos do AVA” 

 US – 18 “Atualizações do AVA”  

Esta categoria trata dos recursos do ambiente virtual de aprendizagem. O AVA é o 

espaço em que a mediação acontece, em que são empregados infraestrutura e recursos 

tecnológicos que atendem aos objetivos de ensino e aprendizagem (MACHADO et al., 2013). Os 
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entrevistados foram questionados sobre os principais recursos disponibilizados pelo ambiente 

(sistema de informação, fórum, e-mail, chat, rede social e outros) e seu grau de importância (alta, 

média ou baixa importância). Os entrevistados foram unânimes em classificar o sistema de 

informação como de alta importância. Os demais recursos foram classificados como alta, média 

ou baixa importância.  

 

E2: “Coloco material na sala de aula virtual... uso o fórum para configurar alguma 

informação... e-mail uso bastante. O “objects” é interessante para o aluno ter acesso a 

várias coisas de vários lugares, pode trazer mais informação aos alunos”. 

 

E3: “Utilizo a rede social nas atividades de extensão, como forma de promover o curso... 

o sistema de informação eu uso para informativo e conteúdo... o fórum costumo usar 

para complementar e o e-mail uso em várias situações”. 

 

E5: “O fórum é muito importante... uso muito o e-mail... outro recurso que eu acho 

muito importante são as estatísticas do banco de questões”.  

 

E6: “O sistema de informação uso muito para colocar material de aula. Acho válido para 

os alunos acompanharem as aulas... eles sabem os conteúdos que devem estudar... 

existem aulas de outros professores, textos, vídeos... o ambiente tem muitos recursos e 

são atualizados com frequência”.  

 

Nesta pesquisa, os recursos do ambiente virtual de aprendizagem foram tratados como 

recursos do AVA, pois, de acordo com Mendes (2008), a tecnologia da informação e 

comunicação é formada por um conjunto de recursos que, quando integrados entre si, 

proporcionam a automação e/ou a comunicação nos processos existentes nos negócios, no ensino 

e na pesquisa científica.  

 

Categoria C3 – Infraestrutura de TIC formada pela unidade de significado:  

 US - 8: “Infraestrutura de TIC disponibilizada”  

Nesta categoria, evidencia-se a importância da infraestrutura de TIC para o uso do 

ambiente virtual de aprendizagem. A infraestrutura de TIC pode ser definida como o conjunto 

dos softwares, sistemas de informação, hardwares, infraestrutura de redes, dispositivos 

eletrônicos e os recursos de telecomunicação, multimídia e automação que as organizações 

utilizam para obter, armazenar, tratar e disponibilizar informações que suportam a operação das 

organizações (LARIEIRA; ALBERTIN, 2015). Abrange o espaço físico, as pessoas que dão 

apoio para o bom funcionamento e os sistemas de informação nas organizações (GASPAR et al., 

2011).  
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Os entrevistados relatam sobre as condições da infraestrutura de TIC na instituição:  

  

E1: “O acesso à internet é péssimo. Tem laboratório só que não dá pra todo mundo”. 

 

E2: “A estrutura de tecnologia não é satisfatória”. 

 

E3: “Em relação à internet ela ainda não tem uma potência, ela não tem uma segurança... 

outra coisa do suporte são os computadores, uma limitação”. 

 

E4: “Não é possível utilizar os recursos de internet, materiais on-line, dentro de sala de 

aula... os computadores na sala dos professores também são poucos... os laboratórios de 

informática vivem ocupados para provas do EAD e quase não podemos usar”. 

 

E5: “As salas de aula não têm acesso à internet. Ocorreu atualização dos computadores 

nas salas dos professores, mas nem sempre as máquinas funcionam... a rede é lenta”.  

 

No modelo proposto nesta pesquisa (Figura 14), as categorias C1 – Competência 

Tecnológica, C2 – Recursos do AVA e C3 – Infraestrutura de TIC são variáveis que 

fundamentam o uso do ambiente virtual de aprendizagem. Entende-se, a partir das falas dos 

entrevistados, que esses elementos são importantes para definir o uso de uma tecnologia. Albertin 

e Albertin (2008) corroboram este entendimento, quando afirmam que o uso da tecnologia da 

informação nas organizações é entendido a partir das suas várias dimensões, bem como a relação 

existente entre elas, identificando, assim, as variáveis que afetam e são afetadas pelo seu uso. 

Orlikowski e Gash (1994) reafirmam que os agentes humanos se baseiam nos recursos ou 

acessórios expandidos de software e hardware, nas habilidades e conhecimento influenciados por 

treinamento e experiências anteriores para que seu uso seja efetivo.   

 

Categoria C4 – Participação Ativa formada pela unidade de significado:  

 US - 6: “Participação ativa”  

A participação ativa é um elemento importante para a cocriação de valor e está presente 

na própria definição dada por Prahalad e Ramaswamy (2004a). Para os autores, a cocriação de 

valor é a participação ativa do consumidor, gerando maior desempenho e valor no serviço e, 

posteriormente, a satisfação (PRAHALAD; RAMASWANY, 2004b). Em um contexto de ensino, 

a participação ativa altera para o papel de alunos e professores na relação de ensino e 

aprendizagem. Quando existe o envolvimento da tecnologia no ensino, esta mudança de papel 

torna-se essencial para a cocriação de valor. As organizações (professores) e os consumidores 

(alunos) criam conjuntamente valor por meio de interações e tornam-se fonte de vantagem 
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competitiva, pois trazem competências (conhecimentos e habilidades que possuem) à relação, 

além da capacidade de aprender e experimentar e participar de um diálogo ativo (PRAHALAD; 

RAMASWANY, 2000). Assim, o aluno participa da construção do conhecimento, deixando de 

ser receptor de conceitos.  

O comportamento do professor é decisivo quanto à orientação e incentivo no 

desenvolvimento de tarefas que despertem o interesse do estudante e que motivem a busca 

individual extraclasse (SKINNER; BELMONT, 1993). Engajamento e participação discente são 

requisitos para gerar valor (BRAMBILLA, 2016). Para os entrevistados, a participação ativa no 

processo de ensino e aprendizagem por meio do ambiente virtual de aprendizagem ainda está em 

construção, pois ambas as partes ainda possuem a cultura de baixa participação por meio do 

ambiente virtual de aprendizagem:  

 

E1: “A Estácio está tentando aumentar a participação ativa inclusive implantando a 

metodologia ativa... agora a gente está sendo desafiado a fazer no AVA”. 

 

E2: “Participar ativamente ainda vai muito da cultura do aluno e do professor... existem 

muitos entraves, os alunos não estão acostumados e os professores também não”.  

 

E3: “Acredito que o professor é quem tem que estimular a participação do aluno, porque 

senão o ambiente fica subutilizado... o ambiente promove a participação, mas tem que 

ter o acompanhamento do professor... coloco material no ambiente e independentemente 

de quem participou ou não eu vou já comentar na aula. Eu não vou ficar lendo o texto de 

novo... então eles vão se mobilizando... a gente tem muito aquele aspecto de aula 

expositiva”.  

 

E6: “São poucos os que realmente se interessam em participar ativamente... os alunos 

mais interessados utilizam bastante o ambiente e chegam a propor melhorias e isso 

estimula o professor a participar mais ativamente”.  

 

Categoria C5 – Interação/Diálogo formada pela unidade de significado:  

 US - 9: “Interação e diálogo por meio do AVA”  

O diálogo (interação) é a base para a cocriação de valor, seja em ambientes físicos ou 

virtuais. Ele complementa a participação ativa, não sendo possível a ocorrência de um sem que o 

outro aconteça. As definições de cocriação abordam os dois elementos como sendo fatores 

principais no processo. Para Prahalad e Ramaswany (2004b), a cocriação é um processo 

interativo que envolve um alto nível de participação de ambos os parceiros, ocorrendo em um 

contexto específico no qual o valor é criado na experiência de cocriação (PRAHALAD; 

RAMASWANY, 2004b). Para que seja efetiva, a cocriação deve produzir efeitos construtivos de 
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uma contribuição mútua na relação e seus resultados devem ser interpretados no contexto do 

serviço de ensino (KASNAKOGLU, 2016). As falas dos entrevistados reafirmam que o 

diálogo/interação ainda está sendo construído/a no que se refere ao uso do ambiente virtual de 

aprendizagem:   

 

E1: “A maioria dos professores usa mais a webaula que é mais para colocar material e o 

aluno pegar. Os alunos usam mais aqueles vídeos lá, aquele material de reforço... os 

alunos gostam desses negócios... não há muita interação não... pelo que eu percebo, os 

mais interessados é que ficam interagindo... o professor tem que incluir isso no 

planejamento dele... criar algumas atividades utilizando as ferramentas”.  

 

E2: “O fórum é muito importante e os alunos podem interagir... isso é bem interessante e 

muito importante e eu uso frequentemente, sempre passo uma questão e peço ao aluno 

para postar suas respostas, interagir, então esse recurso é muito bom e bem utilizado”.  

 

E3: “Qualquer atividade mando para o e-mail da turma, que o sistema permite e isso me 

facilita bastante... qualquer comunicado, mesmo que eu fale na sala de aula, eu mando 

pelo sistema”. 

 

E4: “Poderia existir mais interação... da minha parte não existe mais por falta de tempo 

disponível para isso”. 

 

E5: “Procuro interagir com o aluno pelo banco de dados, com os arquivos que eu posto, 

pelo Avaliando o Aprendizado”.  

 

E6: “Utilizamos pouco o chat, a entrega de trabalhos e fóruns... a interação ainda é 

limitada ao uso do e-mail”.  

 

Categoria C6 – Experiências de Ensino e Aprendizagem formada pela unidade de significado:  

 US - 11: “Experiências de ensino e aprendizagem proporcionadas pelo uso do 

AVA”  

As experiências de ensino e aprendizagem são produto das relações entre professores e 

alunos no serviço de ensino. A instituição oferece ao consumidor (aluno) o serviço de ensino por 

meio de aspectos físicos (infraestrutura, espaços diversos), tecnológicos (ambientes de virtuais de 

aprendizagem, sistema de informação administrativo-financeiro) e acadêmicos (estrutura de 

ensino). Dentre os elementos que a empresa oferece ao consumidor, o ensino e os aspectos que o 

envolvem possuem alta relevância, visto que é a chave do produto final demandado. De acordo 

com Peltier, Schibrowsky e Drago (2007), alunos e professores cocriam os conteúdos do curso, 

pois o ensino é resultante desta relação no encontro do serviço (AVA). Destacam-se como 

principais elementos desta experiência o ensino e a aprendizagem que se dá por meio da 

interatividade resultantes da troca entre professores e alunos (BRAMBILLA, 2016). Os alunos 
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são os principais interessados em completar sua educação e buscar qualificação e, para isso, 

devem ir além do que lhes é ensinado nas salas de aula (COLOSSI; CONSENTINO; QUEIROZ, 

2001). Os professores desempenham um papel fundamental no processo de formação dos alunos 

estimulando, cocriando pela dedicação à aprendizagem e obtenção dos seus objetivos, assim 

como os objetivos da instituição de ensino da qual participam (ABRANTES; SEABRA; LAGES, 

2007). Podemos identificar aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem por meio do uso do 

AVA nas seguintes falas: 

 

E1: “Os bons alunos buscam estudar pelos exercícios, pesquisam e acabam sendo mais 

estimulados... o uso do ambiente acaba estimulando mais o aprendizado... continua 

sendo uma forma de ensino conteudista transportado da sala de aula presencial para o 

virtual”.  

 

E2: “A partir do momento que o aluno passa a barreira de entrada eles começam a 

entender que o AVA é um local onde eles conseguem também ter ambiente de 

aprendizagem... conseguem trazer o feedback de que conseguem pegar material e de 

conseguirem complementar os estudos... o fato de estarem acompanhando já é uma 

situação de aprendizagem”.  

 

E3: “Acredito estar desenvolvendo a questão da tomada de decisão e também fazendo 

ele criar uma cultura de leitura antes das aulas para que eles possam participar e os 

recursos do AVA ajudam nesse processo... Eles (os alunos) têm experiências no 

ambiente, participam e estimulam os colegas... eles aprendem mais com o suporte que o 

AVA dá para as aulas presenciais... os alunos têm experiências, vão tendo ideias e 

materializam isso nas falas”.  

 

E4: “Quando os alunos fazem simulados eles têm alguma aprendizagem de uma forma 

mais preparatória para testes”.  

 

E5: “No AVA o aprendizado depende somente dele (aluno) e principalmente do tempo 

que ele usa para estudar”.  

 

E6: “Eles aprendem essencialmente por meio dos materiais que são disponibilizados no 

ambiente... o aluno precisa ter disciplina e buscar aprender sozinho, porque o ambiente 

tem muito conteúdo disponível... é preciso ter tempo para estudar, disposição de buscar e 

pesquisar e tempo”.  

 

As experiências de ensino e aprendizagem se relacionam diretamente com a próxima 

categoria, Aprendizagem Colaborativa.  

 

Categoria C7 – Aprendizagem Colaborativa formada pela unidade de significado:  

 US - 10 “Aprendizagem Colaborativa por meio do AVA”  

A Aprendizagem Colaborativa possui elementos em comum com as experiências de 

ensino e aprendizagem. Autonomia, independência, incentivo, colaboração e cooperação mútua 
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são comuns nas duas categorias. Ao tratarmos de aprendizagem colaborativa, falamos de um 

aluno que é autônomo, independente e incentivado a colaborar e cooperar com os colegas 

(ATHANASIOU, 2007). Nesse aspecto, a colaboração com o professor é fundamental na 

construção do conhecimento. No ensino, a figura do professor não é central, pois ele atua como 

um propulsor do aluno para que ele aprenda. Espera-se que, a partir da mudança na relação entre 

professor e aluno, estabeleça-se uma abordagem bidirecional com foco na participação e 

contribuição (BRAMBILLA, 2016). 

Para Halbesleben e Wheeler (2009), a aprendizagem colaborativa faz com que o aluno 

mude sua postura estudantil e se sinta comunitariamente em uma sala de aula. O ambiente virtual 

de aprendizagem é um espaço em que a mudança de postura do aluno e do professor é mais fácil 

de ocorrer, pois não há limites de espaço e tempo. Colossi, Consentino e Queiroz (2001) 

destacam que o centro da questão está no ambiente conectivo, no qual a comunicação entre os 

atores educacionais é rápida e flexível. Essas conexões são parte de um ambiente de característica 

colaborativa, onde ocorre a solução de problemas e geração de novos conhecimentos.  

Alguns professores entendem esta perspectiva de colaboração e acrescentam que tanto 

professores quanto alunos estão buscando essa forma de participação por meio do AVA:  

 

E2: “O AVA estimula sim, pelas ferramentas... conseguimos configurar trabalhos em 

forma de grupo... o fórum te dá essa capacidade também de você trabalhar de forma 

colaborativa”. 

 

E3: “A gente faz isso sem recurso tecnológico... a tecnologia vem para otimizar esse 

processo, já que a gente não tem tempo para nada”.  

 

E4: “O professor é estimulado a interagir e colaborar com o ambiente... em alguns cursos 

não há estímulo ao aluno”.  

 

E5: Há um estímulo por parte da instituição... há um pedido para criar práticas”. 

 

Categoria C8 – Transparência nas Informações formada pela unidade de significado:  

 US - 12 “Transparência nas informações disponibilizadas por meio do AVA”  

A transparência nas informações é uma consequência do acesso. À medida que as 

informações sobre um serviço são mais acessíveis, a assimetria de informações tende a 

desaparecer. Os elementos transparência e acesso fazem parte do modelo DART proposto por 

Prahalad e Ramaswany (2004a). Nesse modelo, a combinação desses elementos pode 

proporcionar experiências de cocriação de valor entre a empresa e o consumidor. A transparência 
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contribui para uma relação mais produtiva e de maior valor agregado, apontando para o 

desaparecimento da assimetria de informações entre organizações e consumidores (BECKER; 

NAGEL, 2013). Alguns professores entendem que existe transparência nas informações 

disponibilizadas por meio do AVA:  

 

E1: “Existe a possibilidade dos alunos acessarem diversas informações no sistema”. 

 

E2: “O AVA proporciona transparência nas informações”.  

 

E3: “Quando vou apresentar o plano de ensino, as datas, eu falo para eles baixarem o 

plano de ensino, o cronograma de estudos, os planos de aulas, o calendário para que eles 

tenham todas as informações detalhadas e tenham uma visão do todo”.  

 

E5: “Os alunos conseguem as informações sempre que acessam o ambiente”.  

 

Entretanto outros professores fizeram observações importantes sobre a transparência nas 

informações.  

 

E4: “Os alunos têm acesso a todas as informações, mas não são fáceis de serem 

encontradas... os avisos e mensagens da coordenação e as que nós mandamos são 

passadas com transparência”.  

 

E6: “No geral ainda há grande dificuldade na disseminação das informações... o acesso 

às informações é complicado... deixam de obter uma informação pelo simples fato de 

demorar a chegar até a ela... a instituição leva muita informação para os alunos e isso 

acaba deixando-os confusos”.  

 

O fato de a transparência nas informações estar diretamente relacionado ao acesso 

demonstra a importância de se assegurar que esses dois elementos funcionem de maneira 

adequada. A dificuldade no acesso aos recursos do ambiente dificulta, na mesma proporção, o 

acesso às informações, afetando de forma negativa sua transparência.   

 

Categoria C9 – Acesso formada pelas unidades de significado:  

 US - 16 “Acesso ao AVA”  

 US - 17 “Disponibilidade para uso do AVA”  

O acesso dos professores e alunos ao ambiente virtual de aprendizagem é um ponto 

delicado de se tratar. É por meio do acesso que se inicia todo o processo de diálogo e interação, 

participação ativa, aprendizagem colaborativa. Somente após acessar o ambiente se torna possível 

a experiência de ensino e aprendizagem. A partir disso é que ocorrem as experiências que 
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cocriam valor ao serviço de ensino.  O acesso trata da informação e da ferramenta. Dentro de um 

ambiente virtual, os consumidores comunicam seus conhecimentos por meio de um sistema 

eletrônico de interface, sem contato pessoal direto. Eles não recebem comentários pessoais 

imediatos. Assim, o ambiente virtual deve ser criado de forma a habilitar e motivar os 

consumidores a desempenharem um papel ativo na pesquisa e desenvolvimento, bem como a 

fazê-los participar de mais projetos (FÜLLER et al., 2010). Complementando as falas dos 

professores acerca da dificuldade de obter informação devido à dificuldade de acesso, temos: 

 

E1: “O sistema poderia ser mais simples... existem muitas telas a serem acessadas para 

achar o que buscam... desenvolve no aluno a sensação de que o uso do ambiente é difícil 

e cria uma barreira... a interface poderia ser melhor... limita tanto na funcionalidade, 

quanto na complexidade do uso... dificulta, pois tem aluno que não tem computador em 

casa”.  

 

E2: “Existem muitos entraves... são poucos aqueles que têm acesso on-line em casa... 

alguns professores e alunos não conseguem chegar ao acesso para o treinamento... o que 

acontece muito é o bloqueio do aluno conseguir chegar ao ambiente, encontrar as 

informações”.  

 

E5: “Outra coisa que pesa para eles é em relação ao acesso ao ambiente”.  

 

E6: “Muitas vezes você tem que acessar várias telas para chegar onde deseja”.  

 

 

As categorias C4 – Participação Ativa, C5 – Diálogo / Interação, C6 – Experiências 

de Ensino e Aprendizagem, C7 – Aprendizagem Colaborativa, C8 – Transparência nas 

Informações e C9 – Acesso são as variáveis que fundamentam a cocriação de valor (construto de 

2ª ordem) no modelo proposto nesta pesquisa (Figura 14). A partir das falas dos entrevistados, 

identificou-se que esses elementos contribuem para as experiências de cocriação de valor, 

conforme fundamentação teórica exposta.  

 

Categoria C10 – Resultados da cocriação de valor formada pelas unidades de significado:  

 US - 5 “Desempenho”  

 US - 13 “Uso do AVA e percepção de qualidade e desempenho do aluno”  

 US - 14 “Uso do AVA e percepção de qualidade e desempenho do professor”  

 US – 15 “Satisfação quanto ao uso do AVA” 

 US – 19 “Benefícios pelo uso do AVA” 
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Os resultados da cocriação de valor no ensino tratam das percepções de qualidade e 

desempenho, para alunos e professores, gerando a satisfação do serviço. Prahalad e Ramaswamy 

(2004a) reforçam esse argumento afirmando que a satisfação é resultado da superação das 

expectativas de desempenho e valor, promovidas por meio da participação ativa de alunos e 

professores. Vargo e Morgan (2005) entendem que a agregação de valor é resultado da 

interatividade em serviço e dos benefícios de serviços entregues mediante a uma experiência 

interativa envolvendo o consumidor. É a interação e o relacionamento que definem o valor para o 

consumidor (PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008). Para Peltier, Schibrowsky e Drago (2007), 

as interações entre professores e alunos e entre os alunos favorecem a cocriação e geram valor. 

A partir da interação e do diálogo promovido pelo ambiente virtual de aprendizagem, do 

envolvimento de professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem por meio do AVA, 

da participação ativa de ambos os sujeitos envolvidos, de um melhor acesso ao ambiente, da 

transparência nas informações fornecidas pelo AVA e da aprendizagem colaborativa é possível 

obter experiências que cocriem valor ao serviço de ensino. A partir disso ocorre a percepção de 

qualidade gerada, sobretudo pela qualidade dos relacionamentos que beneficiam os envolvidos no 

processo e os torna parceiros. 

De acordo com DeShields Jr., Kara e Kaynak (2005), a satisfação também é um dos 

efeitos esperados do valor e ela pode ocorrer tão logo a cocriação de valor ocorra ou após a 

qualidade e o desempenho serem percebidos. A partir do resultado gerado pela experiência de 

cocriação é que surge a satisfação em relação ao serviço. A cocriação de valor tem como 

resultado a satisfação que, no processo de ensino e aprendizagem, é atribuída ao professor e ao 

aluno (NG; FORBES, 2008). O uso do ambiente virtual de aprendizagem tem promovido a 

percepção de qualidade e desempenho por parte de alunos e isso pode ser corroborado nas 

seguintes falas: 

 

E1: “Alguns alunos já entenderam que o ambiente faz diferença no ensino... quem usa já 

percebeu que o ambiente faz diferença no ensino”.  

 

E2: “Os fóruns ajudam muito no desempenho... um grupo de aluno não compreende o 

fato do sistema trazer benefícios, mas o outro grupo de aluno que está engajado 

consegue compreender isso”.  

 

E3: “Os recursos do AVA ajudam na percepção de desempenho... alguns alunos 

percebem isso... vejo aquela vontade de melhorar o que faz”.  
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E4: “Os simulados dão uma resposta para mim e para o aluno de como está a 

aprendizagem dele... ele percebe que o ambiente virtual é um facilitador para a vida 

acadêmica dele”.  

 

E5: “O Avaliando o Aprendizado é uma ferramenta boa... o banco de dados onde coloco 

material também é um recurso muito bom para o desempenho dos alunos... os que 

procuram fazer todo o processo de acordo com o que deve ser feito... esses conseguem 

perceber que o ambiente virtual traz benefícios em relação à qualidade do curso e sobre 

o aprendizado deles”.  

 

E6: “Os alunos percebem que o desempenho deles melhora quando utilizam mais os 

materiais colocados pelos professores e os materiais complementares... os simulados e o 

Avaliando o Aprendizado também dão uma boa noção de desempenho... um aspecto que 

trouxe a percepção de qualidade aos alunos são os planos de aula”.  

 

Quanto às percepções de qualidade e desempenho e quanto à satisfação com o ambiente, 

os professores destacaram:  

 

E1: “Traz benefícios... a possibilidade de criar um roteiro de abordagem do conteúdo 

mais assertivo... dá para aproveitar mais os momentos em sala de aula... como eu exijo 

pouco do sistema não consigo pensar no que melhorar”.  

 

E2: “Quando você consegue trabalhar um fórum, configurar um trabalho, tem uma 

noção maior do que acontece em sala de aula... consegue ver algo dentro do ambiente... 

consigo fazer uma divisão dentro da sala... não estou satisfeito com o AVA... tenho 

dúvidas da forma com que utilizo o ambiente... existe um desequilíbrio entre aquilo que 

você poderia fazer e aquilo que você tem feito”.  

 

E3: “Busco aplicar e explorar o que aprendo... tenho uma visão bem diferente do que eu 

tinha antes do processo de uso da tecnologia... com algumas funcionalidades estou 

satisfeito... deveria ter mais praticidade... a rotina do professor deveria ser mais 

integrada”.  

 

E4: “Vejo o ambiente mal utilizado... podia ser mais interativo no sentido de trazer mais 

interação do ambiente para a sala de aula”.  

 

E5: “Consigo trabalhar mais recursos e ainda consigo fazer atividades e trabalhos... estou 

satisfeito com partes... muitos recursos caem em desuso porque não temos como 

expressar o que nós professores e nossos alunos precisam e esperam do ambiente... 

adequá-lo à nossa demanda”.  

 

E6: “Acrescentou qualidade e facilitou o trabalho docente... disponibilizamos material a 

qualquer tempo... no geral estou satisfeito”.  

 

Tendo sido identificadas as principais falas dos professores e observado os indicadores 

estabelecidos na primeira etapa da análise de conteúdo, finalizou-se a primeira parte da análise 

desta pesquisa.   
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6.1.5 5ª Etapa da Análise de Conteúdo: Interpretação dos Resultados 

 

Nesta etapa são apresentados os principais resultados obtidos pela análise da parte 

qualitativa da pesquisa, a qual foi realizada por meio da análise de conteúdo.  

De acordo com a frequência das palavras e expressões contabilizadas nas entrevistas, os 

elementos “conhecimento”, “treinamento”, “uso do ambiente virtual de aprendizagem”, 

“recursos” (ferramentas e funcionalidades) e “infraestrutura” aparecem como destaque. A análise 

dos resultados, a partir das principais falas dos professores entrevistados, corrobora que o uso do 

ambiente virtual de aprendizagem depende dos seguintes fatores: o conhecimento da tecnologia, 

da infraestrutura disponibilizada para seu uso e a importância que os usuários atribuem aos 

recursos (ferramentas).  

Orlikowski e Gash (1994) afirmam que, ao utilizar uma tecnologia, as pessoas se 

baseiam nos conteúdos de dados específicos, personalizados, recursos ou acessórios expandidos 

de software / hardware, nas suas habilidades, poder, conhecimento, pressupostos e expectativa 

sobre a tecnologia e seu uso, influenciado tipicamente por treinamento, comunicação e 

experiências anteriores. Orlikowski (2000) enfatiza que o envolvimento dos agentes humanos 

com artefatos materiais da tecnologia proporciona uma visão prática do seu uso, que envolve 

estrutura, agência humana e uso corrente da tecnologia. Esta primeira parte da análise atende à 

primeira proposição desta pesquisa.   

Tomando outros elementos considerados relevantes na primeira e quarta etapa desta 

análise, destacamos o “acesso”, o “aprendizado”, o “ensino”, as “informações” e a 

“interação/diálogo”. Esses elementos são propostos no modelo como componentes da cocriação 

de valor. O elemento “participação”, apesar de compor o modelo de cocriação de valor, foi pouco 

abordado pelos entrevistados.  

A partir das falas, fica evidente que o “acesso” tem uma relevância no processo de 

cocriação de valor, seja dificultando a obtenção de informações ou pela complexidade na 

interface do ambiente. No entanto, no que tange às informações, os entrevistados afirmam que o 

ambiente proporciona a transparência delas. Percebeu-se que os elementos “interação”, “ensino”, 

“aprendizagem” e “participação” estão muito presentes nas falas dos entrevistados, porém ainda 

estão se tornando efetivos na relação professor-aluno por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem. Fica evidente que a aprendizagem se dá muito mais por meio dos materiais 
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(videoaulas, slides, textos, exercícios, simulados) do que por ferramentas colaborativas, por 

meios das quais o ensino poderia se destacar. Para Lee, Olson e Trimi (2012), o ensino é um 

serviço específico; e a tecnologia da informação e comunicação, catalizadora para o mundo 

digital – onde indivíduos acessam a internet, colaboram, cooperam e cocriam valor. 

Füller et al. (2010) destacam que as oportunidades de interação oferecidas pela internet e 

a existência de comunidades on-line tornaram a cocriação um meio adequado para criar valor e 

melhorar o sucesso de novos produtos/serviços. Montoya et al. (2009) evidenciam que as 

tecnologias da informação e comunicação permitem aos membros dos grupos virtuais se 

comunicarem, colaborarem e construírem relacionamentos, estabelecendo, assim, diálogos. Esta 

segunda parte da análise atende, em parte, a segunda proposição desta pesquisa. Foram 

destacados alguns elementos que compõem os resultados da cocriação de valor: “desempenho” e 

“satisfação”. Os entrevistados evidenciaram a melhoria no desempenho tanto dos alunos, devido 

aos conteúdos e possibilidades de aprendizado por meio do ambiente, quanto dos professores, 

pelo papel facilitador do ambiente nas suas rotinas. Quanto à satisfação, ressaltam a necessidade 

de adaptação do ambiente às demandas de alunos e professores. 

É importante que as perspectivas da instituição e dos usuários do AVA estejam 

alinhadas, no sentido de gerar ganhos mútuos e contribuir na geração de valor aos alunos e 

professores. Como destacam Sierra e McQuity (2005), ao alinhar suas perspectivas, 

consumidores e empresas obtêm ganhos no que se refere à qualidade do serviço. A partir dessa 

interação, surgem as percepções de qualidade e desempenho, ocorrendo a satisfação dos atores 

envolvidos. Integrar o consumidor ao serviço, por meio da sua participação ativa ou 

envolvimento ao longo do processo, é uma das possibilidades para obter sua lealdade. Esta última 

parte da análise atende, em parte, a terceira proposição desta pesquisa.  

O modelo consolidado na análise qualitativa pode ser visto na figura 15. Apesar de 

alguns elementos se apresentarem com outra nomenclatura, trata dos elementos (variáveis) 

apresentados no modelo conceitual proposto nesta tese.  
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    Figura 15 - Modelo Decorrente da Análise Qualitativa 

 

 

   Fonte: A autora (2018).  

 

No modelo decorrente da etapa qualitativa, a variável “acesso”, apresentada como 

condição inicial para uso do AVA, faz parte da Infraestrutura de TIC, visto que se trata de 

condições de acesso por meio de computadores e internet. Por isso não foi acrescentada ao 

modelo conceitual como variável para “Uso do AVA”.  

Em relação às variáveis que possibilitam a cocriação de valor, a “aprendizagem” e o 

“ensino” fazem parte de uma variável do modelo conceitual, que é “Experiências de Ensino e 

Aprendizagem”, pois entende-se que, em um ambiente de cocriação, é preciso a participação dos 

agentes envolvidos (alunos e professores). A variável “interação/diálogo” se mantém conforme 

modelo conceitual. As variáveis “participação”, “pcesso ao ambiente”, “informações do 

ambiente” e “estímulo/incentivo” foram adequadas ao modelo conceitual proposto na tese, 
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assumindo as nomenclaturas de “participação ativa”, “acesso”, transparência nas informações” e 

“aprendizagem colaborativa”.  

 

6.2 PESQUISA QUANTITATIVA: APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

Para a realização da análise quantitativa, foram utilizados os dados obtidos pelo 

questionário previamente elaborado, que consta da seção de apêndices (APÊNDICE B). Os 

questionários foram disponibilizados aos respondentes por meio virtual (e-mail), no período de 

01 de agosto a 08 de setembro de 2018.  

A composição da amostra se deu por meio do software G*Power 3 (FAUL et al., 2009). 

Foi estimada uma amostra mínima de 77 casos, para se atingir um poder estatístico de 0,8, com 

um nível de significância de 0,05 e um tamanho do efeito médio (COHEN, 1988) utilizando 3 

preditores.   

Para validação do modelo estrutural proposto, utilizou-se o software SmartPLS 2.3.0 e, 

em todas as etapas, adotou-se a mesma parametrização indicada por seu fornecedor. Ao se 

executar o algoritmo de bootstrapping para calcular os valores do teste t, utilizou-se o número 

300 para o total de simulações aleatórias e n para o tamanho de cada amostra. Segundo Hair et al. 

(2005), esse procedimento é um tipo de reamostragem aleatória, na qual os dados originais são 

repetidamente processados com substituição para estimação do modelo (HAIR et al., 2005). 

Para a análise do modelo de mensuração, que constitui em avaliar a validade de 

convergência do modelo de equações estruturais, foram realizadas as seguintes etapas: 

 Avaliação da carga de cada variável observada (v1, v2, v3...) em seus respectivos 

construtos. 

 Análise do grau de confiabilidade (Alfa de Cronbach) calculado para cada variável latente 

ou construto estudado. 

 Verificação da variância média explicada (VME). 

 Avaliação dos valores de confiabilidade composta (Composite Reliability) para cada 

variável latente ou construto estudado.   

 Validação do discriminante √VME > do que a correlação entre as variáveis latentes ou 

construtos estudados.  
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 Avaliação da Colinearidade das variáveis estudadas. 

 

Para a validação do Modelo Estrutural, realizou-se: 

 Verificação dos valores de R²: coeficiente de determinação de variância; 

 Teste t de Student para verificar a hipótese de que os coeficientes de regressão sejam 

iguais a zero, neste caso a hipótese será rejeitada; 

 Análise dos Caminhos (Path Analisys): avaliação dos coeficientes de regressão obtidos. 

As variáveis utilizadas no modelo de mensuração foram medidas pelas assertivas do 

questionário quantitativo e identificadas conforme quadro 12.  

 

Quadro 12 – Variáveis de acordo com as assertivas do questionário quantitativo  
                                                                                                                                                                         (continua) 

Variáveis Assertiva 

 

 

 

Recursos do AVA 

V1 Considero os recursos disponíveis no AVA adequados ao ensino presencial. 

V2 Utilizo com frequência os recursos do AVA como suporte ao ensino/trabalho.    

V3 Percebo que os recursos do AVA ajudam no meu desenvolvimento 

acadêmico/profissional.  

V4 Noto que os recursos do AVA são atualizados com certa frequência. 

V5 Percebo que a instituição tem investido nos recursos do AVA. 

 

 

 

 

Infraestrutura de 

TIC 

V6 A infraestrutura de Internet disponibilizada atende às minhas necessidades para o 

uso do AVA. 

V7 A infraestrutura de hardware (computadores) atende às minhas necessidades para 

uso do AVA.  

V8 Estou satisfeito com a infraestrutura de TIC para uso do AVA. 

V9 Estou satisfeito com o fato de poder utilizar o AVA nos meus equipamentos 

pessoais (tablet, notebook ou smartphone). 

V10 Entendo que o AVA possui dados/informações suficientes para atender às minhas 

necessidades acadêmicas/profissionais. 

 

Competência 

Tecnológica dos 

usuários 

V11 Considero-me apto para utilizar plenamente o AVA. 

V12 Possuo conhecimento adequado para desenvolver atividades no AVA. 

V13 Possuo habilidades tecnológicas para realizar atividades no AVA. 

V14 Conheço amplamente os recursos ofertados pelo AVA. 

V15 Os treinamentos que realizei contribuíram para o melhor uso do AVA. 

 

 

 

Uso do AVA 

V16 Procuro usar o AVA em todas as minhas disciplinas. 

V17 Acredito que a instituição concentra esforços para ampliação do uso do AVA. 

V18 Sou incentivado a utilizar o AVA mais intensamente. 

V19 Percebo que o número de colegas utilizando o AVA está aumentando. 

V20 Noto um esforço no sentido de se intensificar o uso do AVA. 

V21 Participo dos treinamentos promovidos pela instituição para uso adequado do AVA. 

 

 

 

Diálogo/Interação 

 

V22 Tenho um alto nível de interação por meio do AVA. 

V23 Mantenho um diálogo ativo com meus colegas/pares por meio do AVA. 

V24 Acredito que o AVA contribui para engajamento dos seus usuários. 

V25 Percebo que o AVA contribui com os usuários na resolução de problemas.  

V26 Entendo que as ferramentas do AVA incentivam perguntas e comentários que 

enriquecem as discussões nas aulas. 
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Quadro 12 – Variáveis de acordo com as assertivas do questionário quantitativo  
                                                                                                                                                                           

(continua) 

 

 

 

Transparência nas 

Informações 

V27 Acredito que o AVA possibilita que as informações sejam disponibilizadas com 

transparência aos usuários. 

V28 A transparência nas informações do meu curso é importante para mim. 

V29 Percebo que a transparência nas informações gera credibilidade ao serviço de 

ensino. 

V30 Consigo informações relevantes para meu desenvolvimento acadêmico/profissional 

por meio do AVA. 

V31 As informações relevantes de que preciso estão geralmente disponíveis no AVA. 

 

 

Acesso 

V32 A interface do AVA me ajuda a compreender as funcionalidades do ambiente. 

V33 A interface do AVA me ajuda a perceber os benefícios do ambiente. 

V34 A interface do AVA me ajuda a acessar as ferramentas com rapidez. 

V35 O design do AVA me ajuda a encontrar facilmente o que preciso. 

V36 O design do AVA me motiva a acessar mais conteúdos. 

V37 Tenho acesso a todas as informações de que preciso por meio do AVA. 

 

 

Participação Ativa 

V38 Costumo participar das atividades desenvolvidas no AVA. 

V39 Estou satisfeito com meu nível de participação no AVA. 

V40 Tenho interesse em aumentar minha participação no AVA. 

V41 Tenho a sensação de participar ativamente do meu curso por meio do AVA. 

V42 Participo ativamente das sugestões de melhoria no AVA. 

 

 

 

Aprendizagem 

Colaborativa 

V43 Percebo que o AVA contribui para que professores e alunos colaborem no processo 

de ensino e aprendizagem. 

V44 Compartilho material por meio do AVA. 

V45 Compartilho informações sobre minhas necessidades e opiniões no AVA. 

V46 Costumo utilizar as ferramentas colaborativas (fórum, chats, etc.) disponíveis no 

AVA.  

V47 Entendo que a interação entre professores e alunos auxilia o compartilhamento do 

conhecimento. 

 

 

 

Experiências de 

Ensino e 

Aprendizagem 

V48 Entendo que os conteúdos disponíveis no AVA (material de apoio, vídeo aulas, 

etc.) contribuem de forma positiva para o processo de ensino e aprendizagem.   

V49 Busco aprender/ensinar além do espaço da sala de aula física.   

V50 Costumo utilizar o material de aula, material complementar e videoaulas 

disponíveis no AVA para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. 

V51 Acredito que os conteúdos disponíveis no AVA dão suporte aos professores e aos 

alunos em relação aos conteúdos lecionados em sala de aula. 

V52 Percebo que os exercícios avaliativos e de reforço disponíveis no AVA contribuem 

de forma positiva no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

Desempenho 

Percebido 

V53 Percebo que o uso do AVA contribui para melhorar meu desempenho nas 

disciplinas que estou matriculado/leciono.  

V54 Acredito que o uso do AVA contribui de forma positiva para o desempenho dos 

usuários.     

V55 Percebo que meu desempenho melhora à medida que utilizo mais os recursos do 

AVA.    

V56 Percebo que o AVA ajuda a melhorar meu desempenho nas atividades 

complementares que realizo.  

V57 De uma forma geral, meu desempenho melhorou com o uso do AVA. 

 

 

 

Qualidade 

Percebida 

V58 Entendo que o uso do AVA contribuiu para melhorar a qualidade do curso. 

V59 Percebo que os conteúdos disponibilizados no AVA são bem elaborados.  

V60 Noto que os conteúdos das disciplinas disponibilizados no AVA (videoaulas, 

material de apoio, material complementar, etc.) são de boa qualidade. 

V61 Percebo que são poucos os problemas apresentados pelo AVA. 
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Quadro 12 – Variáveis de acordo com as assertivas do questionário quantitativo  
                                                                                                                                                                     

(conclusão) 

Qualidade 

Percebida 

V62 Acredito que o uso do AVA contribuiu para melhorar a qualidade do 

ensino/aprendizagem. 

 

 

Satisfação 

V63 Estou satisfeito com as funcionalidades do AVA. 

V64 Considero-me satisfeito com o AVA. 

V65 O AVA atende as minhas expectativas. 

V66 Indicaria o uso do AVA para outros estudantes/professores.  

V67 Meus colegas demonstram satisfação com o AVA. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os autores que embasaram a elaboração das assertivas constam da seção de apêndices 

(APÊNDICE D).   

 

6.2.1 Caracterização dos respondentes 

 

Obteve-se um total de 161 respondentes, sendo 60 professores e 101 alunos, nas 

unidades que fazem parte da Faculdade Estácio do ES (Vitória e Vila Velha). A média de idade 

dos participantes foi de 42 anos para os professores e 27 anos para os alunos. As tabelas 4 e 5 

apresentam as características dos participantes da pesquisa, destacando as unidades e cursos ao 

qual estão vinculados e o sexo.  

 

     Tabela 4 – Caracterização dos respondentes por sexo 

 Vitória Vila Velha  

Total 

 

% Homens Mulheres Homens Mulheres 

Professor (a) 19 13 16 12 60 37 

Aluno (a) 14 22 30 35 101 63 

TOTAL 33 35 46 47 161 100 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 

    Tabela 5 – Caracterização dos respondentes por curso 

                                                                                                                                                                  (continua) 

 Vitória Vila Velha  

Curso Professor (a) Aluno (a) Professor (a) Aluno (a) Total 

Administração 6 4 7 42 59 

Contabilidade - - 4 11 15 

Direito 5 3 8 3 19 
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    Tabela 5 – Caracterização dos respondentes por curso 

                                                                                                                                                                (conclusão) 

 Vitória Vila Velha  

Curso Professor (a) Aluno (a) Professor (a) Aluno (a) Total 

Educação Física 3 6 - - 9 

Engenharia Civil - - 

- 

2 - 2 

Engenharia de Produção 4 - - 4 

Fisioterapia 3 4 - - 7 

Jornalismo 3 5 - - 8 

Pedagogia 5 1 7 11 24 

Publicidade e Propaganda 1 13 - - 14 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os modelos de mensuração foram calculados a partir dos valores referentes aos dados 

dos alunos, professores e, posteriormente, os dados gerais, somados alunos e professores.    

 

6.2.2 Análise do Modelo de Mensuração: Alunos 

 

O primeiro processamento do modelo original proposto na pesquisa foi realizado com os 

dados oriundos das respostas dos alunos. A figura 16 apresenta os resultados do processamento, 

utilizando-se a técnica PLS – Partial Least Square.  
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Figura 16 – Processamento PLS com modelo original – Alunos  

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Observa-se, na figura 16, que as variáveis v5 do construto Recursos do Ava e v15 do 

construto Competência Tecnológica apresentaram correlação abaixo do valor indicado para 

corte: 0,694 e 0,631 respectivamente. De acordo com Hair et al. (2005), o valor referência de 

corte deve ser igual ou superior a 0,70. Porém as variáveis foram mantidas por apresentarem um 

valor próximo ao valor de referência.   

Nesta figura, podem-se observar os coeficientes de regressão padronizados associados a 

cada uma das variáveis observadas (“Recursos do AVA”, “Infraestrutura de TIC” e 

“Competência Tecnológica”) e quanto eles impactam na variável latente Uso do AVA, bem 

como esta afeta a variável latente Cocriação de Valor que, por sua vez, tem impacto na variável 

latente Resultados da Cocriação de Valor.  

Apesar de não apresentar nenhum coeficiente de regressão padronizado com valor 

negativo, o modelo estrutural com dados dos alunos apresentou valores baixos de coeficiente de 
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regressão padronizado para as variáveis observadas (“Recursos do AVA”: 0,487; “Infraestrutura 

de TIC”: 0,213; “Competência Tecnológica”: 0,095). Os demais coeficientes de regressão 

padronizados para as variáveis latentes apresentaram valores acima de 0,5.  

A tabela 6 apresenta um resumo dos principais indicadores obtidos a partir do 

processamento realizado com o modelo original.  

 

Tabela 6 – Indicadores do processamento PLS com modelo original – Alunos  

 Variável VME √VME Confiabilidade 

Composta 

Alpha de 

Cronbach 

R² 

Acesso 0,82203 0,90666 0,96511 0,95623 0,78035 

Aprend-Colab 0,61006 0,78106 0,88646 0,84191 0,71624 

CoCria-Valor-Aluno 0,72095 0,84909 0,93935 0,96640 0,63869 

Compet Tecnol 0,70771 0,84125 0,92264 0,89269   

Desempenho 0,87604 0,93597 0,97248 0,96459 0,91275 

Diálogo 0,69362 0,83284 0,91855 0,88848 0,65590 

Exper-Ensino-Aprend 0,72441 0,85113 0,92905 0,90407 0,71455 

Infra-TIC 0,73919 0,85976 0,93396 0,91154   

Partic-Ativa 0,67520 0,82170 0,91163 0,87747 0,68754 

Qualidade Perceb 0,81154 0,90086 0,95535 0,94016 0,92035 

Rec-AVA 0,68658 0,82860 0,91575 0,88378   

Resultad-Cocriação 0,90930 0,95357 0,96782 0,97923 0,78121 

Satisfação 0,87613 0,93602 0,97248 0,96447 0,89481 

Transparência 0,67879 0,82389 0,91294 0,88233 0,77114 

USO-AVA 0,64414 0,80258 0,91498 0,88717 0,51979 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os resultados apresentados na tabela 6 são considerados satisfatórios, pois superam os 

valores estabelecidos como parâmetros: Alfa de Cronbach ≥ 0,7 (consistência interna);           

VME > 0,5; Confiabilidade Composta > 0,7 (HAIR et al., 2005).  

Os valores dos coeficientes de determinação da variância (R²) podem ser observados na 

figura 16 e na tabela 6. Esses coeficientes possibilitam a análise de muitas variáveis 

independentes com a variável dependente, porém há um coeficiente de regressão para cada 

variável, prevendo a relação separadamente, permitindo a avaliação relativa das diversas 

variáveis independentes sobre a variável dependente. (HAIR et al., 2005). As variáveis latentes 

Uso do Ava, Cocriação de Valor e Resultados da Cocriação de Valor (construtos do modelo) 

apresentaram os valores de 0,519, 0,639 e 0,781 para os coeficientes de determinação da 

variância (R²), respectivamente.  
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Podemos, então, interpretar que as variáveis observadas “Recursos do AVA”, 

“Infraestrutura de TIC” e “Competência Tecnológica” explicam 52% da variável Uso do AVA. A 

variável Cocriação de Valor é 63,9% explicada pela variável Uso do Ava e, por último, que a 

variável Resultados da Cocriação de Valor é 78,1% explicada pela variável Cocriação de 

Valor.  

 

Tabela 7 – Correlação entre as principais variáveis latentes - Alunos  

 Variáveis CoCria-Valor-

Aluno 

Compet 

Tecnol 

Infra-TIC Rec-

AVA 

Resultad-

Cocriacao 

USO-AVA 

CoCria-Valor-

Aluno 

0,84909           

Compet Tecnol 0,60867 0,84125         

Infra-TIC 0,73262 0,70611 0,85976       

Rec-AVA 0,75197 0,55956 0,71086 0,82860     

Resultad-

Cocriacao 

0,88386 0,55361 0,74546 0,76481 0,95357   

USO-AVA 0,79918 0,51793 0,62657 0,69184 0,67439 0,80258 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A tabela 7 apresenta a correlação entre as principais variáveis latentes a partir do 

processamento realizado. Na diagonal, foram colocados os valores da raiz quadrada da variância 

média explicada (√VME), de acordo com a tabela 6. Tenenhaus et al. (2004) recomendam que 

este valor (√VME) deve ser maior que as correlações entre as variáveis em que eles se localizam. 

Observou-se que esta situação foi confirmada conforme valores destacados na diagonal da tabela 

7. Este procedimento é chamado de validade discriminante e é utilizado para testar se as variáveis 

estudadas deveriam ser agrupadas ou não. Um agrupamento ocorreria caso fosse detectado um 

valor para a raiz de VME menor que a correlação entre as variáveis (PEREZ, 2006). A única 

exceção ocorreu para o construto Resultados da Cocriação, porém com um valor superior em 

torno de 3,5% apenas.  

Ao executar o algoritmo de bootstrapping, foram realizadas 300 simulações com o 

conjunto de dados para obtenção dos resultados do teste da distribuição t de Student.  Os 

parâmetros do teste t são estabelecidos pelo número de questionários respondidos. Para uma 

amostra de 101 alunos respondentes (graus de liberdade), o valor da distribuição t de Student é 

1,98 para um intervalo de confiança de 95% e significância de 0,05 (CASELLA; BERGER, 
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2010). O teste t é usado para testar a hipótese de que os coeficientes de correlação/regressão 

sejam iguais a zero. Caso o resultado do teste t seja igual ou superior a 1,98, a hipótese é 

confirmada (pelos dados da amostra), ou seja, a correlação/regressão é significante. A tabela 8 

apresenta os resultados do teste t e as hipóteses do modelo para os dados dos alunos. 

 

Tabela 8 – Teste das hipóteses do modelo para alunos utilizando t de Student  

        Hipótese Teste t Status Hipótese 

Rec-AVA -> USO-AVA H1 7,53051 Confirmada 

Infra-TIC -> USO-AVA H2 2,73741 Confirmada 

Compet Tecnol -> USO-AVA H3 1,62671 Não Confirmada 

USO-AVA -> CoCria-Valor-Aluno H4 31,12414 Confirmada 

CoCria-Valor-Aluno -> Resultados H5 61,53304 Confirmada 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

Os resultados do teste t apontam a não confirmação da hipótese H3: “A Competência 

Tecnológica dos usuários afeta significativamente o Uso do AVA”. Isso significa que, para os 

alunos, a competência tecnológica dos usuários não impacta no uso do ambiente virtual de 

aprendizagem. De acordo com a teoria, a competência é conjunto de elementos compostos por 

conhecimentos, habilidades e atitudes que necessitam ser mobilizados para atender a determinada 

necessidade que emerge de situações específicas. No caso de contexto que envolva tecnologia, é 

necessário conhecimento próprio da tecnologia e suas possibilidades (BEHAR; SILVA, 2012). 

Entende-se, então, que, sob o ponto de vista do aluno, seus conhecimentos, habilidades e atitudes 

não afetam significativamente o uso do AVA.  

A confirmação das hipóteses H1 e H2 atesta o entendimento por parte dos alunos de 

que os Recursos do AVA e a Infraestrutura de TIC afetam significativamente o uso do AVA, e 

Infraestrutura de TIC afeta significativamente a Cocriação de Valor, afetando, por conseguinte, 

os Resultados da Cocriação de Valor (hipóteses H4 e H5). 

 

6.2.3 Análise do Modelo de Mensuração: Professores 

 

O segundo processamento do modelo original proposto na pesquisa foi realizado com os 

dados oriundos das respostas dos professores. A figura 17 apresenta os resultados, utilizando-se a 

técnica PLS – Partial Least Square. 
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Figura 17 – Primeiro processamento PLS com modelo original – Professores 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Observa-se, na figura 17, que as variáveis v2 do construto Recursos do AVA e v9 do 

construto Infraestrutura de TIC apresentam correlação abaixo do valor indicado para corte: 

0,413 e 0,593 respectivamente. As variáveis v11, v12, v13 e v14 do construto Competência 

Tecnológica também apresentam baixa correlação: 0,051, 0,133, -0,050 e 0,364 respectivamente. 

Para Hair et al. (2005), o valor referência de corte deve ser igual ou superior a 0,70.   

Observa-se que os coeficientes de regressão padronizados associados a cada uma das 

variáveis observadas (“Recursos do AVA”, “Infraestrutura de TIC” e “Competência 

Tecnológica”) e o quanto eles impactam na variável latente Uso do AVA apresentam valores 

baixos: 0,493, 0,118 e 0,368 respectivamente. 

Retiraram-se, então, as variáveis v2 do construto Recursos do AVA, v11 e v13 do 

construto Competência Tecnológica e efetuou-se um novo processamento. Manteve-se a 

variável v9 do construto Infraestrutura de TIC, pois apresentou valor próximo ao limite. Os 

resultados mostraram-se mais adequados, conforme observado na figura 18.  
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Figura 18 – Segundo processamento PLS com modelo original – Professores   

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Observou-se uma elevação nos valores da correlação das variáveis v12 (de 0,133 para 

0,552) e v14 (de 0,364 para 0,643). Esses valores não alcançaram o valor de corte sugerido por 

Hair et al. (2005), porém, por se aproximarem dele, foram mantidas no modelo. A tabela 9 

apresenta um resumo dos principais indicadores obtidos a partir deste segundo processamento 

realizado.   

 

Tabela 9 – Indicadores do segundo processamento PLS - Professores  

                                                                                                                                                                 (continua) 

 Variável VME √VME Confiabilidade 

Composta 

 Alfa de 

Cronbach 

R2 

Acesso 0,75956 0,87153 0,94973 0,93585 0,77441 

Aprend-Colab 0,49481 0,70343 0,82264 0,73191 0,83309 

CoCria-Valor-Prof 0,75044 0,86628 0,94731 0,96111 0,62709 

Compet Tecnol 0,53074 0,72852 0,76353 0,71709   
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Tabela 9 – Indicadores do segundo processamento PLS - Professores  

                                                                                                                                                                 (conclusão) 

 Variável VME √VME Confiabilidade 

Composta 

 Alfa de 

Cronbach 

R2 

Desempenho 0,81617 0,90342 0,95676 0,94276 0,90223 

Diálogo 0,76025 0,87192 0,94064 0,92100 0,86846 

Exper-Ensino-

Aprend 

0,69726 0,83502 0,91994 0,89084 0,61927 

Infra-TIC 0,63462 0,79663 0,89461 0,85168   

Partic-Ativa 0,57250 0,75663 0,86527 0,79631 0,75126 

Qualidade Perceb 0,74432 0,86274 0,93519 0,91140 0,94047 

Rec-AVA 0,61336 0,78317 0,85639 0,78748   

Resultad-Cocriação 0,89658 0,94688 0,96296 0,97070 0,73892 

Satisfação 0,82548 0,90856 0,95932 0,94632 0,84704 

Transparência 0,55121 0,74244 0,85383 0,79755 0,65613 

USO-AVA 0,68208 0,82588 0,92706 0,90358 0,62375 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os resultados apresentados na tabela 9 são considerados satisfatórios, pois superam os 

valores estabelecidos como parâmetros: Alfa de Cronbach ≥ 0,7 (consistência interna);           

VME > 0,5; Confiabilidade Composta > 0,6 (HAIR et al., 2005). Os valores dos coeficientes de 

determinação da variância (R²) das variáveis latentes Uso do Ava, Cocriação de Valor e 

Resultados da Cocriação de Valor apresentaram os valores de 0,62, 0,62 e 0,73 

respectivamente.  

A análise da validade de discriminante também apresentou resultados satisfatórios, 

conforme Tenenhaus et al. (2004), que recomendam que o valor da raiz da variância média 

explicada (√VME) deve ser maior que as correlações entre as variáveis em que eles se localizam. 

Os resultados podem ser observados na tabela 10. 
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Tabela 10 – Correlação entre as principais variáveis latentes - Professores 

Variáveis  CoCria-

Valor-Prof 

Compet 

Tecnol 

Infra-

TIC 

Rec-

AVA 

Resultad-

Cocriacao 

USO-AVA 

CoCria-Valor-

Prof 

0,86628           

Compet Tecnol 0,50528 0,72852         

Infra-TIC 0,61103 0,25039 0,79663       

Rec-AVA 0,76179 0,40809 0,58458 0,78317     

Resultad-

Cocriação 

0,85961 0,32342 0,69843 0,78028 0,94688   

USO-AVA 0,79189 0,53897 0,50799 0,74078 0,72508 0,82588 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os resultados do teste t, apresentados na tabela 11, demonstram a confirmação das cinco 

hipóteses da pesquisa. Para uma amostra de 60 professores respondentes (graus de liberdade), o 

valor da distribuição t de Student é 1,99 para um intervalo de confiança de 95% e significância de 

0,05 (CASELLA; BERGER, 2010). 

 

Tabela 11 – Teste das hipóteses do modelo para professores utilizando t de Student  

  Hipótese Teste t Status Hipótese 

Rec-AVA -> USO-AVA H1 15,71797 Confirmada 

Infra-TIC -> USO-AVA H2 2,10282 Confirmada 

Compet Tecnol -> USO-AVA H3 8,16779 Confirmada 

USO-AVA -> CoCria-Valor-Prof H4 36,35725 Confirmada 

CoCria-Valor-Prof -> Resultados H5 38,55043 Confirmada 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

  

A confirmação das hipóteses H1, H2 e H3 indicam sobre o entendimento dos 

professores acerca dos Recursos do AVA, a Infraestrutura de TIC e as Competências 

Tecnológicas e de como eles afetam significativamente o Uso do AVA. A partir da confirmação 

das hipóteses H4 e H5 entende-se que, para os professores, o Uso do AVA afeta 

significativamente a Cocriação de Valor, a qual afeta os Resultados da Cocriação (Desempenho e 

qualidade percebidos e Satisfação).  
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6.2.4 Análise do Modelo de Mensuração: Dados Gerais (Alunos + Professores) 

 

O último processamento do modelo original proposto na pesquisa foi realizado com os 

dados gerais, ou seja, somados alunos e professores. A figura 19 apresenta os resultados, 

utilizando-se a técnica PLS – Partial Least Square.  

 

Figura 19 – Processamento PLS com modelo original – Dados Gerais 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os resultados das correlações apresentadas entre as variáveis latentes foram 

considerados satisfatórios, conforme figura 19. A variável v15 apresentou correlação (0,671) 

pouco abaixo do limite (0,70) estabelecido por Hair et al. (2005) e, por isso, foi mantida no 

modelo. As demais variáveis apresentaram correlação acima do valor indicado para corte.  

A tabela 12 apresenta um resumo dos principais indicadores obtidos a partir do 

processamento realizado com o modelo original utilizando os dados gerais.  
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Tabela 12 – Indicadores do processamento PLS com modelo original – Dados gerais 

 Variável  VME √VME Confiabilidade 

Composta 

 Alfa de 

Cronbach 

R2 

Acesso 0,80678 0,89821 0,96154 0,95158 0,73951 

Aprend-Colab 0,57762 0,76001 0,87197 0,81735 0,74153 

CoCria-Valor-Geral 0,72258 0,85005 0,93984 0,96819 0,67589 

Compet Tecnol 0,66907 0,81797 0,90933 0,88113   

Desempenho 0,85810 0,92634 0,96797 0,95855 0,91155 

Diálogo 0,71860 0,84771 0,92724 0,90152 0,73062 

Exper-Ensino-Aprend 0,71692 0,84671 0,92662 0,90054 0,67725 

Infra-TIC 0,69542 0,83392 0,91920 0,89128   

Partic-Ativa 0,64719 0,80448 0,90058 0,85951 0,70077 

Qualidade Perceb 0,79399 0,89106 0,95036 0,93326 0,92753 

Rec-AVA 0,64259 0,80162 0,89961 0,86041   

Resultad-Cocriação 0,90708 0,95241 0,96698 0,97728 0,76182 

Satisfação 0,86469 0,92989 0,96963 0,96070 0,88218 

Transparência 0,64862 0,80537 0,90153 0,86631 0,74582 

USO-AVA 0,67913 0,82410 0,92660 0,90395 0,48290 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os resultados apresentados na tabela 12 são considerados satisfatórios, pois superam os 

valores estabelecidos como parâmetros: Alfa de Cronbach ≥ 0,7 (consistência interna);          

VME > 0,5; Confiabilidade Composta > 0,6 (HAIR et al., 2005). Os valores dos coeficientes de 

determinação da variância (R²) também podem ser observados na tabela 12 e indicam que as 

variáveis observadas “Recursos do AVA”, “Infraestrutura de TIC” e “Competência Tecnológica” 

explicam 48% da variável Uso do AVA. A variável Cocriação de Valor é 67,6% explicada pela 

variável Uso do AVA e, por último, que a Variável Resultados da Cocriação de Valor é 76,2% 

explicada pela variável Cocriação de Valor.  

 

Tabela 13 – Correlação entre as principais variáveis latentes – Dados gerais  

Variáveis   CoCria-

Valor-Ger 

Compet 

Tecnol 

Infra-

TIC 

Rec-AVA Resultad-

Cocriacao 

USO-AVA 

CoCria-Valor-Ger 0,85005           

Compet Tecnol 0,55300 0,81797         

Infra-TIC 0,65687 0,55974 0,83392       

Rec-AVA 0,75071 0,48210 0,67105 0,80162     

Resultad-

Cocriação 

0,87282 0,47583 0,71545 0,76409 0,95241   

USO-AVA 0,62127 0,65465 0,70189 0,66615 0,65919 0,82410 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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A tabela 13 apresenta a correlação entre as principais variáveis latentes a partir do 

processamento realizado. Acompanhando a análise realizada nos processamentos dos dados com 

alunos e professores separadamente, a situação se configurou a mesma para os dados gerais. Os 

valores da raiz quadrada da variância média explicada (√VME), colocados em diagonal, foram 

maiores que os valores das correlações entre as variáveis em que eles se localizam 

(TENENHAUS et al., 2004). A única exceção ocorreu para o construto Resultad-Cocriação, 

porém com um valor superior em torno de 2,6% apenas. 

Os resultados do teste t, apresentados na tabela 14, demonstram a não confirmação da 

hipótese H2 e confirmação das demais hipóteses do modelo. Para uma amostra de 161 

respondentes (graus de liberdade), o valor da distribuição t de Student é 1,97 para um intervalo de 

confiança de 95% e significância de 0,05 (CASELLA; BERGER, 2010). 

 

Tabela 14 – Teste das hipóteses do modelo com dados gerais utilizando t de Student  

  Hipótese Teste t Status Hipótese 

Rec-AVA -> USO-AVA H1 10,18511 Confirmada 

Infra-TIC -> USO-AVA H2 0,15807 Não Confirmada 

Compet Tecnol -> USO-AVA H3 4,38949 Confirmada 

USO-AVA -> CoCria-Valor-Ger H4 37,971395 Confirmada 

CoCria-Valor-Ger -> Resultad-

Cocriação 

H5 60,95007 Confirmada 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os resultados do teste t demonstram a não confirmação da hipótese H2: “A 

Infraestrutura de TIC afeta significativamente o Uso do AVA”. Isso significa que, em uma visão 

geral (alunos e professores), a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação ofertada 

pela instituição de ensino não impacta no uso do ambiente virtual de aprendizagem. Entende-se 

como infraestrutura de TIC o espaço físico, pessoas que dão suporte tecnológico, sistemas de 

informação, softwares, computadores, bancos de dados, infraestrutura de redes, dispositivos 

eletrônicos e os recursos de telecomunicação, multimídia e automação (GASPAR et al., 2011; 

LARIEIRA; ALBERTIN, 2015).  

Uma possível explicação para a não confirmação dessa hipótese pode estar na variável 

v9, que apresentou a menor correlação (0,754). Analisando a correção dessa variável no 

processamento dos professores, detectou-se que também apresentou menor valor de correlação 

(0,599). Tal variável indicava satisfação quanto à utilização de equipamentos pessoais para uso 
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do AVA. A variável v6 também apresentou valor de correlação menor que as demais variáveis 

relacionadas à Infraestrutura de TIC (0,714 - processamento com dados dos professores). Essa 

variável indicava satisfação quanto à infraestrutura de internet disponibilizada pela IES.   

As demais hipóteses H1, H3, H4 e H5 foram confirmadas no modelo. A confirmação 

das hipóteses H1 e H3 sinaliza o entendimento de que os Recursos do AVA e a Competência 

Tecnológica dos usuários afetam significativamente o uso do AVA, que afeta significativamente 

a Cocriação de Valor, afetando, na sequência, os Resultados da Cocriação de Valor (hipóteses 

H4 e H5). 

 

6.2.5 Síntese da Análise Quantitativa  

 

Após os processamentos dos modelos separadamente para alunos, professores e com os 

dados gerais (alunos e professores), identificou-se que apenas no processamento com os dados 

dos professores foi necessário um ajuste em relação às variáveis observadas. A baixa correlação 

da variável v2 com a variável latente Recursos do AVA e das variáveis v11 e v13 com a 

variável latente Competência Tecnológica acarretou suas exclusões do modelo inicial. Uma 

explicação para resultado de baixa correlação entre essas variáveis pode estar no tamanho da 

amostra (n = 60).  

Para os processamentos com os dados dos alunos e dados gerais não foram necessários 

ajustes no modelo inicial. As tabelas 15 e 16 apresentam os resultados da avaliação do modelo de 

equações estruturais proposto e avaliado pela técnica PLS para os três processamentos realizados. 

A tabela 15 apresenta os valores dos coeficientes padronizados e os valores do teste t para os três 

processamentos realizados: 

 

Tabela 15 – Coeficientes padronizados e valor do teste t para os processamentos realizados 

                                                                                                                                                                 (continua)  

 

 

Relação Estrutural  

Alunos Professores Dados Gerais 

Coeficiente 

Padronizado 

t value  

>1,98 

Coeficiente 

Padronizado 

t value 

>1,99 

Coeficiente 

Padronizado 

T value 

>1,97 

Recursos do AVA >  

Uso AVA 

0,487 7,530 0,548 15,717 0,570 10,185 

Infraestrutura de TIC >  

Uso AVA 

0,213 2,737 0,122 2,102 0,009 0,158 

Competência 

Tecnológica >  

Uso AVA 

0,095 1,626 0,291 8,167 0,198 4,389 
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Tabela 15 – Coeficientes padronizados e valor do teste t para os processamentos realizados 

                                                                                                           (conclusão)  
 

 

Relação Estrutural  

Alunos Professores Dados Gerais 

Coeficiente 

Padronizado 

t value  

>1,98 

Coeficiente 

Padronizado 

t value 

>1,99 

Coeficiente 

Padronizado 

T value 

>1,97 

Uso AVA >  

Cocriação  Valor  

0,799 31,124 0,792 36,357 0,822 37,971 

Cocriação Valor >  

Resultados Cocriação  

0,884 61,533 0,860 38,550 0,873 60,950 

     Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A partir dos valores dos coeficientes padronizados e do teste t, a tabela 16 apresenta o 

status das hipóteses testadas para os processamentos realizados.  

 

    Tabela 16 – Status das hipóteses da pesquisa   

Relação Estrutural  Hipótese Status Hipótese 

Alunos 

Status Hipótese 

Professores  

Status Hipótese 

Dados gerais 

Recursos do AVA >  

Uso AVA 

H1 Confirmada Confirmada Confirmada 

Infraestrutura de TIC >  

Uso AVA 

H2 Confirmada Confirmada Não Confirmada 

Competência Tecnológica >  

Uso AVA 

H3 Não Confirmada Confirmada Confirmada 

Uso AVA >  

Cocriação  Valor  

H4 Confirmada Confirmada Confirmada 

Cocriação Valor >  

Resultados Cocriação Valor 

H5 Confirmada Confirmada Confirmada 

    Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Em uma análise geral do status das hipóteses da pesquisa, observou-se que tanto alunos 

quanto professores concordam que o uso do ambiente virtual de aprendizagem contribui para a 

cocriação de valor no ensino superior presencial e que, a partir das experiências de cocriação de 

valor no AVA, são refletidos os resultados desta cocriação (qualidade e desempenho percebidos e 

satisfação). 

A não confirmação da hipótese H3 (competência tecnológica dos usuários afeta 

significativamente o uso do AVA) pelos alunos pode ser explicada pelo fato de que para esse 

grupo o mais importante em relação ao uso do ambiente virtual de aprendizagem está nos 

recursos que ele oferece e na infraestrutura disponível para seu uso. A variável v15, que compõe 

a variável latente Competência Tecnológica, apresentou correlação menor que as demais 
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variáveis do construto (0,631) e trata dos treinamentos realizados para uso do AVA e sua 

contribuição neste processo.  

A não confirmação da hipótese H2 (infraestrutura de TIC afeta significativamente o uso 

do AVA) no processamento com dados gerais pode ser explicada pelo fato de que os usuários 

(professores e alunos), em boa parte, podem utilizar seus equipamentos pessoais (notebook, 

tablets e smarthphones) para acesso ao ambiente em pontos distintos. Dessa forma, a 

infraestrutura disponibilizada pela instituição acaba tendo um impacto menor no uso do AVA.  

 

6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS QUALITATIVA E QUANTITATIVA  

 

Estudar a cocriação de valor sob a perspectiva da tecnologia da inovação e comunicação, 

especificamente em um ambiente virtual de aprendizagem enriqueceu, sobremaneira, a pesquisa 

realizada. A utilização da abordagem metodológica qualitativa e quantitativa completou a 

proposta da pesquisa. Essa abordagem busca esclarecer questões e promover a compreensão de 

análises complexas a partir da reunião de dados qualitativos e quantitativos que se 

complementam (CRESWELL, 2007).  

A escolha por uma pesquisa quantitativa complementando a pesquisa qualitativa deu-se 

pelo fato de que são escassas as abordagens quantitativas sobre o tema cocriação de valor com 

foco na experiência do consumidor, pois os estudos desta natureza necessitam de uma maturidade 

de campo em termos de modelos teóricos consolidados, disponibilidade de escala e estudos 

propositivos anteriores, como afirmam Araújo e Jesus (2016). Outro aspecto decisivo foi a 

escassez de pesquisas abordando o tema cocriação de valor e tecnologia da informação e 

comunicação em instituições de ensino superior, sobretudo no Brasil.  

Com o objetivo de explorar essas lacunas, esta pesquisa buscou avaliar o impacto do uso 

do AVA nas experiências de cocriação de valor junto a professores e alunos e sua influencia nas 

percepções de qualidade, desempenho e satisfação em relação ao curso de graduação presencial 

ao qual estão vinculados.  

Para o estudo dos fatores que influenciam no uso do ambiente virtual de aprendizagem e 

as variáveis que proporcionam a cocriação de valor por meio do uso deste ambiente, utilizou-se a 

abordagem qualitativa. O emprego de uma técnica refinada de análise de informações, como é o 

caso da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010), possibilitou a obtenção de informações de forma 
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mais aprofundada, o que permitiu complementar a explicação do processo do uso do AVA com 

maior riqueza.  

Com esta proposta de pesquisa pôde-se, então, obter um melhor conhecimento sobre as 

experiências de cocriação de valor entre professores e alunos e os elementos que contribuem para 

este processo, mediados pelo uso do AVA, que pode ser entendido como um dos pontos de 

encontro do serviço de ensino, visto que proporciona uma série de interações na relação 

professor-aluno (PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008).  

Para entender sobre a cocriação de valor no ensino, o modelo conceitual foi ampliado 

aumentando, assim, as variáveis de primeira ordem que sustentam o construto Cocriação de 

Valor. A partir do modelo DART, proposto por Prahalad e Ramaswany (2004a), foram utilizadas 

as variáveis “diálogo/interação”, “acesso” e “transparências nas informações” e acrescentadas as 

variáveis “participação ativa”, “experiências de ensino e aprendizagem” e “aprendizagem 

colaborativa”, formando um novo modelo para a cocriação de valor com foco no ensino.  

O modelo decorrente da pesquisa qualitativa foi validado pela pesquisa quantitativa, sob 

a perspectiva do usuário professor. A pesquisa quantitativa foi conduzida mediante um modelo de 

equações estruturais, com o qual se buscou um relacionamento entre as variáveis que representam 

o uso do ambiente virtual de aprendizagem e a cocriação de valor e o desdobramento desta 

relação em termos de resultados alcançados por professores e alunos da instituição pesquisada.  

Na perspectiva dos professores, tanto na pesquisa qualitativa quanto na quantitativa, os 

elementos que influenciam no uso do AVA foram confirmados. Para esses sujeitos, os Recursos 

do AVA, a Infraestrutura de TIC e a Competência Tecnológica dos usuários afetam o uso do 

ambiente. Essa relação é corroborada por Orlikowski (1992), que propõe que: (a) a tecnologia é 

um produto da ação humana e que a partir do seu uso ela é criada, sustentada e compreendida; (b) 

a tecnologia é mediadora da ação humana, desempenhando um papel facilitador e restritivo 

mediando as atividades desenvolvidas pelas pessoas; (c) as condições institucionais de interação 

com a tecnologia influenciam e moldam as ações humanas a partir dos seus contextos; (d) as 

consequências institucionais de interação com a tecnologia envolvem a forma como a ação 

humana atua sobre as propriedades institucionais de uma organização quando usa a tecnologia, 

seja reforçando-as ou transformando-as (ORLIKOWSKI, 1992).  

Orlikowski et al., (1995) reforçam que o uso da tecnologia é fortemente influenciado 

pelo entendimento dos usuários das propriedades e funcionalidades de uma tecnologia, e estes 
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são fortemente influenciados pelas imagens, descrições, retórica, ideologias e demonstrações 

apresentadas por intermediários, ou seja, pela competência tecnológica dos usuários e pelos 

recursos desta tecnologia (AVA). Meirelles et al. (2017) afirmam, ainda, que o uso da tecnologia 

se torna estruturado pela agência humana e envolve uma composição de: experiência, 

conhecimento, significados, hábitos, relações de poder, normas e artefatos tecnológicos.  

Na perspectiva dos alunos e geral (professores + alunos) dois elementos não afetam o 

uso do AVA: competência tecnológica dos usuários e infraestrutura de TIC. No entanto as teorias 

não afirmam que os elementos devem estar juntos e que somente dessa maneira influenciariam o 

uso de uma tecnologia. Por essa razão, o modelo proposto mantém os três elementos 

influenciadores no uso do AVA. Uma explicação para a não confirmação da participação dessas 

variáveis no modelo processado com os dados gerais poderia estar no fato de que o tamanho da 

amostra causou este impacto negativo. Um possível aumento no número de participantes da 

pesquisa poderia alterar este resultado.  

Nas três perspectivas avaliadas (professores, alunos e geral), constatou-se que o uso do 

ambiente virtual de aprendizagem proporciona experiências de cocriação de valor entre 

professores e alunos, fundamentadas nos elementos diálogo/interação, participação ativa, 

transparência nas informações, acesso, experiências de ensino e aprendizagem e aprendizagem 

colaborativa. Para Miranda (2007), o uso das tecnologias da informação e comunicação no ensino 

apoia e melhora a aprendizagem dos alunos e desenvolve ambientes de ensino e aprendizagem, 

devendo ser usadas pelos professores em benefício dos alunos. Clark (1994) e Valente (1993) 

alertam que o uso da tecnologia por si só não influencia no desempenho dos alunos. Os efeitos 

positivos são encontrados quando o professor está presente no processo, envolvendo-se e 

estimulando o envolvimento dos alunos. Os professores devem desenvolver atividades 

desafiadoras e criativas que explorem ao máximo as possibilidades oferecidas pelas tecnologias, 

deixando de ser o repassador do conhecimento para ser o criador de ambientes de aprendizagem e 

facilitador do processo pelo qual o aluno adquire conhecimento (CLARK, 1999; VALENTE, 

1993). Em um novo contexto de uso de tecnologias no ensino, é necessário que o professor 

assuma o papel de mediador no acesso e organizador do processo (LOBO; MAIA, 2015).  

O ambiente virtual de aprendizagem possibilita a criação de um espaço que pode ser 

usado para o processo de ensino e aprendizagem, organização do curso e disciplinas, 

administração dos conteúdos e monitoramento dos alunos. É formado por um aparato tecnológico, 
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pelo gerenciamento das informações, pelos indivíduos e por suas interações (BEHAR et al., 

2013) e tem como objetivo simplificar o gerenciamento dos cursos e auxiliar os alunos no 

planejamento individual do processo de ensino aprendizagem e possibilitando a troca de 

informações e conhecimento (MAIA, 2012). Guerra (2000) ressalta que a forma com que a 

tecnologia é utilizada no processo de ensino e aprendizagem pelo professor é que faz diferença 

para o aluno. Assim o uso da TIC não se limita ao papel instrumental, servindo apenas como 

complemento da sala de aula, mas o seu uso por meio do ambiente virtual de aprendizagem se 

torna um prolongamento da sala de aula (VASCONCELOS, 2006). 

Desta forma ocorre o processo de cocriação de valor no ensino por meio do uso do 

ambiente virtual de aprendizagem. Professores e alunos interagem e participam ativamente do 

curso/disciplinas, mantendo um diálogo e possibilitando experiências de ensino e aprendizagem, 

proporcionando transparência e acesso às informações do ambiente.  A cocriação de valor está 

presente no contexto do ensino superior presencial, onde ocorre a interação entre consumidor e 

fornecedor sendo estes integradores de recursos como a informação e tecnologia (GRÖNROOS, 

2011). Os recursos podem ser processados em ambientes físicos ou virtuais. Assim, fornecedores 

e consumidores podem criar oportunidades e influenciar resultados em um processo dialógico 

(GRÖNROOS; VOIMA, 2013). Alunos e professores cocriam conteúdos do curso por meio do 

esforço realizado em conjunto (PELTIER; SCHIBROWSKY; DRAGO, 2007). A experiência de 

cocriação tem como elementos principais o ensino e a aprendizagem, que se dá por meio da 

interatividade resultante da troca entre professores e alunos, gerando satisfação (BRAMBILLA, 

2016). 

Sob as três perspectivas avaliadas (professores, alunos e geral), constatou-se, também, 

que a cocriação de valor gera como resultados as percepções de qualidade e desempenho e 

satisfação dos usuários. Para Dettmer, Socorro e Kato (2002), qualidade é oferecer ao 

consumidor o que ele deseja, assim a relação estabelecida entre professores e alunos pode 

influenciar de forma positiva na qualidade percebida, agregando valor. As ações intermediadas 

pelo uso do AVA impactam no desempenho dos alunos e nos resultados acadêmicos, levando-os 

à percepção de desempenho e de qualidade do curso e influenciando de forma positiva nas 

práticas de cocriação (BRAMBILLA, 2016).  

Para Bendapudi e Leone (2003), a participação do consumidor afeta a ligação entre a 

qualidade e a satisfação com a empresa. A satisfação resulta da avaliação do consumidor sobre 
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um produto ou serviço e tem como parâmetros suas expectativas e necessidades (ZEITHMAL; 

BITNER, 2003). Para DeShields Jr., Kara e Kaynak (2005), a satisfação resulta de expectativas 

atendidas ou superadas. 

Após a realização das análises qualitativa e quantitativa, constatou-se que as 

experiências de cocriação de valor, ocorridas por meio do uso do AVA, proporcionam as 

percepções de qualidade e desempenho e a satisfação de professores e alunos do ensino superior 

presencial da Faculdade Estácio do ES (unidades Vitória e Vila Velha). Nessa perspectiva, a 

instituição de ensino pesquisada deve seguir estimulando o uso do AVA como forma de 

promover um espaço de interação entre alunos e professores, agregando valor ao serviço de 

ensino e se diferenciando das demais instituições de ensino, conforme orientam Prahalad e 

Ramaswamy (2004a).   
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7 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo foi desenvolvido tendo como principal objetivo responder à seguinte questão 

de pesquisa: Qual o impacto do uso da tecnologia da informação e comunicação no ensino 

superior presencial, na cocriação de valor, e sua influência nas percepções de qualidade e 

desempenho, gerando satisfação de professores e alunos da Faculdade Estácio do ES? Para 

obter esta resposta, a pesquisa explorou a abordagem qualitativa, realizando entrevistas com 

professores; e a quantitativa, aplicando um questionário a alunos e professores da instituição de 

ensino pesquisada.   

Os resultados obtidos pela pesquisa indicaram que o uso do ambiente virtual de 

aprendizagem proporciona experiências de cocriação de valor por meio de dimensões que devem 

ser institucionalizados pela faculdade, estimulados pelos professores e apropriados pelos alunos. 

São eles: o acesso ao ambiente, a transparência nas informações disponibilizadas pelo ambiente, 

interação e diálogo gerados por meio das práticas de ensino, participação ativa de professores e 

alunos, experiências de ensino e aprendizagem proporcionadas pelo ambiente e aprendizagem 

colaborativa. Esses elementos proporcionam as percepções de qualidade e desempenho por parte 

de alunos e professores e geram a satisfação com relação ao uso do ambiente virtual de 

aprendizagem. 

Vale ressaltar que tanto professores quanto alunos anseiam por um ambiente virtual de 

aprendizagem mais interativo e que possibilite ainda mais espaços de trocas e experiências de 

cocriação. Os relatos nas entrevistas deixam claro que este processo ainda é incipiente e que à 

medida que a interação aumenta cria-se uma expectativa nos usuários que acompanham esta 

evolução.  

O primeiro objetivo específico da pesquisa (descrever os elementos que influenciam o 

uso do ambiente virtual de aprendizagem e sua relação com a cocriação de valor) foi atingido por 

meio da pesquisa quantitativa, que identificou sob as perspectivas de alunos, professores e geral 

(ambos) que os elementos recursos do AVA, infraestrutura de TIC e competência tecnológica dos 

usuários afetam o uso do AVA e, consequentemente, a cocriação de valor proporcionada pelo seu 

uso (BEHAR et al., 2013; LARIEIRA; ALBERTIN, 2015; MACHADO et al., 2013; RUAS, 

2005). Ainda que a influência de dois elementos sobre o uso do AVA não tenha se confirmado de 

forma significativa sob a perspectiva dos alunos (competência tecnológica dos usuários) e geral 
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(infraestrutura de TIC), foram confirmados sob a perspectiva dos professores e não há indicação, 

na teoria pesquisada, de que os elementos devem se apresentar em conjunto para que o uso do 

AVA seja efetivo. 

Por meio das entrevistas realizadas na etapa qualitativa, pode-se perceber que existe um 

movimento por parte da instituição e de alguns professores em ampliar o uso do AVA não 

somente no sentido de maior utilização, mas de melhor aproveitamento das funcionalidades 

(recursos) disponíveis. O fato de a instituição disponibilizar pessoal de apoio aos alunos e 

treinamentos on-line aos professores demonstra a mobilização no sentido de aumentar o 

conhecimento sobre o ambiente e, consequentemente, seu aproveitamento. Uma preocupação 

também acontece quanto à infraestrutura disponibilizada, porém o uso do ambiente está mais 

firmado pelos recursos que ele oferece, ou seja, os recursos do AVA afetam seu uso e essa 

relação foi corroborada pela pesquisa quantitativa pelas três perspectivas analisadas (alunos, 

professores e geral).   

O segundo objetivo específico (identificar as dimensões da cocriação de valor que são 

influenciadas pelo uso do AVA nas experiências dos professores e alunos) foi atingido, pois, de 

acordo com as teorias que embasaram o estudo, as dimensões: acesso, transparência nas 

informações, interação/diálogo, participação ativa, experiências de ensino e aprendizagem e 

aprendizagem colaborativa proporcionam experiências de cocriação de valor entre alunos e 

professores. As tecnologias da informação e comunicação (AVA) auxiliam este processo, visto 

que o ambiente é um dos espaços para entrega do serviço de ensino (BECKER; NAGEL, 2013; 

BRAMBILLA, 2016; KASNAKOGLU, 2016; PRAHALAD; RAMASWANY, 2004b; VARGO; 

MAGLIO; AKAKA, 2008).  Nas análises realizadas, a cocriação de valor é explicada pelo uso do 

AVA na proporção de 63,9% (alunos), 62,7% (professores) e 67,6% (alunos + professores).  

Vale ressaltar que os elementos pesquisados fazem parte de um modelo ampliado de 

cocriação de valor que conta com a inclusão de variáveis relacionadas ao ensino (participação 

ativa, experiências de ensino e aprendizagem e aprendizagem colaborativa). As demais variáveis 

(interação/diálogo, acesso e transparência nas informações), segundo Prahalad e Ramaswany 

(2004b) fazem parte de um modelo de cocriação de valor geral.  

Com as análises qualitativa e quantitativa, foi possível identificar o surgimento de um 

processo cocriativo por parte de alunos e professores por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem. Os elementos do modelo ampliado ganham reforço pelas práticas realizadas no 
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AVA por intermédio dos professores. O engajamento do professor neste processo é fundamental, 

pois ele passa a ser um canal de estímulo ao uso do ambiente e o engajamento que possibilita a 

experiência de cocriação de valor. Nesta perspectiva, é importante ressaltar que o AVA atua 

como um facilitador no processo de ensino e aprendizagem, pois possibilita um ambiente de troca 

entre os atores envolvidos. No contexto do ensino, fortemente impactado pela inserção das 

tecnologias da informação e comunicação, contar com uma plataforma virtual que possibilite 

espaços de trocas e aperfeiçoamento das práticas se torna estratégico para a instituição, 

professores e alunos. 

O terceiro objetivo específico (avaliar a relação existente entre o uso da tecnologia da 

informação e comunicação, a cocriação de valor e a percepção de desempenho e qualidade que 

geram satisfação a professores e alunos do ensino superior presencial) foi atingido, pois tanto na 

etapa qualitativa, quanto na etapa quantitativa os sujeitos da pesquisa corroboraram que o uso do 

AVA proporciona experiências de cocriação de valor que derivam nas percepções de qualidade e 

desempenho e gera satisfação (BENDAPUDI; LEONE, 2003; BRAMBILLA, 2016; 

DeSHIELDS Jr.; KARA; KAYNAK, 2005; NG; FORBES, 2008; PELTIER; HAY; DRAGO, 

2005; SIERRA; McQUITY, 2005). Nas análises realizadas, a cocriação de valor explica os 

resultados de qualidade e desempenho percebidos e satisfação, sendo 78% (alunos), 73,9% 

(professores) e 76,2% (alunos + professores). 

Evidencia-se, então, que os elementos do construto cocriação de valor conseguiram 

sustentar o modelo decorrente da pesquisa qualitativa e validá-lo por meio da análise quantitativa. 

Os resultados percebidos por alunos e professores foram considerados adequados à proposta do 

modelo, reafirmando o valor gerado por meio do uso do AVA no processo de cocriação de valor 

no ensino presencial.   

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa (avaliar o impacto do uso do AVA nas 

experiências de cocriação de valor junto a professores e alunos e sua influência nas percepções de 

qualidade, desempenho e satisfação em relação ao curso de graduação presencial ao qual estão 

vinculados) foi atingido mediante ao atingimento dos objetivos específicos.  

Quanto às contribuições da pesquisa, pode-se destacar que, do ponto de vista prático, 

as instituições de ensino superior que utilizam ambientes virtuais de aprendizagem como apoio ao 

ensino presencial poderão se valer deste estudo para estabelecer estratégias que contemplem as 

experiências de cocriação de valor, junto a professores e alunos. Entende-se que, a partir da 
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identificação de elementos relevantes no processo de cocriação de valor e de uso do AVA, os 

gestores terão uma visão mais ampla da relação de ensino e aprendizagem por meio do uso das 

tecnologias da informação e comunicação (AVA). 

Do ponto de vista teórico, o estudo propôs um modelo de cocriação de valor para o 

ensino ainda não desenvolvido em trabalhos anteriores. Assim, buscou-se contribuir para novas 

discussões e propostas de pesquisas nas áreas de tecnologia da informação e comunicação e 

cocriação de valor sob a perspectiva do consumidor, especificamente com a utilização de 

ambientes virtuais de aprendizagem. Na literatura brasileira e internacional, os estudos sobre o 

tema cocriação de valor com abordagem na experiência do consumidor são escassos, tanto em 

pesquisas conceituais quanto empíricas (GALVAGNO; DALLI, 2014; ARAUJO; JESUS, 2016). 

A ampliação das dimensões da cocriação contemplando a “Participação Ativa”, 

“Aprendizagem Colaborativa” e as “Experiências de Ensino e Aprendizagem” somadas às 

dimensões propostas no modelo DART (Acesso, Diálogo e Transparência nas Informações) 

contribuíram para que o modelo de cocriação de valor no ensino envolvesse elementos relevantes 

do processo de ensino e aprendizagem e ampliasse os horizontes das pesquisas em cocriação de 

valor. A proposição de um modelo para a cocriação de valor no ensino articulado a uma 

plataforma de engajamento garante a integração das funções da instituição de ensino e de seus 

professores e alunos por meio do aproveitamento das suas competências (conhecimentos e 

habilidades) ao longo da cadeia de atividades do ensino.  

O modelo permite relacionar os elementos para o uso de uma tecnologia, as ferramentas 

e apoio ao seu uso e as dimensões da cocriação corroboradas pelos professores e alunos, usuários 

desta tecnologia, culminando nos resultados desta experiência de cocriação relacionados às 

percepções de qualidade, desempenho e satisfação.   

Do ponto de vista metodológico, este estudo apresenta contribuições à área de 

conhecimento, utilizando-se do método misto de pesquisa (CRESWELL, 2007), com a estratégia 

de estudo de caso (GIL, 2008), aplicando as técnicas de análise de conteúdo (BARDIN, 2010; 

NEUENDORF, 2002) e modelagem de equações estruturais (HAIR et al., 2005). Buscou-se 

destacar o uso da pesquisa quantitativa nos estudos sobre cocriação de valor, pois, segundo 

Araújo e Jesus (2016) e Galvagno e Dalli (2014), existem poucas abordagens quantitativas 

envolvendo os estudos de cocriação de valor, pelo fato de que essas abordagens exigem uma 

maturidade de campo ainda não estabelecida, sobretudo em pesquisas no Brasil. 
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Vale ressaltar, ainda sob o ponto de vista metodológico, a contribuição trazida pelo 

instrumento desenvolvido para coleta de dados na etapa quantitativa. O questionário foi 

desenvolvido exclusivamente para uso na pesquisa, adaptando-se algumas escalas existentes. 

Posteriormente, foi enviado para análise e validação de sete pesquisadores especialistas no tema 

e, finalmente, submetido a um pré-teste com alunos e professores. Apesar do protocolo para 

validação do questionário, o instrumento apresentou algumas pequenas inconsistências durante o 

processamento dos dados dos professores, sendo necessária a retirada das variáveis v2, do 

construto Recursos do AVA e  v11 e v13 do construto Competência Tecnológica dos 

usuários. Abre-se, então, a possibilidade do refinamento desse instrumento para a 

sua  aplicação em futuras pesquisas.   

Acredita-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para o desenvolvimento 

de estratégias que promovam a cocriação de valor no ensino superior presencial, de forma que os 

ambientes virtuais de aprendizagem sejam utilizados para melhorias das práticas de ensino e 

aprendizagem por alunos e professores, promoção de um diálogo ativo entre os usuários, 

resolução de problemas e proposta de solução para assuntos de interesses acadêmicos e 

institucionais. 

Dessa forma, considera-se que esta pesquisa foi realizada a contento, visto que a questão 

de pesquisa proposta foi respondida de forma satisfatória, e os objetivos geral e específicos foram 

atingidos. As hipóteses e proposições foram adequadamente testadas.  

Vale ressaltar que a pesquisa apresentou algumas limitações, como o fato de ter sido 

desenvolvida em uma única IES, tamanho reduzido da amostra de professores na fase 

quantitativa, distribuição de professores e alunos nos cursos considerados e a não inclusão de 

outros agentes como tutores, técnicos e coordenadores de curso.  

Ao final deste estudo, recomenda-se que ele seja continuado, por meio de novas 

pesquisas contemplando outras instituições de ensino superior, inclusive públicas, bem como uma 

amostra maior de alunos e professores. Sugere-se, também, que os alunos façam parte da 

pesquisa qualitativa, pois, dessa forma, amplia-se a percepção sobre os elementos que 

influenciam o uso do ambiente virtual de aprendizagem e das dimensões da cocriação de valor no 

ensino. Sugere-se explorar experiências de ensino e aprendizagem com foco em metodologias 

ativas.  
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Outra possibilidade seria replicar o estudo para avaliar a cocriação de valor entre 

professores e coordenadores de curso/pessoal administrativo da IES. Recomenda-se, também, a 

elaboração de estudos quantitativos para avaliar o modelo decorrente da parte qualitativa desta 

pesquisa e a utilização dos dados quantitativos para explorar questões a gênero, curso, idade etc.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ETAPA QUALITATIVA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Este roteiro de entrevista é parte integrante da tese da aluna de doutorado em 

Administração de Empresas Ketter Valéria Zuchi Caliari da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, sob a orientação do Prof. Dr. Gilberto Perez, cujo título é "O uso da tecnologia da 

informação e comunicação na cocriação de valor no ensino superior presencial: um estudo 

com ambiente virtual de aprendizagem". Agradecemos a sua participação nesta pesquisa! 

O objetivo geral da pesquisa é avaliar o impacto do uso do AVA nas experiências de 

cocriação de valor junto a professores e alunos e sua influência nas percepções de qualidade, 

desempenho e satisfação em relação ao curso de graduação presencial ao qual estão vinculados.  

A entrevista é composta por perguntas 5 fechadas, destinadas à caracterização do 

respondente, e por 17 perguntas abertas com tempo estimado de duração de 1 hora.  

O entrevistador deve estar atento às fontes adicionais de informações como relatórios e 

documentos relativos ao tema de pesquisa e deve solicitar um feedback ao entrevistado após o 

término da entrevista.  

Caso, o entrevistado não responda alguma pergunta de forma satisfatória, deve-se 

solicitar que ele comente um pouco mais a respeito do que foi perguntado, senão vá para a 

próxima pergunta. 

Para a entrevista Piloto apenas, solicitar o feedback para o entrevistado e anotar as 

observações feitas por ele. 
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Perguntas Fechadas – Caracterização do respondente:  

 

1. Nome:    

2. Formação:    

3. Titulação máxima:  

4. Tempo na Instituição:    

5. Curso(s) de atuação na Instituição:  

 

Perguntas Abertas  

 

1. Você utiliza o ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado pela instituição? Com qual 

frequência?  

 

2. Como classifica seu nível de conhecimento do AVA? 

 

3. Possui conhecimento das funcionalidades do AVA e dos recursos que ele oferece? 

 

4. Em relação aos recursos das TICs disponíveis no AVA, como os utiliza? Poderia classificar o 

grau de importância na utilização dos recursos de acordo com o quadro abaixo?   

Recursos utilizados do AVA 

Recurso Importância de Uso (AI, MI, PI) 

Sistemas De Informação  

Fórum  

Chat  

Rede Social  

E-Mail  

Comunicador de mensagens instantâneas  

Outro (Indicar)  

 

Onde: 

 AI – Alta importância. 

 MI – Média importância.  

 PI – Pouca importância. 

 

5. Quais destes recursos você considera importantes para a percepção de desempenho por parte 

dos alunos ao utilizarem o AVA como suporte às aulas presenciais?  
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6. Os recursos disponibilizados pelo AVA promovem a participação ativa dos alunos no curso e 

nas disciplinas em que estão matriculados? Poderia exemplificar? 

 

7. A instituição disponibiliza pessoal especializado para dar suporte ao uso do AVA? Faz 

treinamentos aos usuários? Com qual frequência? 

 

8. Considera satisfatória a infraestrutura de TIC disponibilizada pela IES?  

 

9. Os alunos são estimulados a participarem e terem acesso aos conteúdos/recursos 

disponibilizados no AVA? De que forma isso acontece? 

 

10. Como se desenvolve a interação/diálogo com os alunos por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem?  

 

11. A instituição estimula a prática de aprendizagem colaborativa? De que forma?  

 

12. Como ocorrem as experiências de aprendizagem dos alunos no AVA? Comente a respeito. 

 

13. As informações são passadas de forma transparente aos alunos? Poderia exemplificar? 

 

14. Os alunos conseguem perceber que o uso do AVA, como suporte às aulas presenciais, 

impacta na qualidade e no seu desempenho no curso? Quais elementos ou recursos são 

importantes para essa percepção?  

 

15. O uso das TICs no ensino alterou a sua percepção de qualidade e desempenho em relação às 

aulas presenciais? Comente a respeito disto?  

 

16. Considera-se satisfeito ao utilizar o AVA como suporte às suas aulas? O que mais 

acrescentaria no ambiente? 

 

17. O (a) Sr.(a) gostaria de fazer alguma consideração adicional sobre esta pesquisa? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO QUANTITATIVO APLICADO A PROFESSORES E 

ALUNOS 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Caro (a) respondente, 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa cujo tema é "O uso da Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC) na cocriação de valor no ensino superior presencial: 

um estudo com ambiente virtual de aprendizagem" desenvolvida pela aluna de doutorado em 

Administração de Empresas Ketter Valéria Zuchi Caliari sob a orientação do Prof. Dr. Gilberto 

Perez, ambos da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

O objetivo da pesquisa é avaliar o impacto do uso do AVA nas experiências de 

cocriação de valor junto a professores e alunos e sua influência nas percepções de qualidade, 

desempenho e satisfação em relação ao curso de graduação presencial ao qual estão vinculados. 

O tempo estimado de preenchimento é de 20 minutos. Antecipadamente, agradecemos a sua 

participação. 

 

Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento: A participação nesta pesquisa é 

voluntária e as informações fornecidas neste questionário serão mantidas em sigilo, sendo usadas 

somente para fins acadêmicos nesta tese, e em artigos acadêmicos dela oriundos.  

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato por um dos e-mails abaixo: 

Doutoranda: kettercaliari@gmail.com 

Orientador: gerez@mackenzie.br 

 

Caracterização do respondente (professor/aluno):  

Unidade:  

Curso:  

Período:  

Idade:  

Gênero:  

 

Para as assertivas a seguir, atribua uma nota em escala de 10 pontos de acordo com o seu grau de 

concordância, sendo: 1 “discordo totalmente” e 10 “concordo totalmente”.  
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Uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Recursos do AVA (Material de apoio, Banco de Questões, Avaliando o Aprendizado, Fórum, 

Chat etc.) 

1. Considero os recursos disponíveis no AVA adequados ao ensino presencial.   

2. Utilizo com frequência os recursos do AVA como suporte ao ensino/trabalho.    

3. Percebo que os recursos do AVA ajudam no meu desenvolvimento acadêmico/profissional.  

4. Noto que os recursos do AVA são atualizados com certa frequência. 

5. Percebo que a instituição tem investido nos recursos do AVA. 

 

Infraestrutura de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação)  

6. A infraestrutura de Internet disponibilizada atende às minhas necessidades para o uso do 

AVA. 

7. A infraestrutura de hardware (computadores) atende às minhas necessidades para uso do 

AVA.  

8. Estou satisfeito com a infraestrutura de TIC para uso do AVA. 

9. Estou satisfeito com o fato de poder utilizar o AVA nos meus equipamentos pessoais (tablete, 

notebook ou smartphone). 

10. Entendo que o AVA possui dados/informações suficientes para atender às minhas 

necessidades acadêmicas/profissionais.  

 

Competência tecnológica dos usuários (conhecimento e habilidade para uso da tecnologia) 

11. Considero-me apto para utilizar plenamente o AVA. 

12. Possuo conhecimento adequado para desenvolver atividades no AVA. 

13. Possuo habilidades tecnológicas para realizar atividades no AVA. 

14. Conheço amplamente os recursos ofertados pelo AVA.  

15. Os treinamentos que realizei contribuíram para o melhor uso do AVA. 

 

Uso do AVA  

16. Procuro usar o AVA em todas as minhas disciplinas.  

17. Acredito que a instituição concentra esforços para ampliação do uso do AVA. 

18. Sou incentivado a utilizar o AVA mais intensamente.  

19. Percebo que o número colegas utilizando o AVA está aumentando. 

20. Noto um esforço no sentido de se intensificar o uso do AVA. 

21. Participo dos treinamentos promovidos pela instituição para uso adequado do AVA. 

 

Cocriação de valor  

Diálogo / Interação 

22. Tenho um alto nível de interação por meio do AVA. 

23. Mantenho um diálogo ativo com meus colegas/pares por meio do AVA. 

24. Acredito que o AVA contribui para engajamento dos seus usuários. 
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25. Percebo que o AVA contribui com os usuários na resolução de problemas.  

26. Entendo que as ferramentas do AVA incentivam perguntas e comentários que enriquecem as 

discussões nas aulas. 

 

Transparência nas informações do AVA   

27. Acredito que o AVA possibilita que as informações sejam disponibilizadas com 

transparência aos usuários. 

28. A transparência nas informações do meu curso é importante para mim. 

29. Percebo que a transparência nas informações gera credibilidade ao serviço de ensino. 

30. Consigo informações relevantes para meu desenvolvimento acadêmico/profissional por meio 

do AVA. 

31. As informações relevantes de que preciso estão geralmente disponíveis no AVA. 

 

Acesso 

32. A interface do AVA me ajuda a compreender as funcionalidades do ambiente. 

33. A interface do AVA me ajuda a perceber os benefícios do ambiente. 

34. A interface do AVA me ajuda a acessar as ferramentas com rapidez. 

35. O design do AVA me ajuda a encontrar facilmente o que preciso. 

36. O design do AVA me motiva a acessar mais conteúdos. 

37. Tenho acesso a todas as informações de que preciso por meio do AVA. 

 

Participação ativa 

38. Costumo participar das atividades desenvolvidas no AVA.   

39. Estou satisfeito com meu nível de participação no AVA.   

40.  Tenho interesse em aumentar minha participação no AVA. 

41.  Tenho a sensação de participar ativamente do meu curso por meio do AVA. 

42. Participo ativamente das sugestões de melhoria no AVA. 

 

Aprendizagem Colaborativa 

43. Percebo que o AVA contribui para que professores e alunos colaborem no processo de 

ensino e aprendizagem.  

44. Compartilho material por meio do AVA. 

45.  Compartilho informações sobre minhas necessidades e opiniões no AVA.  

46. Costumo utilizar as ferramentas colaborativas (fórum, chats, etc.) disponíveis no AVA.  

47. Entendo que a interação entre professores e alunos auxilia o compartilhamento do 

conhecimento. 

 

Experiências de Ensino e Aprendizagem  

48. Entendo que os conteúdos disponíveis no AVA (material de apoio, vídeo aulas, etc.) 

contribuem de forma positiva para o processo de ensino e aprendizagem.   
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49. Busco aprender/ensinar além do espaço da sala de aula física.   

50. Costumo utilizar o material de aula, material complementar e videoaulas disponíveis no 

AVA para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. 

51. Acredito que os conteúdos disponíveis no AVA dão suporte aos professores e aos alunos em 

relação aos conteúdos lecionados em sala de aula. 

52. Percebo que os exercícios avaliativos e de reforço disponíveis no AVA contribuem de forma 

positiva no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Resultados da Cocriação de valor 

Desempenho percebido 

53. Percebo que o uso do AVA contribui para melhorar meu desempenho nas disciplinas que 

estou matriculado/leciono.  

54. Acredito que o uso do AVA contribui de forma positiva para o desempenho dos usuários.     

55. Percebo que meu desempenho melhora à medida que utilizo mais os recursos do AVA.    

56. Percebo que o AVA ajuda a melhorar meu desempenho nas atividades complementares que 

realizo.  

57. De uma forma geral, meu desempenho melhorou com o uso do AVA. 

 

Qualidade percebida 

58. Entendo que o uso do AVA contribuiu para melhorar a qualidade do curso. 

59. Percebo que os conteúdos disponibilizados no AVA são bem elaborados.  

60. Noto que os conteúdos das disciplinas disponibilizados no AVA (videoaulas, material de 

apoio, material complementar, etc.) são de boa qualidade. 

61. Percebo que são poucos os problemas apresentados pelo AVA. 

62. Acredito que o uso do AVA contribuiu para melhorar a qualidade do ensino/aprendizagem. 

 

Satisfação 

63. Estou satisfeito com as funcionalidades do AVA. 

64. Considero-me satisfeito com o AVA. 

65. O AVA atende as minhas expectativas. 

66. Indicaria o uso do AVA para outros estudantes/professores.  

67. Meus colegas demonstram satisfação com o AVA. 
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APÊNDICE C – MATRIZ DE AMARRAÇÃO PARA ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

 

MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Título do trabalho: O uso da Tecnologia da Informação e Comunicação na cocriação de valor no ensino superior presencial: um estudo com ambiente virtual 

de aprendizagem. 

Questão de Pesquisa: Qual o impacto do uso da tecnologia da informação e comunicação no ensino superior presencial, na cocriação de valor, e sua influência 

nas percepções de qualidade e desempenho, gerando satisfação de professores e alunos da Faculdade Estácio do ES? 

Objetivo Geral da pesquisa: O objetivo geral deste estudo é avaliar o impacto do uso do AVA nas experiências de cocriação de valor junto a professores e 

alunos e sua influência nas percepções de qualidade, desempenho e satisfação em relação ao curso de graduação presencial ao qual estão vinculados.  

Objetivos Específicos Construtos  Referencial teórico Variáveis  Roteiro para entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descrever os elementos 

que influenciam o uso do 

ambiente virtual de 

aprendizagem e sua relação 

com a cocriação de valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso do AVA  

Ao utilizar uma tecnologia, os agentes humanos 

se baseiam nas propriedades que compõe o 

artefato tecnológico (conteúdos de dados 

específicos, personalizados, recursos ou 

acessórios expandidos de software / hardware), 

nas suas habilidades, poder, conhecimento, 

pressupostos e expectativa sobre a tecnologia e 

seu uso, influenciado tipicamente por 

treinamento, comunicação e experiências 

anteriores (ORLIKOWSKI; GASH, 1994).   

 

A tecnologia como mediadora da ação humana 

desempenha um papel facilitador e restritivo 

mediando as atividades desenvolvidas pelas 

pessoas. Ao utilizar a tecnologia como um meio 

de práticas sociais as pessoas se tornam 

habilitadas ou restritas à ação, revelando então 

efeitos positivos ou negativos do seu uso e com 

implicações que dependem de múltiplos fatores, 

incluindo contexto institucional, autonomia e 

capacidade dos usuários (ORLIKOWSKI, 1992). 

 

O uso da tecnologia torna-se estruturado pela 

agência humana e envolve uma composição de: 

experiência, conhecimento, significados, hábitos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos do AVA 

 

Infraestrutura de 

TIC 

 

Competência 

tecnológica dos 

usuários 

 

 

18. Você utiliza o ambiente 

virtual de aprendizagem 

disponibilizado pela 

instituição? Com qual 

frequência?  

 

19. Como classifica seu nível 

de conhecimento do AVA? 

 

20. Possui conhecimento das 

funcionalidades do AVA e 

dos recursos que ele oferece? 

 

21. Em relação aos recursos 

das TICs disponíveis no 

AVA, como os utiliza? 

Poderia classificar o grau de 

importância na utilização dos 

recursos: Sistema de 

informação, fórum, chat, rede 

social, e-mail, comunicador de 

mensagens instantâneas e 

outros (indicar).  

 

22. A instituição disponibiliza 
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relações de poder, normas e artefatos tecnológicos 

(MEIRELLES et al., 2017). 
 
De acordo com Larieira e Albertin (2015) a 

definição de TIC é um conjunto dos softwares, 

sistemas de informação, computadores, bancos de 

dados, infraestrutura, redes, dispositivos 

eletrônicos e os recursos de telecomunicação, 

multimídia e automação que as organizações 

utilizam para obter, armazenar, tratar e 

disponibilizar informações que suportam a 

operação das organizações. 

 

Para Behar et al. (2013), o AVA é o espaço na 

Internet que possibilita a criação de um ambiente 

educacional sendo usado para organizar o curso e 

as disciplinas, administrar os conteúdos e 

monitorar os alunos. Este ambiente é composto 

por um aparato tecnológico, pelo gerenciamento 

das informações, pelos indivíduos e por suas 

interações (Behar et al., 2013) e tem como 

objetivo a simplificação do gerenciamento dos 

cursos, auxiliando os alunos no planejamento 

individual do processo de aprendizagem e 

possibilitando a troca de informações e 

conhecimento (Maia, 2012). 

 

A competência que os consumidores trazem é 

uma função dos conhecimentos e habilidades que 

possuem, da sua vontade de aprender e 

experimentar, e da sua capacidade de participar de 

um diálogo ativo (SKAGGS; YOUNDT, 2004).  

pessoal especializado para dar 

suporte ao uso do AVA? Faz 

treinamentos aos usuários? 

Com qual frequência? 

 

23. Considera satisfatória a 

infraestrutura de TIC 

disponibilizada pela IES?  

 

 

2. Identificar as dimensões 

da cocriação de valor que 

são influenciadas pelo uso 

do AVA nas experiências 

dos professores e alunos. 

 

 

 

 

Cocriação de 

valor 

Prahalad e Ramaswamy (2004a) definem 

cocriação de valor como a participação ativa do 

consumidor gerando maiores desempenho e valor 

no serviço e posteriormente a satisfação. 

De acordo com Prahalad e Ramaswamy (2004a) a 

cocriação de valor envolve a participação ativa do 

consumidor gerando maiores desempenho e valor 

no serviço e posteriormente a satisfação. Os 

 

 

 

Interação/Diálogo 

 

Transparência 

 

Acesso 

24. Os recursos 

disponibilizados pelo AVA 

promovem a participação 

ativa dos alunos no curso e 

nas disciplinas em que estão 

matriculados? Poderia 

exemplificar? 
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autores atribuem à internet o processo interativo 

entre empresa e consumidor (fórum de interação) 

e destacam que os consumidores se tornam mais 

ativos e participativos na criação e competição 

por valor, tornando-se uma fonte de vantagem 

competitiva para as empresas. 

A cocriação é um processo dialógico que envolve 

um alto nível de participação de ambos os 

parceiros indicando os efeitos construtivos de 

uma contribuição mútua na relação. Os resultados 

também implicam que a cocriação é um 

fenômeno contextual e interativo, portanto, as 

dimensões e os efeitos da participação mútua 

devem ser interpretados em contextos de serviço 

específicos (KASNAKOGLU, 2016).  

 

O Diálogo gera interatividade e uma oportunidade 

de estimular a troca de conhecimento entre a 

organização e o consumidor a fim de sanar 

questões de interesse mútuo para suprir 

necessidades e expectativas e deve dirigir-se a 

assuntos que ambos envolvidos estejam 

interessados (BECKER; NAGEL, 2013; 

ROMERO; MOLINA, 2009). 

 

O Acesso trata da informação e da ferramenta. 

Por meio do acesso o consumidor experimenta 

um serviço sem a necessidade de possuí-lo, 

obtendo primeiro a experiência desejável. A 

Transparência contribui para uma relação mais 

produtiva e de maior valor agregado, apontando 

para o desaparecimento da assimetria de 

informações entre organizações e consumidores. 

A transparência é uma consequência do acesso 

(PRAHALAD; RAMASWANY, 2004b). 

 

Prahalad e Ramaswany (2004b) destacam que 

quando os consumidores participam ativamente 

no processo de cocriação de valor obtém 

benefícios, porém assumem riscos neste processo. 

 

Participação ativa 

 

Aprendizagem 

colaborativa 

 

Experiências de 

ensino e 

aprendizagem 

 

25. Os alunos são estimulados 

a participarem e terem acesso 

aos conteúdos/recursos 

disponibilizados no AVA? De 

que forma isso acontece? 

 

26. Como se desenvolve a 

interação/diálogo com os 

alunos por meio do ambiente 

virtual de aprendizagem?  

 

27. A instituição estimula a 

prática de aprendizagem 

colaborativa? De que forma?  

 

28. Como ocorrem as 

experiências de aprendizagem 

dos alunos no AVA? Comente 

a respeito. 

 

29. As informações são 

passadas de forma 

transparente aos alunos? 

Poderia exemplificar? 
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Parte do princípio das organizações tradicionais 

de que saberiam avaliar e administrar os riscos de 

que os consumidores que, por seu papel ativo, 

tornam-se também responsáveis pelo processo de 

cocriação de valor (BECKER; NAGEL, 2013).   

 

O comportamento do professor é decisivo quanto 

à orientação e incentivo no desenvolvimento de 

tarefas que despertem o interesse do estudante e 

que motivem a busca individual extraclasse 

(SKINNER; BELMONT, 1993). Engajamento e 

participação discente são requisitos para gerar 

valor (BRAMBILLA, 2016). 

 

Para Halbesleben e Wheeler (2009) a 

aprendizagem colaborativa faz com o aluno mude 

sua postura estudantil se sinta comunitariamente 

em uma sala de aula, sendo a cocriação uma ideia 

condizente com esta teoria. A possibilidade de 

cocriar valor, preconiza sua natureza colaborativa 

(VARGO; LUSCH, 2008). 

 

As Experiências de aprendizagem tratam de um 

aspecto importante na percepção de valor por 

parte do aluno. Baseados em suas experiências 

sociais, intelectuais e de acesso, entende-se que os 

estudantes controlam seu próprio aprendizado e 

que aprendem de diversas formas (RAMSEY; 

FITZGIBBONS, 2005), sendo necessária a 

criação de espaços para este aprendizado. 

 

3. Avaliar a relação 

existente entre o uso da 

tecnologia da informação e 

comunicação, a cocriação de 

valor e a percepção de 

desempenho e qualidade 

que geram satisfação a 

professores e alunos do 

ensino superior presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados da 

Cocriação de 

valor 

Desempenho percebido e qualidade percebida 

serão verificados como derivações do valor e 

também como variáveis potencializadoras à 

satisfação do aluno (BRAMBILLA, 2016). 

 

A relação do professor com os alunos pode 

influenciar de forma positiva na qualidade 

percebida por eles e a qualidade percebida pelos 

alunos resulta do valor (PELTIER; HAY; 

DRAGO, 2005). O desempenho percebido está 

 

 

 

 

 

Desempenho 

percebido 

 

Qualidade 

percebida 

30. Quais destes recursos você 

considera importantes para a 

percepção de desempenho por 

parte dos alunos ao utilizarem 

o AVA como suporte às aulas 

presenciais?  

 

31. Os alunos conseguem 

perceber que o uso do AVA, 

como suporte às aulas 
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relacionado com diversos resultados oriundos das 

ações de aula, como autoavaliação, avaliações de 

conhecimento, participações em projetos 

extraclasse, aprovação programas de estágio, 

trainne, exames nacionais, etc. Estas ações 

intermediadas pelos professores impactam no 

desempenho dos alunos e nos resultados 

acadêmicos, levando-os à percepção de 

desempenho e de qualidade do curso e 

influenciando de forma positiva nas práticas de 

cocriação (BRAMBILLA, 2016).  

 

Satisfação 

presenciais, impacta na 

qualidade e no seu 

desempenho no curso? Quais 

elementos ou recursos são 

importantes para essa 

percepção?  

 

32. O uso das TICs no ensino 

alterou a sua percepção de 

qualidade e desempenho em 

relação às aulas presenciais? 

Comente a respeito disto?  

 

33. Considera-se satisfeito ao 

utilizar o AVA como suporte 

às suas aulas? O que mais 

acrescentaria no ambiente? 
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APÊNDICE D - ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DA ETAPA QUANTITATIVA 

 

 

ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Construtos  Variáveis Bases para a escala Assertivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso do Ambiente 

Virtual de 

Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos do AVA 

 

Elaborado com base nas 

entrevistas realizadas na 

etapa qualitativa.  

1. Considero os recursos disponíveis no AVA adequados ao ensino presencial.   

2. Utilizo com frequência os recursos do AVA como suporte ao ensino.    

3. Os recursos do AVA ajudam no meu desenvolvimento acadêmico.  

4. Os recursos do AVA são atualizados constantemente.  

5. A instituição tem investido nos recursos do AVA. 

 

 

 

 

Infraestrutura de TIC 

 

 

Elaborado com base nas 

entrevistas realizadas na 

etapa qualitativa. 

1. A infraestrutura de Internet disponibilizada atende as minhas necessidades para o 

uso do AVA.  

2. A infraestrutura de hardware (computadores) atende as minhas necessidades para 

uso do AVA. 

3. Estou satisfeito com a infraestrutura de TIC para uso do AVA. 

4. Estou satisfeito com o fato de poder utilizar o AVA nos meus equipamentos 

pessoais (notebook e smartphone). 

5. A infraestrutura de Dados (Bancos de Dados) atende as minhas necessidades para 

uso do AVA. 

 

 

Competência tecnológica 

dos usuários 

 

 

FÜLLER et al. (2010) 

1. Considero-me apto para contribuir no desenvolvimento de conhecimento por 

meio do AVA. 

2. Possuo conhecimento adequado para desenvolver atividades no AVA. 

3. Possuo habilidades tecnológicas para realizar atividades no AVA, com facilidade. 

4. Tenho interesse em conhecer mais as ferramentas e funcionalidades do AVA. 

5. Sempre participo de treinamentos para uso do AVA. 

 

 

Uso da TIC 

 

 

PEREZ (2006) 

1. Nos meus cursos, o AVA é amplamente utilizado.  

2. A instituição planeja ampliar o uso do AVA.  

3. A instituição incentiva os usuários a utilizarem o AVA.  

4. O número de usuários do AVA vem aumentando significativamente. 

5. A instituição planeja intensificar o uso do AVA.  

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo / Interação 

 

 

SUN; CHEN (2016) 

BORSTNAR (2012) 

KASNAKOGLU (2016) 

1. Tenho um alto nível de interação no AVA.  

2. Mantenho um diálogo ativo com meus colegas / pares por meio do AVA. 

3. O AVA contribui para o envolvimento dos usuários.  

4. O AVA contribui para a resolução de problemas.  

5. As ferramentas do AVA incentivam perguntas e comentários que enriquecem as 
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Cocriação de valor  

 discussões nas aulas.  

 

 

 

Transparência 

 

 

 

SUN; CHEN (2016) 

FÜLLER et al. (2010) 

1. O AVA possibilita que as informações sejam disponibilizadas com transparência 

aos usuários. 

2. Ter transparência nas informações do meu curso é importante para mim.  

3. A transparência nas informações passa a sensação de seriedade no serviço de 

ensino. 

4. Consigo informações relevantes para meu desenvolvimento acadêmico por meio 

do AVA. 

5. As informações relevantes que preciso, geralmente estão disponíveis no AVA. 

 

 

 

Acesso 

 

 

 

FÜLLER et al. (2010) 

1. A interface do AVA me ajuda a compreender as funcionalidades e os benefícios 

do ambiente. 

2. A interface do AVA me ajuda a acessar as ferramentas com rapidez. 

3. O design do AVA me ajuda a encontrar facilmente o que preciso. 

4. O design do AVA me inspira a acessar mais conteúdos e articular melhor minhas 

ideias. 

5. Tenho acesso a todas as informações que preciso por meio do AVA. 

 

 

Participação ativa 

 

KOHLER et al. (2011) 

FÜLLER et al. (2010) 

SUN; CHEN (2016) 

1. Costumo participar das atividades desenvolvidas no AVA.   

2. Estou satisfeito com meu nível de participação no AVA.   

3. Tenho interesse em aumentar minha participação no AVA. 

4. Tenho a sensação de participar ativamente do meu curso por meio do AVA. 

5. Participo ativamente das sugestões de melhoria no AVA. 

 

 

Aprendizagem Colaborativa 

 

 

KASNAKOGLU (2016) 

1. O AVA possibilita que professores e alunos construam conhecimento juntos. 

2. Compartilho material por meio do AVA. 

3. Compartilho informações sobre minhas necessidades e opiniões no AVA.  

4. Participo dos fóruns de discussão disponíveis no AVA. 

5. A interação entre Professor/Aluno auxilia o compartilhamento do conhecimento. 

 

 

Experiências de 

Aprendizagem 

 

 

 

KASNAKOGLU (2016) 

1. O conteúdo do AVA atende as minhas necessidades acadêmicas.  

2. Busco aprender além do conteúdo que é lecionado em sala de aula.  

3. Costumo consultar o material de aula, material complementar, vídeos-aula no 

AVA. 

4. Recorro ao AVA sempre que tenho dúvida em relação aos conteúdos lecionados 

em sala de aula. 

5. Participo dos exercícios avaliativos e de reforço disponíveis no AVA.  

 

 

 

 

Resultados da Cocriação 

de valor 

 

Desempenho percebido 

 

KASNAKOGLU (2016) 

1. O uso do AVA contribuiu para melhorar meu desempenho no curso. 

2. O uso do AVA contribuiu para melhorar o desempenho dos usuários.   

3. Os conteúdos disponibilizados no AVA contribuem para meus estudos 

complementares.  

4. Percebo uma melhoria significativa no meu desempenho extraclasse.  

5. De uma forma geral, meu desempenho melhorou com o uso do AVA. 

  1. O uso do AVA contribuiu para melhorar a qualidade do curso. 
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Qualidade percebida 

BORSTNAR (2012) 

SUN; CHEN (2016) 

 

2. Os conteúdos disponibilizados no AVA são bem elaborados.  

3. Os conteúdos disponibilizados no AVA são sempre atualizados. 

4. Quando tenho problemas no AVA o suporte resolve com rapidez. 

5. O uso do AVA contribuiu para melhorar a qualidade do ensino/aprendizagem. 

 

Satisfação 

 

SUN; CHEN (2016) 

KASNAKOGLU (2016) 

1. Estou satisfeito com as funcionalidades do AVA. 

2. Considero-me satisfeito com o AVA. 

3. O AVA atende as minhas expectativas. 

4. Indicaria o uso do AVA para outros estudantes/professores.  

5. Meus colegas demonstram satisfação com o AVA. 
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APÊNDICE E – UNIDADES DE REGISTRO OBTIDAS A PARTIR DA LEITURA DAS TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

 

Pergunta (Núcleo) E1 E2 E3 E4 E5 E6 

1. Frequência de 

utilização do Ambiente 

Virtual de 

Aprendizagem – AVA. 

Estou usando mais. 

Colocando mais 

coisas para os 

alunos, textos, 

slides.  

 

Para cada disciplina 

uma vez por 

semana. Pode existir 

um pouco mais de 

frequência quando 

peço trabalhos. 

Diariamente para 

postar atividades, 

acompanhar, buscar 

contatos, até gerar 

trabalhos e fóruns 

muitas vezes.  

Semanalmente 

coloco material 

para todas as 

turmas.  

Por semana três ou 

quatro vezes.   

Uma vez por 

semana, pelo 

menos.  

Para postar 

materiais e acessar 

os materiais da 

disciplina como os 

planos de aula. 

 

 

2. Nível de 

conhecimento do AVA 

(funcionalidades e 

recursos) 

Conheço as 

principais 

ferramentas.  

Conheço bem o 

ambiente virtual e 

consigo trabalhar 

bem com ele.   

Conheço bastante as 

funcionalidades do 

sistema.  

O professor não tem 

formação para o seu 

uso e me consultam 

muito para perguntar 

sobre como fazer as 

coisas dentro do 

ambiente.  

Colocam mais 

funcionalidades e 

vão sempre 

adicionando coisas 

no ambiente.  

Todos os itens que 

eu posso atuar e 

conheço.   

Tem uns que eu não 

utilizo muito, por 

conta de às vezes eu 

estar utilizando 

outros mecanismos.   

Eu conheço as 

possibilidades, só 

não utilizo muitos 

alguns por critério 

meu mesmo.  

Médio, pois utilizo 

pouco.  

Tento conhecer 

sozinha, mexendo e 

aprendendo.  

Teve mudanças 

então tenho que 

explorar.  

Peguei matrícula de 

aluno para tentar 

descobrir como as 

novas ferramentas 

funcionam.  

 

Em percentual, 

conheço uns 70%.  

Tenho um nível 

bem legal, mas 

como ele está em 

constante mudança, 

nunca consigo 

conhecer tudo. 

O que acontecia até 

um ano atrás eu 

conheço. 

Mas as mudanças 

vão acontecendo de 

uma forma muito 

abrupta. 

E não dão nenhum 

curso para a gente.  

Tenho bom 

domínio.  

Busco descobrir 

mais 

funcionalidades do 

sistema; 

Algumas vezes faço 

tutorial para mandar 

para os alunos e 

professores como 

forma de ajudá-los. 

Tenho 

conhecimento das 

funcionalidades e 

recursos. 

Mas não utilizo 

todos, pois acho 

alguns 

desnecessários para 

o ensino presencial. 

3. Grau de importância 

dos recursos do AVA. 

SI: alto.  

Fórum: alto. 

Chat: médio.  

Rede Social: 
médio. 

E-mail: alto.  

SI: alto. 

Fórum: alto. 

Chat: baixo.  

Rede Social: baixo:  

E-mail: alto. 

Outro: Objects 

SI: alto. 

Fórum: médio. 

Chat: baixo. 

Rede Social: alto. 

E-mail: alto. 

 

SI: alto. 

Fórum: baixo. 

Chat: baixo 

Rede Social: baixo  

E-mail: baixo. 

 

SI: alto. 

Fórum: alto. 

Chat: baixo. 

Rede Social: 

médio. 

E-mail: alto.  

SI: alto. 

Fórum: baixo. 

Chat: baixo. 

Rede Social: baixo. 

E-mail: médio. 

Outro: Simulados 
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 (alto). 

 

Outro: Estatísticas, 

Analitics, 

Simulados, Testes 

(alto) 

 

(alto). 

 

4. Forma de utilização 

dos recursos do AVA. 

Só uso a webaula.  

Coloco material de 

maneira antecipada.  

  

 

Coloco material na 

sala de aula virtual. 

Uso o fórum para 

configurar alguma 

informação 

importante.   

No fórum os alunos 

podem interagir.   

Sempre passo uma 

questão e peço ao 

aluno para postar 

suas respostas, 

interagir. 

E-mail uso bastante.  

O “objects” é 

interessante para o 

aluno ter acesso a 

várias coisas de 

vários lugares – 

pode trazer mais 

informação aos 

alunos.  

Outro recurso é 

sobre o envio de 

trabalho.  

Trabalhar em sala de 

aula com o feedback 

que deu em cima do 

trabalho ao aluno 

através do ambiente.  

A resposta ainda não 

proporciona a 

interação. Não é 

dentro da própria 

ferramenta.  

Utilizo a rede social 

nas atividades de 

extensão como 

forma de promover 

o curso, as 

atividades que 

realizamos e uma 

integração maior.  

O sistema de 

informação uso para 

informativo e 

conteúdo.  

O fórum uso para 

complementar.   

Uso o google drive 

com os formulários, 

porque ele já tabula 

as respostas.  

O e-mail uso em 

várias situações -    

quando os alunos 

faltam uso para 

mandar as 

informações 

individuais, para o 

grupo ou para a 

turma - é o meu 

canal de 

comunicação com 

ele e me da garantia 

e se precisar 

comprovar que eu 

enviei.   

Utilizo somente o 

sistema de 

informação 

enviando 

mensagens para os 

alunos, postando 

material de aulas, 

envio tarefas, 

atividades, material 

para o aluno.  

Se preciso me 

comunicar com 

algum aluno em 

especial eu uso a 

mensagem dentro 

do sistema.  

Se eu preciso de 

alguma informação 

sobre o aluno, 

como nota, faltas, 

etc. eu vou lá 

também.  

Não busco outros 

recursos.  

Ele facilitou a vida 

do professor, pois 

possibilita colocar 

todo o material.  

O fórum é muito 

importante. Eu 

utilizava mais, 

porém poucos 

professores o 

adotam, então os 

alunos participam 

pouco.  

Uso muito as 

mensagens por e-

mail.  

O SAVA está 

tentando tornar o e-

mail mais obsoleto, 

estimulando o uso 

do chat.  

Rede Social tem 

uma integração.  

Outro recurso que 

eu acho muito 

importante são as 

estatísticas do 

banco de questões - 

você descobre 

quais das suas 

questões foram 

utilizadas ou não – 

o que o aluno está 

acertando, o que ele 

está errando.  

 

O sistema de 

informação uso 

muito para colocar 

material de aula. 

Acho válido para os 

alunos 

acompanharem as 

aulas - eles sabem 

os conteúdos que 

devem estudar para 

as aulas.  

Existem também 

aulas de outros 

professores, slides, 

textos, vídeos, e 

isso ajuda bastante 

como suporte ao 

conteúdo dado na 

sala de aula.  

Os simulados que 

os alunos fazem são 

ótimos. 

Através deles 

conseguimos 

identificar quais os 

conteúdos precisam 

ser trabalhados, 

pois geram 

estatísticas para os 

professores. 
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5. Recursos 

importantes para a 

percepção de 

desempenho por parte 

dos alunos. 

Fazer cursos, fazer 

aulas de reforço, 

usar os jogos 

educativos, usar 

vídeo aulas, vai 

muito do perfil do 

aluno. 

Quem usa já 

percebeu que 

quando ele está 

com dúvida na 

explicação do 

professor, quando 

ele faltou aula, que 

ele pode ir lá e 

aprender sozinho.  

Já entenderam que 

o ambiente faz 

diferença no ensino.  

É mais do aluno e 

não da ferramenta 

em si.  

O material de aula, 

os cursos, as 

atividades, os 

vídeos são bem 

legais mesmo.  

 

Os fóruns. Quando 

eles são bem 

configurados os 

alunos se 

interessam. Os 

fóruns ajudam 

muito. 

Às vezes nem é 

tanto de 

desempenho após a 

aula, mas também o 

desempenho antes 

da aula.  

Acredito estar 

desenvolvendo a 

questão da tomada 

de decisão e também 

fazendo ele criar 

uma cultura de 

leitura antes das 

aulas para que eles 

possam participar.  

Os recursos do 

ambiente virtual 

ajudam nesse 

processo.   

Utilizo o google 

drive, utilizo outras 

técnicas e outros 

softwares e mapa 

conceitual.  

Na atividade de 

extensão eu tenho 

feito usando muita 

tecnologia, 

principalmente nas 

inscrições eu não 

uso mais papel, 

devido à praticidade.  

Os simulados dão 

uma resposta para 

mim e para o aluno 

de como se 

encontra a 

aprendizagem dele 

que eu dei em sala.  

Tem um gráfico de 

como o aluno está 

aprendendo, 

quantidade de 

acertos e erros.  

O “Avaliando o 

Aprendizado” - a 

ferramenta é boa.   

O Banco de dados 

que o professor 

consegue colocar 

material, postar e o 

aluno visualizar, 

esse recurso é 

muito bom. 

A Estácio já 

disponibiliza outros 

materiais e isso daí 

já facilita muito 

para o aluno.  

Ele leva o celular e 

já consegue estudar 

onde ele for. 

O mais importante 

é o sistema de 

informação. Os 

alunos percebem 

que o desempenho 

deles melhora 

quando utilizam 

mais os materiais 

colocados pelos 

professores e o 
material 

complementar.  

Os simulados e o 

“Avaliando o 

Aprendizado” 

também dão uma 

boa noção de 

desempenho. 

Os alunos 

conseguem medir 

pelos resultados 

obtidos nesses 

exercícios – 

possibilitando que 

os alunos estudem 

direcionados.  

6. Recursos que 

promovem 

participação ativa dos 

alunos.    

A Estácio está 

tentando aumentar 

essa utilização 

inclusive 

implantando a 

metodologia ativa. 

Agora a gente está 

sendo desafiado a 

fazer no AVA.   

Agora a gente vai 

conseguir fazer o 

aluno perceber mais 

Deveriam promover.  

Ainda vai muito da 

cultura do aluno.  

Isso é uma situação 

que vai acontecer, 

que vai se 

desenvolver, que 

não tem como voltar 

atrás.  

Existem muitos 

entraves, os alunos 

não estão 

Acredito que 

professor é que tem 

que estimular esse 

uso, porque senão o 

ambiente será 

subutilizado. 

O ambiente 

disponibilizado 

promove, mas tem 

que ter o 

acompanhamento e 

cobrança. 

Poderíamos ter 

mais interação. 

O sistema tem 

muitos recursos, 

mas o professor não 

tem esse tempo de 

estar com o aluno 

ali naquele 

ambiente, por isso 

que a gente não usa 

tudo.  

O sistema toma 

Os recursos 

começaram a ser 

trabalhados no 

semestre passado, 

porque estava 

realmente muito 

incompleto. 

O professor não 

tem acesso a 

nenhuma 

modificação.  

 

Os alunos têm que 

acessar o AVA para 

ter acesso aos 

materiais das 

disciplinas, planos 

de aula, 

documentos, 

arquivos de 

PowerPoint etc.  

Os alunos mais 

interessados 

utilizam bastante o 
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se funciona ou não.  

A maioria dos 

professores usa 

mais a webaula.   

Os alunos usam 

mais os vídeos, 

aquele material de 

reforço.  

acostumados,  são 

poucos aqueles que 

tem um acesso on-

line em casa e o 

acesso on-line na 

instituição é 

precário.  

Nas aulas 

experimentais, eu 

faço a utilização de 

softwares.   

Nas aulas em que 

tem muita teoria,  

peço para acessar o 

link. 

muito do nosso 

tempo também.  
  

ambiente e chegam 

a propor melhorias.  

7. Suporte 

especializado  e 

treinamento aos 

usuários.  

Treinamento de 

uma hora falando 

de metodologia 

ativa, mas foi bem 

superficial.  

Têm os PIQs, 

aqueles cursos que 

a gente faz on-line.  

Não sei se existe 

algum suporte de 

monitores para os 

alunos.  

Treinamentos on-

line.  

Alguns professores e 

alunos também não 

conseguem chegar 

ao acesso para o 

treinamento.  

O bloqueio se dá 

desde o início, mas 

existe para o aluno 

um atendimento, são 

os tutores do on-

line.  

O apoio funciona 

para disciplina on-

line.  

Sim, os alunos têm o 

suporte.  

Tem os horários já 

fixados, tem os 

tutores que ficam a 

disposição.  

Para os professores 

tem os treinamentos 

da instituição, 

alguns são à 

distância e outros 

presenciais, 

dependendo da 

demanda.  

Sabemos que existe 

um suporte, uma 

sala específica para 

isso. Alguns alunos 

dizem que vão lá e 

realmente 

conseguem 

aprender como usar 

o sistema. 

Para professor eu 

nunca tive 

treinamento.  

Para o SAVA um 

professor vai 

ensinando um ao 

outro quando ele 

chega e é assim que 

a gente aprende. 

O suporte para o 

aluno é de como 

manusear a 

ferramenta, como 

manusear todo o 

sistema.  

Ele tem o suporte 

com os técnicos de 

laboratório. 

Para o professor 

não tem. 

Quando ele se torna 

funcionário da 

instituição, tem que 

aprender sozinho 

ou com a ajuda de 

outros professores.  

Para os alunos sim, 

mas para os 

professores não.  

Para os alunos há 

monitores todos os 

dias a semana para 

ajudar nas dúvidas 

porventura 

existentes sobre o 

sistema e como 

acessar suas 

funcionalidades.  

Os professores 

tiram dúvidas uns 

com os outros.  

 

8. Infraestrutura de 

TIC disponibilizada.  

A ferramenta tem 

potencial, mas 

como o acesso a 

internet é péssimo, 

então você fica até 

com medo de 

planejar alguma 

coisa em aula e 

chegar lá e não 

funcionar, porque 

ninguém vai ter 

acesso à internet. 

Tem laboratório só 

que não dá pra todo 

A estrutura de 

tecnologia não.  

É inadmissível você 

entrar numa 

instituição como é a 

Estácio e você clicar 

numa internet com 

senha wi-fi.  

O aluno tem que 

chegar e clicar na 

internet com a 

matrícula dele e com 

a senha dele, 

inclusive controla e 

Em relação a 

internet ela ainda 

não tem uma 

potência, ela não 

tem uma segurança 

para que a gente 

possa usar  

aplicativos no 

celular durante as 

aulas.  

Outra coisa do 

suporte são os 

computadores, uma 

limitação. 

Não. É muito 

precária.  

Não é possível 

utilizar os recursos 

de internet, 

materiais on-line, 

dentro de sala de 

aula.  

Os computadores 

na sala dos 

professores também 

são poucos. Os 

laboratórios de 

informática vivem 

Quanto à estrutura 

de internet e 

laboratórios de 

informática posso 

dizer que melhorou 

muito, mas tem 

muitas falhas.  

Nos últimos 2 anos 

a internet melhorou 

absurdamente, mas 

ainda nós temos 

muitas falhas de 

conexão. 

As salas de aula 

É satisfatória.  
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mundo.  rastreia o que ele 

acessa.   

É precário.  

 

Nos períodos de 

provas do EAD a 

gente não tem como 

levar os alunos ao 

laboratório para dar 

aula.   

ocupados para 

provas do EAD e 

quase não podemos 

usar.  

Então fica difícil 

estimular o uso das 

tecnologias com as 

condições de 

infraestrutura que 

temos.  

 

não têm acesso a 

internet. 

Ocorreu 

atualização dos 

computadores nas 

salas dos 

professores - nem 

sempre as 

máquinas 

funcionam.  

A rede é lenta.  

9. Estímulo à 

participação.   

Até hoje houve 

pouco incentivo 

para que os alunos 

participassem de 

forma ativa no 

ambiente virtual de 

aprendizagem. 

Com as 

metodologias ativas 

eles devem 

participar mais e 

nós também.  

Eu não tenho o 

hábito de fazer tudo 

pelo ambiente 

virtual.  

O que eu faço no 

ambiente virtual 

para eles mais é 

leitura e resolução 

de exercício.  

 

Os professores têm 

um grande papel no 

estímulo e fazemos 

isso.   

Começamos por 

colocar todo o 

material no sistema 

criando o hábito de 

acessar o ambiente.  

Vai  de cada 

professor a questão 

de configurar fórum, 

de em sala de aula 

mostrar que o fórum 

está aberto, de 

entregar o trabalho 

pelo ambiente, 

sistema, isso deve 

ser colocado em sala 

de aula.  

Existe estímulo. 

A coordenação tem 

o seu papel, a 

direção, mas dentro 

da sala de aula é a 

gente que tem que 

fazer.  

Eu jamais pego e-

mail de turma, o 

meu canal de 

comunicação é o 

sistema para envio 

de material.  

O estimulo vem de 

cima e a gente tem 

que propagar isso, 

porque a gente é 

cobrado. 

O canal do 

professor enviar 

materiais e pedir 

que os alunos 

acessem materiais é 

o SAVA.  

Não utilizamos 

outras formas de 

comunicação além 

da sala de aula e 

sistema.  

A cobrança do 

professor estimula 

o aluno a participar. 

Eles precisam usar 

o sistema para tudo. 

Porém em relação 

ao ensino ainda 

usamos pouco.  

O ambiente ainda é 

pouco explorado 

por alunos e 

professores.  

Os professores são 

estimulados pela 

coordenação a 

fazerem esse 

acesso, 

principalmente no 

início de cada 

semestre.  

Há sim, uma 

fiscalização em 

torno disso. 

O coordenador 

conversa com o 

professor e pede 

para interagir mais 

com os alunos pelo 

sistema.  

  

 

O maior estímulo 

vem dos 

professores, que 

orientam os alunos 

no acesso às 

funcionalidades.  

Não usamos outro 

meio de 

comunicação com 

os alunos. 

Eles  precisam usar 

o ambiente para 

tudo. Mas ainda é 

bem limitado. 

Não vejo estímulo 

quando ao uso 

efetivo dos recursos 

do ambiente, fica 

limitado ao sistema 

de informação.  

10. Desenvolvimento 

da interação e diálogo.  

O professor tem 

que incluir isso no 

planejamento dele.   

A gente tem que 

criar algumas 

atividades 

Existe essa tentativa 

de chat.  

Os fóruns ainda são 

os mais 

interessantes. 

Nos fóruns você 

Qualquer atividade 

mando para o e-mail 

da turma, que o 

sistema permite e 

isso me facilita 

bastante,  

Poderia existir 

interação. 

Da minha parte não 

existe por falta de 

tempo disponível 

para isso.  

Pelo sistema o e-

mail se torna mais 

acessível.  

Procuro interagir 

com o aluno pelo 

banco de dados, 

No geral é somente 

por meio da 

funcionalidade de 

e-mail e também 

por meio do chat, 

mas que é pouco 
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utilizando as 

ferramentas. 

Utilizar o fórum.  

Convencer o aluno 

de que é legal usar.   

Eles têm essa 

dificuldade porque 

não é rotina para 

eles.  

Isso eu acho que 

dificulta, pois tem 

aluno que não tem 

computador em 

casa.  

consegue trabalhar 

como se fosse um 

blog.  

Então acho que esse 

é o recurso mais 

importante para o 

aluno manter o 

diálogo com o 

professor dentro de 

uma plataforma 

dessas. 

Qualquer 

comunicado, mesmo 

que eu fale na sala 

de aula, eu mando 

pelo sistema.  

Tenho vontade de 

mandar e-mails, 

entrar num chat, 

criar um fórum, 

mas não é viável.  

Não tenho como 

disponibilizar esse 

tempo para fazer 

essa interação com 

o aluno.  

com os arquivos 

que eu posto, pelo 

Avaliando o 

Aprendizado.  

Essa interação eu 

acho bem legal - a 

gente conversa 

muito sobre isso e 

por e-mail 

institucional 

através do sistema.  

utilizado.  

Utilizamos pouco o 

chat, a entrega de 

trabalhos e fóruns.  

A interação ainda é 

limitada ao uso do 

e-mail.  

11. Estimula à prática 

de aprendizagem 

colaborativa.  

A instituição até 

2017 estimulou 

pouco. 

Agora vai começar 

mais porque ela 

está interessada em 

implantar essa nova 

metodologia, 

principalmente para 

o aluno estudar por 

conta própria.  

O sistema estimula 

sim, pelas das 

ferramentas.  

Conseguimos 

configurar trabalhos 

de forma de grupo.  

O fórum te dar essa 

capacidade também 

de você trabalhar de 

forma colaborativa. 

 

Às vezes a gente até 

faz, mas sem muito 

recurso tecnológico. 

A tecnologia vem 

para otimizar o 

processo, já que a 

gente não tem tempo 

para nada.  

As técnicas usadas 

durante as aulas eu 

explico como fiz 

para que o aluno 

utilize também.  

O professor é 

estimulado a 

interagir e 

colaborar com o 

ambiente, mas o 

aluno não tem esse 

estímulo não.  

Não é promovido 

nada para que os 

alunos utilizem o 

ambiente com mais 

frequência e para 

que colaborem com 

o curso através 

dele. 

Há um estímulo 

que vem mais na 

forma de cobrança.  

Há um pedido para 

criar as práticas.  

Funciona mais na 

cobrança não nos 

projetos.   

A IES cobra, mas 

não estimula.  

Não que eu tenha 

conhecimento 

12. Experiências de 

aprendizagem por meio 

do AVA.  

O Avaliando o 

Aprendizado é uma 

ferramenta que eles 

conseguem estudar.  

Os bons alunos 

buscam estudar 

pelos exercícios, 

pesquisam e 

acabam sendo mais 

estimulados.  

O uso do ambiente 

O que acontece 

muito é o bloqueio 

do aluno conseguir 

chegar ao ambiente, 

encontrar as 

informações e usá-

las.   

A partir do 

momento que passa 

essa barreira, alunos 

começam a entender 

É uma questão de 

cultura.  

Nem sempre é o 

problema de querer 

usar.  

Muitos alunos não 

dominam as noções 

básicas de 

informática.  

O pouco 

conhecimento 

Quando os alunos 

fazem os simulados 

eles têm alguma 

aprendizagem sim, 

de uma forma mais 

preparatória para os 

exames da OAB, 

mas geram 

aprendizado 

Quando o aluno usa 

o ambiente virtual, 

enxerga que o 

estudar em casa 

exige muito mais 

dele.  

O aluno enfrenta 

muitas barreiras 

durante esse 

processo e que o 

faz desistir de 

Há disciplinas que 

o aluno tem acesso 

a materiais de 

conteúdos 

anteriores à aula, da 

própria aula 

presencial e 

materiais para 

serem acessados 

após a aula.  

Além do acesso ao 
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acaba estimulando 

mais aprendizado.  

Ainda não é uma 

aprendizagem 

colaborativa.  

Continua sendo 

uma forma de 

ensino conteudista 

transportado da sala 

de aula presencial 

para a virtual.  

O ambiente virtual 

é só um local onde 

ele pega as coisas, 

exercícios, 

conteúdos.  

que realmente o 

SAVA é um local 

onde eles 

conseguem também 

ter um ambiente de 

aprendizagem. .  

Eles gostam do fato 

do material estar 

disponível e de 

poderem acessá-lo a 

qualquer hora. 

Conseguem trazer o 

feedback de que 

conseguem pegar 

material e de 

conseguirem 

complementar os 

estudos com esse  

material extra.   

O fato de estarem  

acompanhando  já é 

uma situação de 

aprendizagem.  

técnico atrapalha a 

evolução do aluno. 

Eles têm 

experiências no 

ambiente, 

participam e 

estimulam os 

colegas. Vejo que 

quando um 

consegue acaba 

ajudando o outro.  

Até a experiência 

hoje tem que ser 

colaborativa.  

Vamos fazendo na 

medida da nossa 

demanda. 

Eles aprendem mais 

com esse suporte 

que o AVA dá para 

as aulas presenciais. 

Os alunos têm 

experiências, vão 

tendo ideias e 

materializam isso 

nas falas.  

 

utilizar o ambiente 

virtual. 

A interação on-line 

é muito boa, mas o 

aluno não quer 

dispor de mais 

tempo para 

aprender.  

No AVA o 

aprendizado 

depende somente 

dele e 

principalmente do 

tempo que ele usa 

para estudar. 

Mas o tempo dele, 

de prática fora de 

sala de aula é muito 

menor do que 

deveria. 

material didático, 

existem os 

exercícios, vídeo 

aulas em algumas 

disciplinas de 

alguns cursos.  

Eles aprendem 

essencialmente por 

meio dos materiais 

que são 

disponibilizados no 

ambiente.  

O aluno precisa ter 

disciplina e buscar 

aprender sozinho, 

porque o ambiente 

tem muito conteúdo 

disponível.  

É preciso ter tempo 

para estudar, 

disposição de 

buscar e pesquisar e 

tempo.  

 

13. Transparência nas 

informações. 

Existe a 

possibilidade dos 

alunos acessarem 

diversas 

informações no 

sistema.  

Nosso aluno não 

tem esse perfil de 

buscar. 

O sistema poderia 

ser mais simples.  

Existem muitas 

telas a serem 

Acho que o sistema 

proporciona isso.  

Quando vou 

apresentar o plano 

de ensino, as datas, 

eu falo para eles 

baixarem o plano de 

ensino, o 

cronograma de 

estudos, os planos 

de aulas, o 

calendário. 

Para que eles já 

saibam e tenham 

todas as informações 

Os alunos têm 

acesso a todas as 

informações, mas 

não são fáceis de 

serem encontradas.  

Os avisos e 

mensagens da 

coordenação, e as 

que nós mandamos 

são passadas com 

transparência.  

Creio que sim, os 

alunos conseguem 

as informações 

sempre que 

acessam o 

ambiente.  

A Estácio tem uma 

abordagem bem 

forte pelo sistema, 

por e-mail. 

Acessar o sistema e 

buscar a 

informação é 

No geral ainda há 

grande dificuldade 

na disseminação 

das informações.  

O acesso às 

informações é 

complicado.  

Muitas vezes você 

tem que acessar 

várias telas para 

chegar onde deseja. 

Muitas vezes eles 

deixam de obter 



176 

 

acessadas para 

achar o que 

buscam.  

Desenvolve no 

aluno a sensação de 

que o uso do 

ambiente é difícil e 

cria uma barreira, 

preconceito. 

A interface poderia 

ser melhor, um 

passo a passo mais 

simples.  

Limita tanto em 

funcionalidade 

quanto na 

complexidade do 

uso.  

detalhadas e tenham 

uma visão do todo. 

menos cansativo do 

que receber várias 

informações por 

diversas formas de 

tecnologia.  

uma informação 

pelo simples fato de 

demorar a chegar 

até ela.  

A instituição leva 

muita informação 

para os alunos e 

isso acaba deixando 

os alunos confusos 

14. Uso do AVA como 

suporte e percepção de 

desempenho e 

qualidade dos alunos. 

Quem usa já 

percebeu que o 

ambiente faz 

diferença no ensino.   

Uma parte que é 

desinteressada, não 

vai perceber valor 

porque ele não está 

interessado naquilo.  

 

Um grande grupo 

não compreende o 

fato do sistema 

trazer benefícios. 

O outro grupo de 

aluno que quando 

está engajado no 

conteúdo 

conseguem 

compreender isso.  

Os que não 

percebem, não só 

são 

tecnologicamente 

menos avançados, 

porque às vezes até 

aqueles 

tecnologicamente 

menos avançados, 

mas que estão 

interessados em 

obter conteúdo, eles 

Alguns alunos 

percebem.   

Vejo aquela vontade 

de melhorar o que 

faz, de melhorar a 

apresentação dos 

trabalhos, das 

atividades, das 

formatações, de ter 

uma comunicação 

melhor. 

Eles percebem isso, 

nos cursos de 

extensão, na própria 

aula, quando a gente 

fala sala de aula 

invertida, quando eu 

comando a aula e 

não dou respostas, 

eles percebem que o 

meu papel muda e 

que o deles também. 

O aluno que se 

nega a interagir e a 

utilizar a sala 

virtual, ele não 

consegue 

acompanhar as 

aulas, no sentido de 

que o plano de aula 

está lá, o material 

está lá, os 

exercícios que ele 

tem que fazer para 

se preparar para a 

prova estão lá, o 

conteúdo que ele 

tem que saber está 

lá.  

Ele percebe que o 

ambiente virtual é 

um facilitador para 

a vida acadêmica 

dele.  

Os que procuram 

fazer todo o 

processo de acordo 

com o que deve ser 

feito: estudar em 

casa, ver vídeo 

aulas, consultar o 

ambiente virtual 

para pegar material 

extra, consultar o 

professor em sala 

sobre as dúvidas do 

que estudou em 

casa, esses 

conseguem 

perceber que o 

ambiente virtual 

traz benefícios em 

relação a qualidade 

do curso e sobre o 

aprendizado deles.  

Para muitos a 

Um aspecto que 

trouxe a percepção 

de qualidade aos 

alunos são os 

planos de aula.  

Os alunos 

conseguem 

acompanhar as 

aulas, os conteúdos 

através dos planos 

de aula, tendo uma 

visão geral do 

conteúdo que será 

ministrado nas 

aulas e podem 

buscar além do que 

conseguimos passar 

nas aulas.   
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acabam por achar, 

depois de vencer a 

barreira de entrar.  

Agora aquele grupo 

que até já é 

tecnologicamente 

avançado, mas que 

entendem que o 

conteúdo para ele é 

só o da aula 

presencial, esses não 

vão entender os 

benefícios.  

Eles pedem mais 

dicas de como 

aproveitar mais o 

ambiente para 

melhorar o 

desempenho deles 

Os alunos que 

faltam têm como 

pegar material e 

estudar em casa, 

tem como pegar os 

exercícios e fazer 

em casa. 

O ambiente facilita 

a vida dele demais. 

variável tempo de 

estudo é o que mais 

pesa. Outra coisa 

que pesa para eles é 

em relação ao 

acesso ao ambiente.  

Tem aluno que tem 

dificuldade em 

encontrar as  

informações no 

ambiente.  

15. Percepção de 

qualidade e 

desempenho do 

professor quanto ao 

uso da TIC. 

Traz benefícios.   

A possibilidade de 

criar um roteiro de 

abordagem do 

conteúdo mais 

enxuto, mais 

assertivo e não 

fugir tanto do plano 

de aula que temos 

que cumprir. 

Dá pra aproveitar 

mais os momentos 

em sala de aula. 

Os alunos estão 

conseguindo 

acompanhar mais a 

lógica dos assuntos 

abordados porque 

eles têm esse 

suporte que mostra 

a sequência. 

 

Quando você 

consegue trabalhar 

um fórum, 

configurar um 

trabalho, tem uma 

noção maior do que 

acontece em sala de 

aula.  

E isso também a 

gente consegue ver 

na hora que você 

consegue trazer algo 

de dentro do 

ambiente.  

Consigo fazer essa 

divisão dentro da 

sala de aula.  

 

Busco aplicar e 

explorar o que 

aprendo.  

Dependendo da 

estrutura física, da 

demanda em sala de 

aula, das 

características da 

turma, vou me 

aprofundando e 

tentando novas 

coisas.  

Tenho uma visão 

bem diferente do 

que eu tinha antes, 

do processo, do uso 

da tecnologia.  

 

Vejo esse ambiente 

mal utilizado. 

Não por uma falta 

de vontade, mas no 

sentido de falta de 

suporte da empresa 

no sentindo de que 

eu não posso dispor 

do meu tempo. 

Não posso dispor 

do meu tempo de 

maneira gratuita 

para interagir com 

o aluno ali naquele 

ambiente.  

 

Consigo trabalhar 

mais recursos como 

os aplicativos que 

uso em sala, pois 

disponibilizo o link 

através do ambiente 

e ainda consigo 

fazer atividades e 

trabalhos.   

O fato de colocar 

material de apoio e 

entender que todos 

os alunos irão ter 

acesso também 

ajuda muito.  

Entendo que se os 

alunos 

conseguissem 

participar mais, 

aproveitaríamos 

mais o ambiente 

para ensinar e 

aprender além da 

sala de aula.  

Acrescentou 

qualidade e 

facilitou o trabalho 

do docente.  

Podemos 

disponibilizar 

material em 

qualquer tempo.  

Temos informações 

sobre os alunos, 

sobre as disciplinas, 

planos de aula, 

conteúdos prontos 

de algumas 

matérias, livros 

disponíveis. 

 

16. Satisfação do 

professor quanto ao 

uso do AVA. 

Como eu exijo 

pouco do sistema 

eu não consigo nem 

Não estou satisfeito 

com o AVA. 

Às vezes tenho 

Com algumas 

funcionalidades 

estou satisfeito.  

O ambiente podia 

ser mais interativo 

no sentido de trazer 

Estou satisfeito em 

parte.  

Não conseguimos 

No geral estou 

satisfeito. 

Um problema 
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pensar no que 

melhorar.  

Se eu usasse mais o 

fórum eu acho que 

eu tiraria mais 

proveito dos alunos 

que trariam 

questões mais 

paralelas e que 

enriqueceriam a 

discussão.  

dúvida da forma que 

eu utilizo o 

ambiente, não sei se 

é a melhor forma ou 

não.  

Ainda existe um 

desequilíbrio entre 

aquilo que você 

poderia fazer e 

aquilo que você tem 

feito. Não é a 

capacidade e sim 

tempo, 

disponibilidade para 

fazer.  

Acho que deveria ter 

mais praticidade. 

A rotina do 

professor poderia ser 

mais integrada. 

Poderia ter mais 

integração como no 

google drive, 

criando formulários.  

Poderia ter 

softwares 

específicos por 

áreas.  

A entrada e os 

acessos poderiam 

ser mais intuitivos.  

Poderia softwares 

para mapas mentais, 

para simulações de 

reações químicas, 

para jogos 

educativos em 

matemática, etc.  

mais a interação do 

ambiente para a 

sala de aula.  

Não ser só uma 

biblioteca virtual de 

depósito de 

material. 

Se tivéssemos 

internet em sala eu 

creio que eu 

poderia utilizar 

mais o SAVA.  

em sala de aula.   

Seria maravilhoso, 

todos os alunos 

com acesso e o 

professor utilizando 

os recursos nas 

aulas. 

.  

mudar o que está 

errado nos 

simulados e dar 

sugestões de 

melhorias. 

Muitos recursos 

caem em desuso 

porque não temos 

como expressar o 

que nós professores 

e nossos alunos 

precisam e esperam 

do ambiente.  

Poderia ajudar mais 

ainda se 

pudéssemos 

adequá-lo à nossa 

demanda.  

 

identificado é que o 

sistema de 

encaminhamento de 

mensagens não 

direciona as 

mensagens para os 

e-mails pessoais 

dos alunos, mas 

para o ambiente 

virtual. 

Isso dificulta a 

comunicação dos 

professores com os 

alunos. 

17. Considerações à 

pesquisa. 

 A interação 

proporcionada pelo 

sistema só tem a 

beneficiar o aluno, 

quando é bem 

configurado.  

O professor pode ter 

feedbacks muito 

mais interessantes 

que em sala de aula 

ele não consegue ter 

isso.  

É preciso existir um 

equilíbrio entre o 

presencial e o 

ambiente.  

O professor não 

A instituição está 

investindo cada vez 

mais em tecnologia 

na sala de aula, mas 

o olhar é diferente.  

Esse grau de 

convencimento é 

mais difícil.  

Você está ali 

enquanto professor 

tentando ser 

seduzido para uso e 

também tentando 

seduzir os outros a 

consumirem esse 

material e alguns 

empecilhos existem.  

Gostaria que 

houvesse mais 

interação entre os 

ambientes virtuais e 

o ensino presencial, 

gostaria que isso 

fosse mais 

explorado.  
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pode estar 

disponível a todo o 

momento.  

O professor não é 

pago para fazer isso.  

 

O AVA, os 

softwares para 

ensino são ótimos e 

precisamos usá-los 

de forma otimizada.   

Quem alimenta 

esses ambientes é o 

professor! Quem 

consome é o aluno!  

Somos 

representantes nessa 

relação e esperamos 

que os alunos 

percebam valor 

através disso. 
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APÊNDICE F – UNIDADES DE SIGNIFICADO OBTIDAS PELO AGRUPAMENTO DAS UNIDADES DE REGISTRO 

 

Unidade de Significado (US) Unidades de Registro (UR) 

 

 

 

US - 1: “Frequência de uso do AVA” 

Estou usando mais. (E1, P1)  

Para cada disciplina uma vez por semana. Pode existir um pouco mais de frequência. (E2, P1)  

Diariamente. (E3, P1)  

Semanalmente. (E4, P1) 

Utilizo pouco. (E4, P2) 

Por semana três ou quatro vezes. (E5, P1) 

Uma vez por semana, pelo menos. (E6, P1) 

 

 

 

 

US - 2: “Habilidade e conhecimento da TIC”  

Conheço as principais ferramentas. (E1, P2) 

Conheço bem o ambiente virtual e consigo trabalhar bem com ele. Conheço bastante as 

funcionalidades do sistema. (E2, P2) 

Todos os itens que eu posso atuar e conheço. Eu conheço as possibilidades. (E3, P2) 

Tento conhecer sozinha, mexendo e aprendendo. (E4, P2) 

Em percentual, conheço uns 70%. O que acontecia até um ano atrás eu conheço. (E5, P2) 

Tenho bom domínio. Busco descobrir mais funcionalidades do sistema. Tenho conhecimento das 

funcionalidades e recursos. (E6, P2) 

 

 

US - 3: “Importância dos recursos do AVA” 

Sistema de informação, fórum e e-mail. (E1, P3) 

Sistema de informação, fórum e e-mail e objects. (E2, P3) 

Sistema de informação, rede social e e-mail. (E3, P3) 

Sistema de informação. (E4, P3) 

Sistema de informação, fórum, e-mail, estatísticas do Analitics, simulados e testes. (E5, P3) 

Sistema de informação e simulados. (E6, P3) 

 

 

 

 

 

US - 4: “Uso dos recursos do AVA” 

Colocando textos, slides. (E1, P1) 

Uso a webaula. (E1, P4) 

A maioria dos professores usa mais a webaula. (E1, P6). 

Eu não tenho o hábito de fazer tudo pelo ambiente virtual. É mais leitura e resolução de exercícios. 

(E1, P9) 

Quando peço trabalhos. (E2, P1) 

Coloco material na sala de aula virtual. Uso o fórum para configurar alguma informação importante. 

E-mail uso bastante. Envio de trabalho. (E2, P4) 

Para postar atividades, acompanhar, buscar contatos, até gerar trabalhos e fóruns. (E3, P1) 

Utilizo a rede social nas atividades de extensão. O sistema de informação para informativo e 

conteúdo. O fórum uso para complementar. O e-mail uso em várias situações. É o meu canal de 

comunicação. (E3, P4) 

Coloco material para todas as turmas. (E4, P1) 

Utilizo somente o sistema de informação enviando mensagens para os alunos, postando material de 
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aulas, envio tarefas, atividades. (E4, P4) 

O fórum é muito importante, eu utilizava mais. Uso muito as mensagens por e-mail e as estatísticas 

do banco de questões. (E5, P4) 

Para postar materiais e acessar os materiais da disciplina como os planos de aula. (E6, P1) 

O sistema de informação uso muito para colocar material de aula. Uso os simulados, pois geram 

estatísticas para os professores. (E6, P4). 

 

 

 

 

 

US - 5 “Desempenho” 

Fazer os cursos, aulas de reforço, usar os jogos educativos, usar vídeo aulas. (E1, P5) 

Os fóruns ajudam muito. Nem é tanto de desempenho após a aula, mas também o desempenho antes 

da aula. (E2, P5) 

Os recursos do ambiente virtual ajudam muito. Na atividade de extensão eu tenho feito usando muita 

tecnologia, principalmente nas inscrições. (E3, P5) 

Os simulados dão uma resposta para mim e para o aluno de como se encontra a aprendizagem dele. 

(E4, P5) 

O “Avaliando o Aprendizado”,  a ferramenta é boa. O Banco de dados que o professor consegue 

colocar material, postar e o aluno visualizar, esse recurso é muito bom. (E5, P5) 

O mais importante é o sistema de informação. Os alunos percebem que o desempenho deles melhora 

quando utilizam mais os materiais colocados pelos professores e o material complementar. Os 

simulados e o “Avaliando o Aprendizado” também dão uma boa noção de desempenho. (E6, P5) 

 

 

 

 

US - 6 “Participação ativa” 

A Estácio está tentando aumentar essa utilização inclusive implantando a metodologia ativa. A gente 

está sendo desafiado a fazer no AVA. (E1, P6) 

Até hoje houve pouco incentivo para que os alunos participassem de forma ativa no ambiente virtual 

de aprendizagem. (E1, P9) 

Ainda vai muito da cultura do aluno. Isso é uma situação que vai acontecer, que vai se desenvolver, 

que não tem como voltar atrás. (E2, P6) 

Os professores têm um grande papel no estímulo e fazemos isso.  Começamos por colocar todo o 

material no sistema criando o hábito de acessar o ambiente. Vai de cada professor configurar fórum, 

de em sala de aula mostrar que o fórum está aberto, de entregar o trabalho pelo ambiente. (E2, P9) 

O professor é que tem que estimular esse uso, porque senão o ambiente será subutilizado. 

O ambiente disponibilizado promove, mas tem que ter o acompanhamento e cobrança. (E3, P6) 

Existe estímulo. A coordenação tem o seu papel, a direção, mas dentro da sala de aula é a gente que 

tem que fazer. (E3, P9) 

O professor não tem esse tempo de estar com o aluno ali naquele ambiente. (E4, P6) 

A cobrança do professor estimula o aluno a participar. Eles precisam usar o sistema para tudo.  (E4, 

P9) 

Os recursos começaram a ser trabalhados no semestre passado, porque estava realmente muito 

incompleto. (E5, P6) 

Os professores são estimulados pela coordenação a fazerem esse acesso. O coordenador conversa 

com o professor e pede para interagir mais com os alunos pelo sistema. (E5, P9) 

Se os alunos conseguissem participar mais, aproveitaríamos mais o ambiente para ensinar e aprender 

além da sala de aula. (E5, P15) 
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Os alunos mais interessados utilizam bastante o ambiente e chegam a propor melhorias. (E6, P6) 

O maior estímulo vem dos professores, que orientam os alunos no acesso às funcionalidades. Não 

vejo estímulo quando ao uso efetivo dos recursos do ambiente, fica limitado ao sistema de 

informação. (E6, P9) 

 

 

US – 7 “Treinamento e suporte para uso do AVA” 

Têm os PIQ´s, aqueles cursos que a gente faz on-line. (E1, P7) 

O professor não tem formação para o seu uso. (E2, P2) 

Treinamentos on-line. Existe para o aluno um atendimento, são os tutores do on-line.  O apoio 

funciona para disciplina on-line. (E2, P7) 

Os alunos têm suporte. Tem os horários já fixados, tem os tutores que ficam a disposição. Para os 

professores tem os treinamentos da instituição, alguns são à distância e outros presenciais, 

dependendo da demanda. (E3, P7) 

Para os alunos existe um suporte, uma sala especifica para isso. Para o professor, nunca tive 

treinamento. Um professor vai ensinando ao outro. (E4, P7) 

Não dão nenhum curso para a gente. (E5, P2) 

O suporte para o aluno é de como manusear a ferramenta. Ele tem o suporte através dos técnicos de 

laboratório. Para o professor não tem. Tem que aprender sozinho ou com a ajuda de outros 

professores. (E5, P7) 

Para os alunos há monitores todos os dias a semana. Os professores tiram dúvidas uns com os outros. 

(E6, P7) 

 

 

 

 

 

US – 8 “Infraestrutura de TIC disponibilizada” 

O acesso à internet é péssimo. Tem laboratório só que não dá pra todo mundo. (E1, P8)  

A estrutura de tecnologia não é satisfatória. É precária (E2, P8) 

Em relação à internet ela ainda não tem uma potência, ela não tem uma segurança. Outra coisa do 

suporte são os computadores, uma limitação. Nos períodos de provas do EAD a gente não tem como 

levar os alunos ao laboratório para dar aula. (E3, P8) 

É muito precária. Não é possível utilizar os recursos de internet, materiais on-line, dentro de sala de 

aula. Os computadores na sala dos professores também são poucos. Os laboratórios de informática 

vivem ocupados para provas do EAD e quase não podemos usar. (E4, P8) 

As salas de aula não têm acesso à internet. Ocorreu atualização dos computadores nas salas dos 

professores, mas nem sempre as máquinas funcionam. A rede é lenta. (E5, P8) 

É satisfatória. (E6, P8) 

 

 

 

US – 9 “Interação e diálogo por meio do AVA” 

O professor tem que incluir isso no planejamento dele. Criar algumas atividades utilizando as 

ferramentas. (E1, P10) 

Existe essa tentativa de chat. Os fóruns ainda são os mais interessantes. Esse é o recurso mais 

importante para o aluno manter o diálogo com o professor dentro de uma plataforma dessas. (E2, 

P10) 

Qualquer atividade mando para o e-mail da turma. (E3, P10) 

Poderia existir interação. Da minha parte não existe por falta de tempo disponível para isso. (E4, 

P10) 

Através do sistema o e-mail se torna mais acessível. Procuro interagir com o aluno através do banco 

de dados, com os arquivos que eu posto, pelo Avaliando o Aprendizado. (E5, P10) 
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A interação ainda é limitada ao uso do e-mail. (E6, P10) 

 

 

 

US – 10 “Aprendizagem colaborativa por meio do AVA” 

A instituição até 2017 estimulou pouco (E1, P11) 

Ainda não é uma aprendizagem colaborativa. (E1, P12) 

O sistema estimula através das ferramentas. Conseguimos configurar trabalhos de grupo. O fórum te 

dá essa capacidade também de você trabalhar de forma colaborativa. (E2, P11) 

Às vezes a gente até faz, mas sem muito recurso tecnológico. (E3, P11) 

Não é promovido nada para que os alunos utilizem o ambiente com mais frequência e para que 

colaborem com o curso através dele. (E4, P11) 

Há um pedido para criar as práticas. (E5, P11) 

Não tenho conhecimento sobre estímulo à essa prática. (E6, P11) 

 

 

 

 

 

 

US – 11 “Experiências de ensino e aprendizagem 

proporcionadas pelo uso do AVA” 

O Avaliando o Aprendizado é uma ferramenta que eles conseguem estudar. O uso do ambiente acaba 

estimulando mais aprendizado. Os bons alunos buscam estudar pelos exercícios, pesquisam. 

Continua sendo uma forma de ensino conteudista transportado da sala de aula presencial para a 

virtual. (E1, P12) 

Os alunos começam a entender que realmente o SAVA é um local onde eles conseguem também ter 

um ambiente de aprendizagem. Conseguem trazer o feedback de que conseguem pegar material e de 

conseguirem complementar os estudos. O fato de estarem acompanhando, já é uma situação de 

aprendizagem. (E2, P12) 

Eles têm experiências no ambiente, participam e estimulam os colegas. Eles aprendem mais com 

esse suporte que o AVA dá para as aulas presenciais. (E3, P12) 

Os alunos fazem os simulados eles têm alguma aprendizagem. (E4, P12) 

No AVA o aprendizado depende somente dele e principalmente do tempo que ele usa para estudar. 

(E5, P12) 

Eles aprendem essencialmente por meio dos materiais que são disponibilizados no ambiente. (E6, 

P12) 

 

 

 

 

 

US – 12 “Transparência nas informações” 

Existe a possibilidade dos alunos acessarem diversas informações no sistema. O sistema poderia ser 

mais simples. (E1, P13) 

O sistema proporciona isso. (E2, P13) 

Todas as informações são detalhadas. (E3, P13) 

Os alunos têm acesso a todas as informações, mas não são fáceis de serem encontradas. Os avisos e 

mensagens da coordenação, e as que nós mandamos são passadas com transparência. (E4, P13) 

Os alunos conseguem as informações sempre que acessam o ambiente. (E5, P13) 

Tem aluno que tem dificuldade em encontrar informações no ambiente. (E5, P14) 

No geral ainda há grande dificuldade na disseminação das informações. O acesso às informações é 

complicado. A instituição leva muita informação para os alunos e isso acaba deixando os alunos 

confusos. (E6, P13) 

 

 

 

Quem usa já percebeu que o ambiente faz diferença no ensino. (E1, P14) 

Um grande grupo não compreende o fato de o sistema trazer benefícios. O outro grupo de aluno que 

quando está engajado no conteúdo conseguem compreender isso. (E2, P14) 
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US – 13 “Uso do AVA e percepção de qualidade e 

desempenho do aluno”  

Vejo aquela vontade de melhorar o que faz, de melhorar a apresentação dos trabalhos, das 

atividades, das formatações, de ter uma comunicação melhor. Eles pedem mais dicas de como 

aproveitar mais o ambiente para melhorar o desempenho deles. (E3, P14) 

Ele percebe que o ambiente virtual é um facilitador para a vida acadêmica dele. (E4, P14) 

Os que procuram fazer todo o processo de acordo com o que deve ser feito, esses conseguem 

perceber que o ambiente virtual traz benefícios em relação à qualidade do curso e sobre o 

aprendizado deles. (E5, P14) 

Um aspecto que trouxe a percepção de qualidade aos alunos são os planos de aula. (E6, P14) 

 

 

 

 

US – 14 “Uso do AVA e percepção de qualidade e 

desempenho do professor”  

 

 

  

Traz benefícios. A possibilidade de criar um roteiro de abordagem do conteúdo mais enxuto, mais 

assertivo. Dá pra aproveitar mais os momentos em sala de aula. (E1, P15) 

Quando você consegue trabalhar um fórum, configurar um trabalho tem uma noção maior do que 

acontece em sala de aula. Consigo trazer algo de dentro do ambiente. Consigo fazer essa divisão 

dentro da sala de aula. (E2, P15) 

Busco aplicar e explorar o que aprendo. Tenho uma visão bem diferente do que eu tinha antes, do 

processo, do uso da tecnologia. (E3, P15) 

Vejo esse ambiente mal utilizado. No sentido de falta de suporte da empresa no sentindo de que eu 

não posso dispor do meu tempo. (E4, P15) 

Consigo trabalhar mais recursos como os aplicativos que uso em sala, pois disponibilizo o link 

através do ambiente e ainda consigo fazer atividades e trabalhos.  O fato de colocar material de apoio 

e entender que todos os alunos irão ter acesso também ajuda muito. (E5, P15) 

Acrescentou qualidade e facilitou o trabalho do docente. Disponibilizar material em qualquer tempo. 

Informações sobre os alunos, sobre as disciplinas, planos de aula, conteúdos prontos de algumas 

matérias, livros disponíveis. (E6, P15) 

 

 

 

 

 

US – 15 “Satisfação quanto ao uso do AVA”  

 

Como eu exijo pouco do sistema eu não consigo nem pensar no que melhorar. (E1, P16) 

Não estou satisfeito com o AVA. Tenho dúvida da forma que eu utilizo o ambiente. Existe um 

desequilíbrio entre aquilo que você poderia fazer e aquilo que você tem feito. (E2, P16) 

Com algumas funcionalidades estou satisfeito. Deveria ter mais praticidade. A rotina do professor 

poderia ser mais integrada. Poderia ter mais integração. Poderia ter softwares específicos por áreas. 

A entrada e os acessos poderiam ser mais intuitivos. (E3, P16) 

Podia ser mais interativo no sentido de trazer mais a interação do ambiente para a sala de aula. (E4, 

P16) 

Estou satisfeito em parte. Muitos recursos caem em desuso porque não temos como expressar o que 

nós professores e nossos alunos precisam e esperam do ambiente. Poderia adequá-lo à nossa 

demanda. (E5, P16) 

No geral estou satisfeito. (E6, P16)  

 

 

 

 

 

Convencer o aluno de que é legal usar. Eles têm essa dificuldade porque não é rotina para eles. 

Dificulta, pois tem aluno que não tem computador em casa (E1, P10) 

O sistema poderia ser mais simples. Existem muitas telas a serem acessadas para achar o que 

buscam. A interface poderia ser melhor, um passo a passo mais simples. Limita tanto em 

funcionalidade quanto na complexidade do uso. (E1, P13) 



185 

 

 

 

 

 

US – 16 “Acesso ao AVA”  

 

 

Alguns professores e alunos também não conseguem chegar ao acesso para o treinamento. (E2, P7) 

O que acontece muito é o bloqueio do aluno conseguir chegar ao ambiente, encontrar as informações 

e usá-las. (E2, P12) 

Muitos alunos não dominam as noções básicas de informática. O pouco conhecimento técnico 

atrapalha a evolução do aluno. (E3, P12) 

Fica difícil estimular o uso das tecnologias com as condições de infraestrutura que temos. (E4, P8) 

O aluno enfrenta muitas barreiras durante esse processo e que o faz desistir de utilizar o ambiente 

virtual. (E5, P12) 

Eles deixam de obter uma informação pelo simples fato de demorar a chegar até ela. Muitas vezes 

você tem que acessar várias telas para chegar onde deseja. (E6, P13) 

 

 

US – 17 “Disponibilidade ao uso do AVA”  

 

Não posso dispor do meu tempo de maneira gratuita para interagir com o aluno ali naquele ambiente. 

(E4, P15) 

O professor não pode estar disponível a todo o momento. O professor não é pago para fazer isso. 

(E2, P17) 

A variável “tempo de estudo” é o que mais pesa. Outra coisa que pesa para eles é em relação ao 

acesso ao ambiente. (E5, P14) 

 

 

US – 18 “Atualizações do AVA”  

 

Colocam mais funcionalidades e vão sempre adicionando coisas no ambiente. (E2, P2) 

Teve mudanças então tenho que explorar. Peguei matrícula de aluno para tentar descobrir como as 

novas ferramentas funcionam. (E4, P2) 

Como ele está em constante mudança, nunca consigo conhecer tudo. As mudanças vão acontecendo 

de uma forma muito abrupta. (E5, P2) 

 

 

 

US – 19 “Benefícios pelo uso do AVA”  

 

Quando ele está com dúvida na explicação do professor, quando ele faltou aula, que ele pode ir lá e 

aprender sozinho. (E1, P5) 

O “objects” é interessante para o aluno ter acesso a várias coisas de vários lugares – pode trazer mais 

informação aos alunos. (E2, P4) 

Eles gostam do fato do material estar disponível e de poderem acessá-lo a qualquer hora. (E2, P12) 

Facilitou a vida do professor, pois possibilita colocar todo o material. (E4, P4) 

Os alunos que faltam têm como pegar material e estudar em casa, tem como pegar os exercícios e 

fazer em casa. O ambiente facilita a vida dele demais. (E4, P14) 

Com as estatísticas do banco de questões você descobre quais das suas questões foram utilizadas ou 

não – o que o aluno está acertando, o que ele está errando. (E5, P4) 

Ele leva o celular e já consegue estudar onde ele for. (E5, P5) 

Existem também aulas de outros professores, slides, textos, vídeos, e isso ajuda bastante como 

suporte ao conteúdo dado na sala de aula. (E6, P4) 

Os alunos conseguem medir através dos resultados obtidos nesses exercícios – possibilitando que os 

alunos estudem direcionados. (E6, P5) 
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APÊNDICE G – CARTA DE APRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

Prezado (a) Senhor (a) Diretor (a),  

Estou desenvolvendo uma pesquisa cujo tema trata do uso da tecnologia da 

informação e comunicação na cocriação de valor no ensino superior presencial: um estudo 

com ambiente virtual de aprendizagem, tendo como objetivo a produção de uma tese de 

doutorado em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a 

orientação do Professor Dr. Gilberto Perez.  

O objetivo geral da pesquisa é avaliar o impacto do uso do AVA nas experiências de 

cocriação de valor junto a professores e alunos e sua influência nas percepções de qualidade, 

desempenho e satisfação em relação ao curso de graduação presencial ao qual estão vinculados.  

Assim, gostaríamos de utilizar as Faculdades Estácio do ES (Unidades Vitória e Vila 

Velha) como estudo de caso e para tal, seria necessária a realização de entrevistas com 

professores e aplicação de um questionário quantitativo a professores e alunos dos cursos de 

graduação presencial desta instituição.  

Esclarecemos que será mantida estrita confidencialidade sobre as informações e sua 

utilização será exclusivamente para fins acadêmicos.  

Com o objetivo de garantir a veracidade das informações, a transparência do que se 

pretende investigar e os aspectos éticos desta pesquisa agregam-se a esta carta de apresentação 

documentos que comprovam o vínculo institucional do pesquisador com a universidade e o 

roteiro de entrevista a ser realizado com os professores participantes da primeira fase da pesquisa. 

Após o término da pesquisa lhe será enviado (a) um relatório com os principais 

resultados.  

Cientes de poder contar com a colaboração de vossa senhoria, ficamos à disposição para 

eventuais esclarecimentos. 

Cordialmente, 

________________________________ 

Doutoranda: Ketter Valéria Zuchi Caliari 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

PPGA – Pós-Graduação em Administração de Empresas 

E-mail: kettercaliari@gmail.com 

 

________________________________ 

Orientador: Dr. Gilberto Perez 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

PPGA – Pós-Graduação em Administração de Empresas 

E-mail: gilberto.perez@mackenzie.br 

mailto:kettercaliari@gmail.com
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APÊNDICE H - CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO NOME DA 

INSTITUIÇÃO 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO NOME DA 

INSTITUIÇÃO  

 

 

Prezado(a) Senhor(a) Diretor(a),  

 

Solicitamos autorização para divulgar o nome da Faculdade Estácio do ES no relatório 

final da tese de doutorado, cujo tema trata do Uso da tecnologia da informação e comunicação 

na cocriação de valor no ensino superior presencial: um estudo com ambiente virtual de 

aprendizagem.  

O objetivo geral da pesquisa é avaliar o impacto do uso do AVA nas experiências de 

cocriação de valor junto a professores e alunos e sua influência nas percepções de qualidade, 

desempenho e satisfação em relação ao curso de graduação presencial ao qual estão vinculados.  

Ressaltamos que os resultados da pesquisa serão utilizados exclusivamente para fins 

acadêmicos e que, após o término da pesquisa, lhe será enviado um relatório com os principais 

resultados.  

Na expectativa de podermos contar com a colaboração de Vossa Senhoria, ficamos à 

disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

Doutoranda: Ketter Valéria Zuchi Caliari 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

PPGA – Pós-Graduação em Administração de Empresas 

E-mail: kettercaliari@gmail.com 

 

 

Autorizo a divulgação do nome da Faculdade Estácio do ES na tese de doutorado, conforme 

solicitado acima. 

 

Nome do dirigente da Faculdade Estácio do ES: _______________________________ 

 

Assinatura do dirigente da Faculdade Estácio do ES: ___________________________ 

mailto:kettercaliari@gmail.com

