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Resumo 

Um webinar é uma ferramenta muito eficaz na condução da comunicação entre um grupo 

internacional, numa reunião on-line em tempo real. Este aspecto tem um enorme potencial 

para a cooperação internacional e nacional de diferentes instituições de ensino. 

No momento em que conferências on-line em tempo real fazem já parte da rotina diária no 

mundo dos negócios, no sector da educação elas ainda podem ser muito mais utilizadas. Em 

grupos transnacionais, os webinars em conjunto com o Blended Learning são uma ferramenta 

altamente eficiente para a cooperação dos grupos. 

Mesmo as reuniões on-line de grandes dimensões podem ser conduzidas eficazmente com 

esta ferramenta. 

No entanto, um webinar requer um planeamento cuidadoso e criação de conteúdos 

adequados para que se torne um recurso apelativo para os alunos. 

 

 

1. Introdução 

Este artigo apresenta o resultado de uma cooperação transnacional de dois anos entre 

diferentes instituições de ensino que aplicaram o Blended Learning com a integração de 

webinars.  A atividade fez parte do Projeto ERASMUS + " EuropeanBlendedLearning e HDR- 

Fotografia " co- financiado pela Comissão Europeia. 

O projeto oferece um exemplo de boas práticas para a internacionalização do ensino através 
da aplicação transnacional de Blended Learning, tendo o tema de aprendizagem sido a 
fotografia HDR (High Dynamic Range).  
O mais importante para as equipas participantes foi a necessidade de testar e mostrar que os 
webinars são uma ferramenta altamente eficiente para a internacionalização do sector da 
educação, para a rede intersectorial dos diferentes prestadores de ensino e para a melhoria da 
aprendizagem de qualidade e da promoção de oportunidades de aprendizagem.  
Num ano,as equipas participantes no projeto realizaram uma sequência de webinars 
transnacionais com formadores de seis países diferentes. 
Á semelhança do que acontece no ensino presencial, os webinars também exigem uma 
abordagem pedagógica adaptada às necessidades dos alunos e aos conteúdos de 
aprendizagem. 
As universidades, as diversas instituições de ensino de adultos e de formação ao longo da vida, 
bem como empresas contribuíram com experiências de diferentes setores pedagógicos para 
elaborar um guia de práticas pedagógicas para a formação on-line apresentadas neste ensaio. 
Como é referido por Zoumenouet al. (2015), os artigos e estudos académicos sobre webinars 
interativos são bastante raros em revistas e jornais. Este estudo poderá contribuir para 
 



melhorar a quantidade e qualidade das informações sobre as melhores práticas para webinars 
interativos. 
 

 

 

 

2. Definição de termos 

O termo " webinar " é composto (de) por duas palavras "Web" e " Seminário". É uma 

ferramenta de e-learning baseada na Web, um seminário on-line em tempo real, onde o grupo 

se reúne, simultaneamente, numa sala de aula virtual através da internet, podendo ser um ou 

mais formadores a conduzir o webinar.  

Até agora não há consenso sobre a definição de Blended Learning, portanto podemos defini-lo 

como uma combinação de encontros presenciais tradicionais e de e-learning. 

Blended Learning é a combinação de encontros presenciais tradicionais com elementos de e-

learning, por exemplo, sistemas de ensino completamente baseados em computador ou em 

ferramentas disponíveis na web, como webinars , tutoriais on-line ou colaborações. Enquanto 

isso, a gama de diferentes ferramentas de e-learning é grande. As salas de aula virtuais podem 

ser utilizadas como uma interface interessante para trabalhar com outro sistema de internet 

banda larga. 

3. Base de dados empírica 

No projeto Vir2Cope, as equipas europeias envolvidas praticaram em conjunto uma 

experiência de ensino Blended Learning. 

Em dois anos, foram realizadas quatro reuniões presenciais e mais de 80 webinars. No início do 

projeto, os formadores e professores das equipas encontraram-se para uma atividade de 

formação de curta duração, a fim de aprender e trocar conhecimentos sobre formação online 

e fotografia HDR. No ano seguinte, tiverem lugar uma série de 17 webinars transnacionais 

oficiais. Formadores online da República Checa, Alemanha, Hungria, Itália, Portugal e Reino 

Unido conduziram alternadamente cada webinar. Vários convidados internacionais, como 

habitantes de zonas rurais, pessoas com deficiência, professores, gestores, reformados, 

estudantes, alunos e decisores políticos foram convidados a participar nos webinars. Muitos 

deles nunca tinham participado neste tipo de experiência. Após o final de cada webinar, os 

registos foram vistos outra vez pelos parceiros e foram avaliados. O software usado como sala 

de aula virtual foi o Adobe Connect 9. 

 



 

Fig. 1: Estatísticas VIR2COPE-Webinars transnationais 

No final deste processo 462 convidados de 14 países diferentes participaram em 17 webinars. 

Usando uma tela grande algumas equipas participaram como um grupo presencial no webinar. 

Todos os participantes foram convidados a avaliar os webinars com um questionário online. 

Para além da avaliação oral, foram enviados 116 questionários. Como resultado, uma grande 

maioria afirmou que os webinars são de fácil utilização e que eles estariam aptos a usar os 

webinars no seu próprio campo de atividade, como alunos ou formadores. A maioria dos 

participantes afirmou que os webinars são uma boa maneira de aprender. 

Uma vez que as ferramentas de salas de aula virtuais são muitas vezes semelhantes, os 

resultados do estudo podem ser aplicados a outros programas de salas de aula virtual. Todos 

os webinars foram gravados para documentação. 

 

4. Metodologia e Implementação: Blended Learning 

 

O envolvimento dos professores e formadores experientes de diferentes países europeus e de 

diferentes sectores da educação (universidade, formação profissional, educação de adultos, 

escola) foi um elemento importante do projeto, fornecendo um conjunto muito interessante 

de experiências, competências e abordagens pedagógicas. A avaliação sistemática dos 

webinars com os questionários online, avaliação oral e comentários no chat da sala de aula 

virtual fornecem dados empíricos acerca dos formadores e participantes.  

O Blended Learning (ensino misto com a inclusão de webinars) foi testado como uma 

cooperação das várias equipas, que partilharam experiências e aprenderam juntas sobre 

Fotografia HDR. 

A implementação bem sucedida de BlendedLearning depende de uma junção de métodos 

adaptados aos conteúdos e metas da aprendizagem, aos alunos e à situação de aprendizagem. 

O Blended Learning, por si só não garante o sucesso da aprendizagem. Assim, a concepção do 

ambiente de aprendizagem para o projeto foi designada em conformidade: 

Em primeiro lugar, foram selecionadas as ferramentas E-Learning úteis para o projeto.  



A implementação de um sistema de aprendizagem apoiado por computador como Moodle ou 

Ilias foi rejeitado. 

No presente caso, a situação de aprendizagem ocorreu no contexto de uma cooperação 

transnacional, intersectorial num projeto de dois anos. As condições das pessoas envolvidas 

foram naturalmente diferentes, por exemplo, no que diz respeito ao conhecimento de 

sistemas de aprendizagem de gestão (LMS) e outras ferramentas de e-learning. A introdução 

de um programa de aprendizagem interativa de alta qualidade, baseado em computador (CBT) 

teria sido muito caro e ineficiente. Como alternativa, uma extensa TikiWiki foi implementada 

para colaboração on-line. 

Assim, para esta cooperação foram selecionados instrumentos de aprendizagem partilhados, 

bem conhecidos como e-mail, Chat e a área de log-in de um web site. Esta combinação de 

instrumentos melhorou a facilidade de uso do e-Learning e otimizou a cooperação. 

A reunião presencial dos formadores no início do projeto foi principalmente para introduzir o 

tema de aprendizagem, para permitir a troca e partilha entre pares e para transmitir a 

implementação de webinars sob a orientação prática de um formador on-line experiente. 

As normas principais de aprendizagem presencial fornecem possibilidades de comunicação 

interpessoal, em ambos os sentidos, as quais têm uma importante função social, 

especialmente para um grupo intercultural. A formação da equipa, a comunicação 

interpessoal, a aprendizagem informal e a motivação são os pontos fortes importantes dos 

encontros presenciais. No projeto Vir2Cope informações práticas sobre a técnica na fotografia 

HDR foram trocadas durante viagens curtas a locais de interesse cultural. Como uma 

ferramenta de teambuilding, pequenas entrevistas mútuas dos participantes foram realizadas 

na primeira reunião. Perguntas simples que permitem que as pessoas decidam como descrever 

o seu par, são importantes porque cada cultura tem seus próprios "padrões" em termos de 

privacidade. O objetivo era dissolver pequenos grupos que já se conhecem. Assim, duas 

pessoas desconhecidas entre si foram instruídas a realizar uma pequena entrevista mútua. 

Afastados do ambiente de um subgrupo, os indivíduos podem entrar livremente em 

comunicação com outros participantes. Na fase intermédia e final do projeto, os encontros  

presenciais podem ser usados como controle de qualidade, de metas e de motivação, além do 

aprofundamento dos laços pessoais dos participantes.  

No projeto Vir2Cope, duas reuniões presenciais estavam relacionadas com exposições de 

fotografia HDR e com o lançamento dos respectivos catálogos, apresentando os resultados do 

trabalho fotográfico desenvolvido pelo grupo. 

 As pessoas aprendem de maneiras diferentes. A aquisição de conhecimento dá-se de várias 

formas, por exemplo, através da audição, visão, falando acerca de e aplicando os 

conhecimentos. Dependendo da forma como as pessoas melhor compreendam os conteúdos, 

estes podem ser diferenciados consoante o tipo de alunos. Deste ponto de vista o Blended 

Learning oferece muitas possibilidades para as diferentes aquisições de conhecimentos. 

 

5. Pontos fortes e fracos dos Webinars 



Os Webinars economizam custos e tempo, por exemplo, em viagens e custos logísticos. 

Para participar num webinar só são necessários um computador com acesso à internet e alti -

falantes. Esta facilidade na oferta educativa remove as barreiras na participação e apoia a 

integração dos grupos desfavorecidos, por exemplo, as pessoas com deficiência física e idosos, 

pessoas de áreas rurais ou aqueles com responsabilidades domésticas tais como cuidadores ou 

pais. Os webinars são realizados sem ter que haver um local definido, ou seja, promove a 

cooperação internacional de provedores de educação. Especialistas de todo o mundo podem 

ser convidados como conferencistas para uma apresentação ou para uma entrevista via 

webinar. Um curso de línguas online em tempo real pode ser ministrado a nível nacional com 

um professor. Quer na educação, na vida privada, na política, quer em outros setores, a esfera 

de acção de um participante aumenta significativamente usando webinars. Assim, são 

possíveis reuniões espontâneas de grandes grupos de todo o mundo. Apenas um participante 

do webinar precisa ter o software para uma sala de aula virtual. Toda a gente com um 

computador e acesso à internet pode fazer login como participante ou como formador online e 

participar do webinar. 

Uma vez que um webinar acontece em tempo real e todos os participantes se reúnem, ao 

mesmo tempo na sala de aula virtual, e como há um formador online e não uma voz eletrónica 

a conduzir a reunião, um webinar desempenha uma interessante função social. Todos os 

participantes podem comunicar uns com os outros, especialmente utilizando a ferramenta de 

conversa, chat, da sala de aula virtual. Eles são capazes de observar as reações dos outros 

participantes. Algumas pessoas que estão relutantes relativamente às reuniões presenciais 

estão mais integradas e ativas nas webinars. Este efeito também foi mencionado por 

Zoumenouet al. (2015), que afirmou que "participantes tímidos apreciaram o anonimato da 

componente virtual, incitando-os a discussões mais animadas". As salas de aula virtuais são 

uma ferramenta ideal para e-colaboração de grupos, por exemplo para a investigação, outras 

reuniões de grupos de trabalho ou até mesmo eventos de grande escala. 

A gravação de webinars garante uma excelente documentação, bem como a oportunidade de 

assistir aos registos uma ou mais vezes, a fim de aprofundar o conteúdo ou recuperar reuniões 

perdidas. 

A concepção didáctica de um webinar deve ser adaptada ao aluno, assim como o conteúdo da 

aprendizagem. Como numa reunião presencial uma apresentação chamativa, por exemplo, 

uma apresentação multimédia, não traz necessariamente os efeitos esperados de 

aprendizagem. Os participantes podem aborrecer-se e deixar o webinar sem que o formador 

se aperceba. A presença virtual dos participantes pode ser controlada apenas parcialmente, 

isto é, através do seu início de sessão na VC, que é visível para o instrutor on -line ou ativando 

temporariamente as suas webcams. 

Na aprendizagem de competências práticas o e-learning puro tem uma eficácia limitada. 

Portanto, o método de Blended Learning, onde webinars são combinados com as fases 

presenciais, oferece uma solução ideal. Embora exista algum tipo de interação social numa sala 

de aula virtual, a comunicação não-verbal, como linguagem corporal, expressões faciais, gestos 

e contato visual não podem ou podem dificilmente ser integrados. Isto tem vantagens e 

desvantagens. Desvantagens de comunicação não-verbal, como a transmissão de mensagens 



não intencionais, transmissíveis ou - especialmente no contexto de uma troca intercultural - 

mensagens não-verbais defeituosamente decodificadas, são omitidas naswebinars enquanto 

elementos de comunicação para-verbal podem ser usados, como o nível de voz e entonação. 

Os alunos adultos de um estudo de um ano conduzido a tempo parcial, onde as reuniões 

presenciais foram complementadas por webinars regulares sentiram que apenas alguns 

encontros presenciais foram necessários para o processo de construção do grupo. Uma vez 

que os alunos tiveram que se conhecer pessoalmente, os webinars tornaram-se ainda mais 

numa função social, pois os participantes podem associar os outros com seus nomes. 

A componente tecnológica dos webinars implica riscos específicos, por exemplo, a perda de 

conexão com a internet, a velocidade de rede lenta ou configurações técnicas do computador 

que impedem uma participação sem problemas no webinar. Por conseguinte, breves 

verificações técnicas antes de um webinar são essenciais. No momento do inquérito, as salas 

de aula virtuais baseadas em flash já estavam a decorrer sem problemas. 

7. A qualificação de um Educador Online 

Considerando que um aluno pode participar de um webinar, sem conhecimentos 

especializados, já a condução de um webinar como formador online precisa pelo menos de 

uma breve introdução e de um pouco de prática. Especialmente para formadores online 

inexperientes, é difícil apresentar o conteúdo e, ao mesmo tempo, manter a atenção na janela 

de chat ou usar vários aplicativos de software sem grandes atrasos no webinar. Os atrasos e 

problemas técnicos durante um webinar afetam os participantes e têm um impacto 

significativo na percepção da facilidade de uso e utilidade dos webinars. 

8. Ambiente de Aprendizagem: A sala de aula virtual. 

O ambiente de aprendizagem de uma sala de aula virtual fornece ferramentas para diferentes 

apresentações, assembleias, desenvolvimento de grupos de trabalho e a troca de informações. 

Combinado com encontros presenciais, todos os tipos de conteúdos de aprendizagem podem 

ser completamente transmitidos através de webinars. 

Adaptado às necessidades dos alunos, as formas de aprendizagem de salas de aula virtuais 

podem ser ampliadas enormemente pela combinação com outras ferramentas de e-learning 

como Sistemas de Gestão completa de Aprendizagem como MOODLE ou ILIAS ou com 

ferramentas freeware para e-colaboração como wikis. As salas de aula virtuais são um 

software disponível livremente no mercado. 

 

O ambiente de aprendizagem de um webinar é diferente de um encontro presencial onde o 

organizador da reunião escolhe o ambiente de aprendizagem. Há coisas como quadro branco, 

quadro preto, cartazes, projetor e marcadores. A sala pode ser branca ou colorida, escura ou 

clara, equipada com cadeiras confortáveis ou não, e assim por diante. O ambiente de 

aprendizagem de um webinar é composto pela interface gráfica do usuário da sala de aula 

virtual e pelo ambiente de aprendizagem do participante que está sentado no seu 

computador, em casa ou qualquer outro local. O ambiente de aprendizagem da sala de aula 

virtual é projetado quer pela empresa de software de fornecimento de sala de aula virtual, 



quer pelo treinador online. Mas o ambiente de aprendizagem de cada participante deve ser 

concebido pelo próprio/a participante. Este é um ponto importante, porque ninguém se pode 

concentrar quando o ambiente de aprendizagem oferece muitas possibilidades de perturbação 

e desvio da atenção do participante, tal como a presença de outras pessoas ou outras 

atividades. 

Durante as webinars existe o risco de os participantes serem distraídos por navegarem em 

outros lugares na internet. 

 

 

 

 

8.1. As principais ferramentas importantes de uma sala de aula virtual 

8.2. Compartilhar a minha tela 

Esta ferramenta permite que o treinador online compartilhe a tela do computador com todos 

os participantes. Isso significa que todos as aplicações no seu computador podem ser 

mostradas aos participantes. Também podem ser compartilhados tipos de arquivo individuais. 

É como usar um projetor mas, ao invés de projetar a imagemnuma parede, os participantes 

podem assistir à sessão nos seus computadores. 

8.3.Chat 

As salas de aula virtuais geralmente fornecem uma ferramenta de conversa integrada. É muito 

importante para a comunicação do grupo no webinar. 

 

 

Fig. 2: Screenshot do interface gráfico da sala de aula virtual. A ferramenta de chat pode ser vista no 

lado inferior direito.  



Torna-se difícil mesmo em pequenos grupos de aproximadamente 10 pessoas dar a todos os 

participantes o direito de falar (função de áudio / microfone). A condução do webinar tornar-

se-ia descontrolada. É suficiente que apenas uma ou duas pessoas tenham a opção de falar ao 

mesmo tempo. Normalmente, os participantes têm o direito de falar, mas o treinador pode 

ativar esta ferramenta temporáriamente para cada participantes . A ferramenta de chat está 

continuamente disponível para todos os participantes e formadores. É possível escrever algo 

em qualquer momento. Perguntas, respostas, informações, brainstorming comum, o feedback 

- cada comentário no chat está documentado, o que é uma fonte valiosa de informação para o 

instrutor e participantes. Durante o webinar o formador ou um assistente pode dar resposta 

ao chat no caso de perguntas e/ou outros comentários. 

8.4. Quadro branco 

Quase todos os programas de salas de aula virtual oferecem um quadro integrado, que 

fornece ferramentas simples para pintar e escrever numa tela. Todos os participantes podem 

escrever e pintar algo no quadro branco, o que reforçará a integração de todos no webinar. 

Curtas atividades como pintar um símbolo, escrever um comentário ou reunir palavras-chave 

para um novo tópico no quadro branco aumenta enormemente a atenção e integração dos 

participantes. 

 Também se pode oferecer aos alunos a opção de pintar ou escrever em imagens dadas pelo 

formador online na sala de aula virtual. Por exemplo, uma atividade simples poderia ser a de 

fazer upload de um mapa no quadro branco e todos os participantes poderem marcar a sua 

localização no mapa. Isso poderia mostrar de modo impressionante a área de captação do 

webinar. O quadro é uma ferramenta criativa que deve ser incluída de tempos a tempos no 

webinar. 

8.5. Provas ou testes 

Os testes de conhecimentos são úteis para a integração dos participantes e troca de 

informações impessoais relativas a todo o grupo. O formador pode formular qualquer 

pergunta que pode ser respondida através de escolha sim ou não, ou onde diferentes 

respostas podem ser assinaladas. 

O formador poderá pedir informações como: Como é o seu conhecimento sobre um tópico 

especial? (Alto, médio, baixo, nada), o que poderá dar informações valiosas como proceder no 

webinar. Estas provas precisam de um certo tempo de preparação. Assim, elas devem ser 

preparadas antes do webinar começar, a fim de evitar o tempo de espera dos participantes. Os 

inquéritos são ideais para grupos de 15 ou mais pessoas. Dentro de pequenos grupos na sala 

de conversação é mais prático usar uma tabela. Quadros brancos, bem como tabelas mantêm 

a classe envolvida. 

 

8.6. Possibilidade de mudar o papel entre o formador online, apresentador e participante 

Durante o webinar cada participante pode tornar-se instrutor online ou apresentador. O 

software para a sala de aula virtual deve ser fornecido somente por um dos participantes. 



Todos os outros podem ligar-se à sala de aula virtual através da internet. Semelhante a um 

encontro presencial,várias pessoas podem apresentar conteúdos numa mesma sessão. 

Embora seja preciso mais tempo para um utilizador comum familiarizar- se com todas as 

ferramentas de uma sala de aula virtual, é possível apresentar, por exemplo,as instruções de 

utilização através de um powerpoint. Nos webinars transnacionais VIR2COPE o formador que 

forneceu a sala de aula virtual abriu as sessões. Após terem sido abertas, o papel do 

apresentador foi transferido para aqueles que prepararam o respectivo webinar, de todos os 

países participantes. Quando surgiu algum problema técnico ou de software, o apresentador 

foi apoiado pelo formador online experiente. Este aspeto da cooperação é importante para 

especialistas, que poderão ser convidados para serem os apresentadores num webinar, sem 

terem experiência de formação online. 

8.7.Registo 

A possibilidade de gravar os webinars permite uma excelente oportunidade de documentação. 

Os participantes e formadores podem assistir ao registo uma ou várias vezes como uma 

revisão, para aprofundar os seus conhecimentos, para analisar a definição pedagógica, para 

avaliar os dados do webinar, por exemplo, de sondagens, provas ou textos no chat. 

8.8.Botões de Comentário para os participantes: levantar a mão, ser mais lento, ser mais 

rápido, falar mais alto, falar mais baixo, estar fora, discordar, rir. 

Algumas salas de aula virtuais fornecem botões de comentário para os participantes. Segundo 

a nossa experiência, estas ferramentas são usados com menos frequência em comparação 

com o chat. Especialmente os participantes menos experientes simplesmente não conhecem 

estas características da Sala de Aula Virtual. Seria necessário o formador explicar brevemente 

as opções no início de uma sessão e lembrar os participantes que poderão usar estes botões. 

Este procedimento é muito demorado, se considerarmos a realização de um único webinar.  O 

uso destes botões poderia aumentar a comunicação entre alunos e instrutor. Dando feedbacks 

diretos como "ser mais lento" ou "falar mais alto", os alunos podem influenciar o estilo de 

ensino do treinador durante o webinar. Em grupos maiores, os comentários constantes podem 

ser percecionados como um fator perturbador. 

8.9. Salas Virtuais para Grupos 

Estas salas podem ser incorporadas no softwarede uma sala de aula virtual e oferecer a 

possibilidade de e-colaboração em grupos menores. Uma boa alternativa para e-colaboração 

poderia ser Wikicom uma interface para uma sala de aula virtual. 

9. Duração de um Webinar 

 

A duração de um webinar é baseada em parâmetros diferentes, como o conteúdo, os 

participantes, o treinador e o método de ensino. Normalmente, uma hora é aceite pelos 

participantes. Nas avaliações do Vir2Cope - Webinars94% dos alunos concordaram com a 

duração de uma hora. No entanto, alguns formadores online indicaram que também é possível 

realizar um webinar interessante, com uma duração de duas horas. O webinar pode ser 



dividido em diferentes sequências como pequenos vídeos, apresentações, imagens, 

brainstorming com o grupo, etc. Desta forma, a duração do webinar poderá ser também mais 

longa. Vários participantes sentiram que os webinars poderiam durar mais tempo. 

Assim como nas reuniões tradicionais presenciais, os webinars com participantes de diferentes 

origens ou grupos interculturais também são mais exigentes em relação a uma passagem de 

informação eficaz. Quanto mais homogéneo for o grupo, mais bem adaptado fica o conteúdo a 

ser ensinado. Para grupos interculturais, deve ser planeado um tempo adicional para 

perguntas e explicações. 

 

10. A preparação de um webinar 

A preparação de um webinar é determinada por fatores diferentes, como as competências do 

instrutor e as ferramentas da sala de aula virtual. Geralmente tudo que pode ser mostrado 

com um computador e um projetor também pode ser apresentado com uma sala de aula 

virtual, tais como diferentes aplicações de software, conteúdos da internet, imagens, textos e 

vídeos. 

A inclusão de um assistente para o monitorizar o chat durante o webinar é útil, porque a 

apresentação em si requer toda a atenção de um instrutor. 

 

Podem ocorrer problemas técnicos, especialmente no início de um webinar, tais como 

problemas com áudio e / ou vídeo, as configurações do computador, a falta de aplicativos 

instalados necessários às salas de aula virtuais (muitas vezes Flash Player), ou a conectividade 

da internet. O treinadoronline deve ser capaz de dar um rápido apoio. Numa sequência de 

webinars, possíveis problemas técnicos geralmente desaparecem após uma ou duas sessões. A 

tela da sala de aula virtual difere ligeiramente entre o treinador online e os participantes. 

Assim, é útil para o treinadoronline contar na sala de aula com um segundo computador como 

participante. Ele permite ao treinador ver a rapidez de carregamento da apresentação e o 

controle da exibição correta do webinar. No que respeita à funcionalidade técnica de 

webinars, a tolerância dos participantes parece menor do que em reuniões presenciais. Por 

isso, é muito importante evitar problemas técnicos. 

 

Especialmente para grupos interculturais poderia ser útil fornecer alguns materiais de 

aprendizagem para a preparação do webinar. Partindo do pressuposto de que a maioria dos 

alunosnão vão usar a língua materna , é útil evitar problemas de linguagem e ajudar a 

aumentar o grau eficiência na aprendizagem. No projeto Vir2Cope, os participantes receberam 

um e-book sobre HDR-fotografia no idioma Inglês algumas semanas antes do início. A língua 

inglesa foi também a língua em que foram realizados os webinars. Desta forma, a preparação 

dos conteúdos relacionado com os webinars serviram de auxílio.  

 



Da mesma forma que preparação de diferentes ferramentas como o quadro branco, quadro 

preto e projector usados numa reunião presencial, a realização prática do webinar também 

precisa de uma preparação mais ou menos completa para maximizar o seu impacto. A fim de 

evitar o tempo de espera dos participantes, é importante que o formador online possa abrir as 

apresentações preparadas e conteúdos no computador sem demora. É útil para abrir os 

programas de software necessários antes do webinar começar e clicar no ícone da barra de 

tarefas, se necessário. 

Tendo ativado a ferramenta VC "Compartilhar minha tela" todos os participantes podem ver a 

tela do formador no seu computador. Quando o formador online está à procura de um 

documento no computador, ele / ela desconhece muitas vezes que todos os participantes 

também vêem o seu / sua tela. Imagens de desktop que não se queiram compartilhar devem 

ser substituídas a partir do computador do treinador antes do webinar começar. 

 

 

 

Os seguintes pontos devem ser considerados na preparação de um webinar 

• Abra todos os programas que serão utilizados durante o webinar antes da sessão começar. É 

muito mais rápido abrir os programas necessários, escondê-los na barra de tarefas e abri-los 

com um clique no respetivo ícone na barra de tarefas. 

• Abrir também todas as páginas da Internet que pretende mostrar durante o webinar e 

minimizá-los no seu computador. Pode abri-los facilmente a partir da barra de tarefas. 

• Para encontrar tudo rapidamente, carregar imagens, vídeos e documentos que deseja 

mostrar em pastas especiais no seu desktop. 

• O tamanho do arquivo de vídeos pode ser um problema para um fluxo contínuo durante o 

webinar. É necessário reduzir o tamanho dos vídeos, tanto quanto possível para carregá-los no 

servidor de sala de aula virtual antes do webinar, a fim de permitir testar também o áudio. 

 

11. Webinars Interculturais 

 

Como os webinars podem ser influenciados por diferenças culturais? Como pode um formador 

online gerir diferenças interculturais num webinar? Como pode o formador descobrir 

diferenças interculturais no seio dos participantes? Que tipo de diferenças interculturais deve 

ser tido em mente quando o formador conduz o webinar? Estas são questões que surgem no 

contexto de um webinar com um grupo multinacional. 



É muito difícil para um treinador online descobrir as diferenças interculturais num grupo de 

participantes do webinar, muito mais difícil do que numa reunião presencial, onde durante o 

contato pessoal, a informação é transferida através da comunicação não-verbal.  

O formador online pode tentar evitar mal-entendidos culturais sendo cuidadoso com os temas 

sensíveis, tais como a perceção de tradições, vestuário, padrões de comportamento 

específicos e papéis de género. É útil pedir feedback ou opiniões frequentes durante o 

webinar. O formador poderia lembrar aos participantes repetidamente a multinacionalidade 

do grupo o que pode aumentar a tolerância em relação à diferença e, idealmente, pode ser 

visto como uma oportunidade para tirar proveito da diversidade cultural. Uma reunião 

presencial no início da cooperação é muito útil para aprender sobre as diferenças culturais no 

seio do grupo. 

Por outro lado, numa reunião virtual muitos temas sensíveis como diferentes comportamentos 

culturais desaparece. A comunicação não-verbal em webinars é consideravelmente reduzida, o 

que reduz a criação involuntária de mal-entendidos devido a diferentes contextos culturais. 

 

A barreira da língua num grupo intercultural deve ser considerada prioritária. Num webinar 

multinacional a língua de ensino é geralmente o Inglês. A maioria dos participantes são 

inevitavelmente falantes nativos não ingleses. É importante certificar-se de que o conteúdo 

que foi comunicado é entendido. Existem diferentes opções para o formador online: 

• Aumento da integração da imagística, como imagens, vídeos, desenhos e diagramas, pode 

apoiar a compreensão do conteúdo. 

• O mais importante conteúdo também pode ser apresentado como texto, enquanto o 

formador explica o conteúdo. 

• Um intérprete pode traduzir as contribuições mais importantes da conversa, como uma 

espécie de subtexto. Um intérprete poderia atuar como co- falante no webinar. Durante o 

Vir2Cope-Project foi realizado um webinar com pessoas surdas. O formador onlin, o intérprete 

de linguagem gestual e os participantes todos estavam usando os seus Webcams e foram 

capazes de seguir o webinar usando linguagem de sinais e, em parte, a ferramenta de chat. 

 

12. Uma abordagem pedagógica para webinars/configuração didática 

Semelhantes às reuniões presenciais, existem diferentes parâmetros num webinar que são 

importantes para a abordagem pedagógica. Num webinar com 15-20 participantes, pode haver 

uma comunicação individual com os participantes. Para o grupo de tamanho acima de 20 

participantes, torna-se mais difícil. O professor que não esteja atento a este fator pode 

significar que os participantes estão pouco ou nada envolvidos na apresentação. No entanto, 

mesmo em grupos maiores, é possível ativar os participantes de um webinar por exemplo, com 

a instalação do chat, quadro branco ou sistema de votação. Essas ferramentas aumentam 

enormemente a atenção e motivação dos participantes. 



Ligar as webcams num webinar pode ser uma coisa atraente. Todos os participantes do 

webinar podem ver-se uns aos outros. É mais pessoal e está a dar a impressão de um 

verdadeiro encontro presencial. Vários campos da comunicação não-verbal estão disponíveis 

como roupas, gestos e expressões faciais. Infelizmente, problemas técnicos, tais como taxas de 

transferência fracas ou espaço de exibição limitado do computador mostram que isto pode 

não ser possível. Pode ser útil se, pelo menos, o formador online acolher os participantes de 

modo mais pessoal no início do webinar. O efeito: O visível formador online transmite uma 

reunião síncrona real. Todos os participantes sentem uma presença social e pode gerar-se uma 

espécie de "espírito de equipa virtual". O sentimento de uma reunião comum faz com que os 

participantes estejam alerta e abertos para a apresentação seguinte. Além disso, uma palavra 

amigável do formador pode influenciar o clima de aprendizagem, mesmo num webinar. Este 

facto não deve ser subestimado. Em alguns dos VIR2COPE-webinars foi demonstrado como 

gerar um ambiente descontraído e agradável de aprendizagem com um pequeno vídeo no 

início do webinar, onde o formador online acolheu todos os participantes de uma forma 

amigável, em pé na frente de um jardim e demonstrando brevemente algumas ferramentas da 

sua câmara digital. Comentários como " os professores eram muito agradáveis e amigáveis" ou 

"O orador foi muito útil e eu gosto de seu modo de ensinar" provaram a capacidade de um 

formador online de influenciar o clima de aprendizagem, mesmo num webinar. 

Uma alta percentagem da comunicação ocorre através da voz e linguagem corporal. Muitas 

vezes, a comunicação relacionada com o conteúdo não é tão importante quanto a 

comunicação não-verbal. Também na sala de aula virtual o uso consciente da voz é 

particularmente importante. 

Entoação, tom de voz e variação discursiva influenciam enormemente a avaliação subjetiva do 

webinar. A maioria dos ouvintes sente-se confortável quando o tom de voz é neutro.  

A entoação influencia a comunicação relacionada com o conteúdo. Uma entoação limpa de um 

formador transmite auto-consciência, competência, pode inspirar o público e atrair a atenção. 

Uma voz monótona parece negativa, enquanto a variação do campo tonal tem um efeito 

positivo sobre a comunicação relacionada com o conteúdo e relacionamento interpessoal. 

Num evento multinacional devem ser levadas em conta as diferenças interculturais. Algumas 

línguas têm maior variabilidade na entoação do que outras. 

 A entoação pode ser usada para dizer algo sobre a intenção do que foi dito. A voz pode 

expressar emoções. Podemos falar alto ou baixo, rápido ou lento, em alto ou baixo tom. Todas 

as variações de voz influenciam a comunicação. Portanto, o uso consciente da voz é uma das 

ferramentas mais importantes de um formador online para projetar o webinar. Os webinars 

VIR2COPEforam conduzidos por diferentes formadores online. Quase todos eles tinham o 

inglês como língua não-materna. A sua utilização de voz era um ponto crucial para a avaliação 

positiva do seu webinar. 

Como num seminário presencial, variação e criatividade também são necessárias num webinar 
para torná-lo um evento de aprendizagem interessante e eficiente. Usar apenas uma aplicação 
durante todo o webinar pode facilmente transformá-lo numa apresentação enfadonha, 
enquanto algumas mudanças no programa chamam a atenção dos participantes e  aumentam 
a qualidade do webinar. Sequências com conteúdos de aprendizagem mais ambiciosos devem 



ser alternados com partes menos desafiadoras. Por exemplo, um PPS pode ser interrompido, a 
fim de mostrar alguma coisa na internet. Em seguida, o formador pode voltar para a 
apresentação do PowerPoint. A navegação de uma ferramenta para outra deve ser rápida. 
Para além da oportunidade dos alunos assistirem ao registo dos webinars, o formador online 
também poderá fornecer um ou mais documentos para download com conteúdos importantes 
complementares ao webinar. Videoclipes curtos durante os webinars poderão substituir 
demonstrações práticas em encontros presenciais práticos. 
Aplicações de software podem ser muito bem demonstradas num webinar. O formador pode 

abrir um programa de software e mostrar passo a passo o que pode ser feito com este 

programa, enquanto os participantes podem seguir diretamente nos seus computadores. Em 

caso de dúvidas eles podem pedir no chat, que é visível o tempo todo numa janela separada 

do ecrã. Estas sequências podem requerer elevada concentração dos participantes. A duração 

de tais sequências não deve ser demasiado longa e provavelmente dividida em etapas 

individuais. Podem ser intercalados inquéritos, brainstorming com o chat ou outras sequências 

menos exigentes. Pequenas explicações vídeo melhoram a atenção dos participantes e podem 

mostrar aspetos práticos dos conteúdos de aprendizagem. 

A integração de outras ferramentas baseadas na Web ou E-aprendizagem baseada em 

computador numa sala de aula virtual pode ser um fator de enriquecimento para o webinar. 

Existem plataformas de internet fornecendo conteúdos curtos de aprendizagem interativa ou 

baseados em jogos sobre temas especiais, alguns até mesmo de graça. Usando a ferramenta 

"Compartilhar minha tela" o formador online pode facilmente incluir conteúdos interativos de 

e-learning que correspondem à sua / seu webinar. Enquanto o treinador conduz passo a passo 

através do programa de e-learning, os participantes do webinar podem contribuir com a 

ferramenta de chat ou obter o direito de falar (ativando o áudio). Mesmo filmes do youtube 

podem ser utilizados para os webinars. Os problemas técnicos com os vídeos podem, por 

vezes, ocorrer com o áudio. Usando um cabo com dois conectores de marcadores, o treinador 

encaminha o sinal de áudio do vídeo diretamente ao conector do microfone no computador. O 

controlo de volume deve ser cuidadosamente definido, a fim de evitar o feed-back. 

 O brainstorming usando o chat é uma ferramenta útil para a sinergia do grupo e incluir todos 

os alunos na sessão. No entanto, a inclusão de falantes de outras línguas com o chat depende 

do seu conhecimento da língua. As urnas estão reduzidas a uma questão mais concreta, onde 

os participantes podem facilmente votar. Esta ferramenta é adequada para falantes não-

nativos com menos conhecimento da língua, porque não é necessário nenhum uso da língua 

ativa. 

Pequenas divagações inspiradas por perguntas ou observações dos participantes transmitem a 

sensação de uma reunião do grupo, onde todos podem envolver-se no debate. Estas são 

atividades comuns numa sessão de aprendizagem presencial. Também é possível fazê-lo num 

webinar. A influência dos alunos sobre o curso do webinar é um ponto importante para o 

processo de aprendizagem integrada. 

Se os participantes são muito ativos no chat, em seguida, a supervisão da conversa, 

paralelamente à apresentação, poderá ser uma tarefa desafiadora para o formador online. Um 

assistente para fazer a supervisão da conversa é útil. Este pode responder a perguntas ou 

chamar a atenção do formador para questões importantes no chat. É importante que a 



conversa não se torne mais importante do que a apresentação. Não se deve responder 

continuamente a perguntas no chat, mas sim durante algumas quebras na apresentação, ou 

então no final do webinar. 

 

 

 

 

13. Resultados e Conclusões 

Webinars e BlendedLearning podem ser aplicados para quase todos os tipos de eventos de 

aprendizagem e comunicação em todos os sectores da educação. Desde que os webinars 

sejam simples e user-friendly, podem também ser usados para as pessoas menos instruídas ou 

para aulas. A maneira como os participantes experienciam um webinar depende da forma 

como este é conduzido. Não é uma questão técnica. 

Todas as pessoas envolvidas no projeto Vir2Cope confirmaram as vantagens e eficiência dos 

webinars e BlendedLearning. A maioria deles incluiria webinars no seu próprio campo de 

atividade e afirmou que webinars são uma maneira boa e conveniente de aprender. Para 

muitos participantes dos webinars internacionais Vir2Cope era a primeira vez que tinham 

participado num webinar. Apesar de algumas dificuldades técnicas terem ocorrido, a maioria 

deles voltou a confirmar a facilidade de uso de uma sala de aula virtual. Não é preciso muito 

treino para um formador online começar com um webinar simples. Este facto deve encorajar 

todos os professores a incluir webinars nas suas atividades de ensino, sejam eles na 

universidade ou no campo da educação de adultos. Seminários online para formadores 

poderiam ser uma ferramenta útil para familiarizar mais professores com os programas de 

salas de aula virtuais. 

A possibilidade de cooperação nacional e transnacional das diferentes instituições de educação 

ainda pode ser alargada. Embora a maioria das universidades já esteja a trabalhar em redes 

internacionais, há ainda outro tipo de instituições de ensino que têm poucas cooperações 

internacionais. O Blended Learning com a inclusão de webinars poderá aumentar tais 

cooperações enormemente e contribuir eficazmente para o espaço educativo europeu. 
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15. Links 

https://webconferencing-test.com/de/ 

- a good information about free and charged software for web conferencing -  

http://mediendidaktik.uni-due.de/sites/default/files/kerres4miller-final_0_0.pdf 

- didactical design and e-learning -  
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