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Resumo – Em geral, os cursos a distância iniciam com um encontro presencial, 

quando são realizadas dinâmicas de grupo para facilitar a apresentação e 

integração dos participantes. No entanto, quando o curso é totalmente a distância, 

os alunos demonstram dificuldades para definir o que vão escrever em suas 

apresentações e como vão interagir e conhecer seus colegas. Este artigo apresenta 

duas estratégias para superar essas dificuldades. A primeira é uma animação que 

simula uma dinâmica de apresentação, que pode ser complementada com o uso de 

um fórum de discussão no ambiente virtual e um tutorial contendo orientações mais 

técnicas sobre o preenchimento do “Perfil”. A proposta está apoiada nas ideias de 

Ciampa sobre identidade no enfoque da psicologia social. A segunda é a proposta 

de criação de palavras-cruzadas a partir dos dados fornecidos pelos próprios 

alunos, incentivando-os a explorarem os perfis já preenchidos e encontrarem 

afinidades e possibilidades de interação. Esta dinâmica apoia-se na perspectiva de 

construção de espaços de interação a partir da visão construtivista/interacionista. 

O retorno dos alunos comprova que essas estratégias podem facilitar a inclusão dos 

participantes e a realização das atividades grupais em cursos a distância. 

Palavras-chave: objeto de aprendizagem, educação a distância, dinâmicas de grupo 

Abstract – In general, distance learning courses begin with a meeting when group 

dynamics are carried out to facilitate the presentation and integration of the 

participants. However when the course is entirely at a distance, students experience 

difficulties in defining what to write in their presentations and how they will meet 

and interact with their peers. This paper presents two strategies to overcome these 

difficulties. The first is an animation that simulates a dynamic presentation and can 

be complemented with the use of a discussion forum in the virtual environment and 

adopted a more technical tutorial containing guidelines on how to fill the "profile". 

The proposal rests on the ideas of Ciampa's focus on identity in social psychology. 

The second is the proposal to create crossword puzzles from the data supplied by the 

students, encouraging them to explore the profiles already filled out and find 

affinities and possibilities of interaction. This dynamic is based on the prospect of 

constructing spaces of interaction from the perspective constructivist/interactionist. 

The return of students shows that these strategies can facilitate the inclusion of 

participants and conduct group activities in distance learning courses. 

Keywords: learning objects, distance education, group dynamics 
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1. Introdução 

Ao iniciarmos um curso a distância, normalmente os alunos são convidados a elaborar algum 

tipo de apresentação (em geral, através do preenchimento do recurso “Perfil” no ambiente 

virtual adotado). O Perfil é um recurso que permite a apresentação aos colegas, aos tutores e 

professores de um curso a distância. Presente na maioria dos ambientes virtuais/digitais, 

propicia o compartilhamento de experiências, através do registro de informações vinculadas 

às atividades profissionais (local de trabalho, formação, etc.) mas também dados mais 

pessoais, como interesses e hobbies. (SANTAROSA et al., 2010). 

 Essa é uma ferramenta importante nos ambientes virtuais de aprendizagem, pois é um 

dos recursos mais acessados no início de um curso a distância, já que é grande a curiosidade  

para conhecer a identidade dos colegas. Além disso, auxilia os docentes e tutores a elaborar 

um perfil de sua turma e preparar melhor suas intervenções junto ao grupo. 

Em muitos cursos, o preenchimento do perfil é a tarefa inicial, mas muitos se sentem 

somente “treinados” no uso da ferramenta e não se preocupam com o que vão escrever em sua 

apresentação. Outros, no entanto, demonstram dificuldades em elaborar um texto que reflita 

suas características e interesses, refletindo cuidadosamente sobre o que gostariam de falar de 

si mesmos e compartilhar com os novos colegas. Há, inclusive, alunos que alegam não querer 

compartilhar suas informações pessoais com desconhecidos, esquecendo que sem essa breve 

apresentação, eles também não se tornarão conhecidos aos colegas. 

Este artigo apresenta estratégias para auxiliar na elaboração da apresentação do aluno 

e preenchimento do seu perfil, bem como para estimular os alunos a navegarem e conhecerem 

os perfis dos colegas.  

2. A apresentação em cursos a distância e o recurso Perfil 

O recurso Perfil está normalmente presente nos ambientes virtuais de aprendizagem e todos os 

participantes (alunos, tutores e docentes) são convidados a preenchê-lo. O objetivo 

fundamental do Perfil é fornecer um mecanismo para que os participantes possam se 

"conhecer a distância" visando ações de comprometimento entre o grupo. Além disso, 

favorece a escolha de parceiros para o desenvolvimento de atividades do curso (formação de 

grupos de pessoas com interesses em comum). 

Segundo Rocha, a ferramenta Perfil do ambiente virtual Teleduc é “usada para o aluno 

se apresentar ao grupo de forma bastante pessoal, colocando sua foto, dizendo quem é, do que 

gosta, o que faz, seus hobbies, sua família, sua cidade etc.”. (ROCHA, 2002, p. 207).   

No ambiente virtual Moodle há um campo “Descrição” de preenchimento obrigatório 

quando o usuário edita seu Perfil, mas não há nenhuma recomendação específica sobre como 

deve ser preenchido. Carneiro (2009, p.16) sugere que o aluno utilize o espaço Descrição para 

apresentar-se ao grupo, “contando um pouco sobre sua formação, interesses e hobbies”, 

seguindo a mesma proposta do TelEduc. 

As questões que surgem então são: “o que escrever?” e “como estimulo meus alunos a 

conhecerem-se uns aos outros?”. 
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3. A questão da identidade  

Quem é você? Quem sou eu? Estas são perguntas nem sempre simples de serem respondidas e 

acompanham a história da humanidade. Como afirmam Bock, Furtado e Teixeira (2008), 

conhecer o outro é um desafio constante, porque nós mudamos e os outros se modificam ao 

longo do tempo.  

Para compreender como o sujeito (o ser humano que pensa e se reconhece como 

alguém único) se constitui, é a que a Psicologia construiu o conceito de identidade. Esse 

conceito tem várias compreensões e Carlos Brandão traz a ideia de sentimento pessoal e 

“consciência da posse de um eu, de uma realidade individual que torna cada um de nós um 

sujeito único diante de outros eus”, destacando que essa consciência traz consigo o 

reconhecimento individual de nossa exclusividade  e a  consciência de nossa continuidade em 

nós mesmos. (BRANDÃO, 1986 apud BOCK; TEIXEIRA; FURTADO, 2008, p. 208). 

Ciampa (1984, p. 59-60) diz que “Quem é você?” é uma pergunta que muitas vezes 

fazemos uns aos outros e a nós mesmos, mas que não é fácil de ser respondida. E observa que 

ao respondermos a esta pergunta, nossa identidade “se mostra como a descrição de um 

personagem ... cuja biografia aparece numa narrativa” e destaca que “todos nós ... somos os 

personagens de uma história que nós mesmos criamos, fazendo-nos autores e personagens ao 

mesmo tempo”.   

Essa reflexão nos ajuda a pensar sobre como elaboramos um texto para o “Perfil” de 

um ambiente virtual de aprendizagem. Seguindo a ideia de Ciampa, somos sempre autores de 

uma história onde somos os personagens, pois costumamos dizer “Eu sou a Mára, sou 

professora, gosto de tecnologia...”, como se a “Mára” não fosse a mesma pessoa que está 

elaborando a apresentação. Ao mesmo tempo, as questões apresentadas apontam as 

dificuldades que normalmente os alunos iniciantes se deparam ao ter de decidir sobre o que 

escrever. As dinâmicas e atividades propostas a seguir podem ser utilizadas como 

disparadoras desse processo, reduzindo a ansiedade inicial e despertando a curiosidade dos 

alunos sobre os colegas. 

4. Dinâmicas de apresentação e inserção do aluno virtual no curso a distância 

4.1. Quem sou eu? 

Essa dinâmica tem por objetivo facilitar a elaboração desse texto de apresentação e 

compartilhamento com os colegas. Nos encontros presenciais, ela é realizada através da 

apresentação de um desafio aos participantes: eles devem buscar em sua bolsa (mochila ou 

pasta) três objetos que julgam que os representam neste momento. A partir dessa seleção, 

cada aluno é convidado a elaborar uma apresentação por escrita a partir dos objetos 

selecionados e depois todos são instigados a lerem seus textos perante os colegas, de forma 

que eles possam ir se apresentando ao mesmo tempo em que podem esclarecer eventuais 

dúvidas do grupo. 

O objeto de aprendizagem “Quem sou eu?”  simula essa dinâmica. A Figura 1 mostra 

a tela de apresentação, onde as imagens selecionadas já procuram indicar possíveis relações 

entre os fotografados e seus objetos. 
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Figura 1 – Tela inicial do objeto “Quem sou eu?” 

Ao clicar em Entrar, o usuário tem acesso à tela inicial, onde encontra uma 

explicação sobre o objetivo do objeto de aprendizagem e tem acesso ao menu de navegação, 

disponibilizado na coluna à esquerda. No canto superior direito ele pode ter acesso, através do 

link Instruções, às orientações para os alunos utilizarem o objeto e aos professores, 

apresentando uma breve fundamentação teórica e sugestões para a continuidade da dinâmica 

no ambiente virtual, como a apresentação do resultado aos colegas, semelhante à atividade de 

leitura realizada nos encontros preesenciais. A estrutura do objeto demonstra a preocupação 

do designer responsável elaborar um grid que foi mantido em todo o projeto, separando as 

áreas do menu e das informações principais, como demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Orientações iniciais e convite para o uso do objeto “Quem sou eu?” 

Ao clicar em Continuar, ele será solicitado a se identificar (Figura 3), informando seu 

nome, endereço de correio eletrônico e sexo (o que identificará a cor de fundo do cartão de 

visitas produzido ao final da dinâmica). 
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Figura 3 – Identificação inicial 

Na sequência, o aluno terá acesso à Mochila (Figura 4) para escolher, dentre um 

conjunto de objetos usuais, quais que ele considera que os representa melhor. É interessante 

destacar que o conjunto de objetos proposto foi organizado a partir de levantamento realizado 

nas diversas dinâmicas presenciais, onde a atividade foi testada. 

Caso o aluno não encontre o objeto desejado, há a opção “Outro objeto”, que permite 

que ele escreva o nome do objeto que gostaria de utilizar em sua apresentação.  

 

 

Figura 4 – Selecionando os objetos na Mochila 
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Figura 5 – Escrevendo sua apresentação 

Ao concluir a seleção, o aluno é convidado a escrever seu texto de apresentação. No 

campo disponível para edição, ele encontra algumas sugestões para guiá-lo nessa elaboração. 

A figura 5 mostra a seleção dos três objetos e o campo de edição. A indicação “Outro” mostra 

que não havia a figura correspondente à seleção do aluno, mas registra abaixo da imagem o 

nome do objeto. 

Após escrever o texto, o aluno então clica no botão “Finalizar” para que o processo 

seja concluído. O resultado será mostrado no formato de um cartão de visitas (a cor da borda é 

função da seleção inicial pelo gênero masculino ou feminino), como mostrado na Figura 6.  

 

Figura 6 – Cartão de visitas produzido 
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O cartão e o texto serão enviados para o endereço de correio eletrônico informado 

inicialmente e poderão ser utilizados posteriormente como apoio ao preenchimento do seu 

Perfil. 

O professor poderá então utilizar o texto produzido pelos alunos para realizar uma 

dinâmica de apresentação virtual. Uma sugestão é convidá-los a publicar os textos em um 

fórum de discussão. Este recurso permite que os colegas façam questionamentos sobre o texto 

apresentado e os alunos possam refletir sobre sua apresentação original e alterá-la, se 

julgarem necessário. Após essa atividade, o professor pode sugerir que os alunos 

compartilhem o texto reformulado, preenchendo seu Perfil no ambiente virtual de 

aprendizagem adotado.  

Esta animação foi elaborada pela equipe do Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação 

a Distância (NAPEAD), órgão vinculado à Secretaria de Educação a Distância da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o apoio do Edital CAPES nº 15 - Fomento 

ao uso das Tecnologias de Comunicação e Informação nos Cursos de Graduação. O objeto 

está disponível para uso no endereço http://thor.sead.ufrgs.br/objetos/quem-sou-eu/. 

4.2. Conhecendo os colegas 

Esta dinâmica surgiu a partir da observação da dificuldade dos alunos ingressantes em 

constituir-se como grupo (ou “turma”) no curso “Formação continuada de Professores em 

Tecnologias da Informação e Comunicação Acessíveis”
1
, promovido pela UFRGS, sob a 

coordenação do Núcleo de Informática na Educação Especial – NIEE e o Centro 

Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação CINTED, onde os autores atuaram como 

formador ou tutor.   

O desafio foi então pensar em uma atividade que propiciasse o estabelecimento de 

vínculos que unisse os alunos e os aproximasse do próprio curso. Surgiu então a ideia de criar 

“palavras-cruzadas” a partir do que havia sido publicado pelos próprios alunos em seu 

“Perfil”. O software HotPotatoes (http://hotpot.uvic.ca/) inclui seis aplicações, permitindo 

criar atividades interativas de escolha múltipla, respostas diretas, preenchimento de lacunas, 

palavras cruzadas, combinação de colunas e ordenamento de sentenças. Dentre os aplicativos 

disponíveis do HotPotatoes, o JCross permite a criação de palavras cruzadas e pode ser 

utilizado como recurso para despertar a curiosidade dos alunos de um curso para ler os perfis 

dos colegas. 

O tutor ou docente, a partir da leitura dos perfis de seus alunos, pode selecionar uma 

ou duas características mais específicas, compondo a partir daí o conjunto de pistas para que 

as palavras cruzadas possam ser preenchidas. Mas para tornar a atividade mais interessante, o 

proponente selecionou, como “pistas” para as respostas das palavras cruzadas, características 

pessoais (ao invés de acadêmicas ou profissionais), informadas pelos próprios alunos durante 

a elaboração e publicação dos seus perfis, tais como: possuir filhos ou netos, tempo de 

casamento, passatempos preferidos, onde havia nascido...  

 

                                                
1 http://www.cinted.ufrgs.br/niee/FormacaoContinuada/ 
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Figura 7 – Iniciando a criação da palavra-cruzada com o JCross (Hotpotatoes) 

O processo de produção das palavras cruzadas inicia com a relação dos nomes dos 

alunos, como mostra a figura 7. Ao clicar no botão “Criar a grade”, o programa 

automaticamente distribui os nomes relacionados na grade, que comporá as palavras cruzadas, 

como mostra a figura 8. 

 

Figura 8 – Interface do JCross (Hotpotatoes) 
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Figura 9 – Interface do JCross (Hotpotatoes) 

A partir daí, o programa permite a criação de uma página web (menu mostrado na 

figura 9), que pode ser publicada e disponibilizada para os alunos no ambiente virtual, cuja 

interface é mostrada na figura 10. 

 

Figura 10 – Exemplo de palavras cruzadas elaboradas com o JCross 
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A atividade foi disponibilizada no ambiente pelo tutor no “Material de Apoio”, como 

uma atividade complementar com a seguinte apresentação: 

Bom dia Prezadas Alunas! 

Como vocês tem tido um desempenho muito bom neste módulo eu criei uma atividade que 
não será avaliada, mas que servirá para que vocês venham a se conhecer um pouco mais. 
É um jogo de palavras cruzadas onde as respostas são os seus primeiros nomes. As dicas 
são características ou aspectos que vocês colocaram nos seus perfis. 

Importante: no caso das "Anas" e das "Marias" fica por exemplo: ANACELIA ou então 
MARIADACONCEIÇÃO. 

O arquivo da atividade encontra-se anexado é uma pequena página em html. É só clicar no 
número que aparecerá a dica para vocês responderem a questão. 

O resultado foi extremamente positivo, comprovado pelas mensagens de retorno dos 

alunos após a conclusão da atividade: 

Olá Tutor, de onde surgiu essa idéia . Adorei, busquei algumas estratégias antes de 
começar: contar letras dos nome para ir eliminando entre outras, mas pensei bem e 

percebi que era una forma de ler e conhecer as colegas. Inclusive retomei a leitura 

após a atividade. Muito legal mesmo!O mais interessante é que eu demorei para 

descobrir o nome de uma amigona de Curitiba,a XXX eu convivo com ela 

diariamente e não falamos de família só de trabalho e eu não sabia que a filha dela 
ia casar. (ES, 26/08/2011, 00h58). 

Olá Tutor.  Realmente o exercício foi muito interessante, instigante e fez com que eu 

fosse rever os perfis e conhecer um pouco mais todas as colegas. Parabéns e 

aguardarei novos exercícios de descontração. Abraços. (MBS, 26/08/2011, 08h54). 

Adorei a idéia, confesso que não tinha conseguido prestar muita atenção nos perfis 

das colegas, com este exercício, conheci melhor cada uma, adorei. (MDF, 

26/08/2011). 

Colegas a criatividade faz a diferença... Mais uma vez vejo o potencial que envolve 

e desperta para novas ações pedagógicas. XXX, vc contemplou o elemento essencial 

no nosso cotidiano: a criatividade. Essa atividade de descontração deu uma leveza 

importante no nosso aprendizado. (MVS, 26/08/2011, 10h54). 

Vocês já fizeram o quebra-cabeça? Adorei... e já passei a ideia para umas colegas 

minhas que amaram e vão fazer com os alunos. (NMD, 25/08/2011 23h34). 

A atividade não só despertou o interesse pelos perfis dos colegas, mas permitiu 

descobertas de vínculos e estabelecimento de outras relações, que certamente facilitaram a 

realização das atividades na sequência do curso.  

5. Considerações Finais 

A inserção dos alunos em um ambiente virtual deve envolver mais do que o treinamento no 

uso do ambiente adotado, principalmente naqueles casos onde não é possível realizar algum 

encontro presencial inicial.  

Estratégias e dinâmicas que propiciem uma reflexão sobre sua presença no curso e 

ofereçam oportunidades de interação social e colaboração, apoiadas em uma perspectiva 
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construtivista/interacionista, podem contribuir para a constituição de espaços de construção 

dos sujeitos uns com os outros (SANTAROSA et al, 2010, p. 33).  

Estão em estudo outras dinâmicas de integração e trabalho em grupo, como as 

propostas por Campos e Silveira (2010, 2011), para que possam ser implementadas no 

formato de animações, permitindo o acesso a vários professores em seus cursos. 
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