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Resumo 
 
O trabalho apresenta uma breve análise do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, utilizado pelo 
Centro de Educação Superior a Distância da Universidade Federal de Sergipe, através do sistema da 
Universidade Aberta do Brasil. O objeto em questão relaciona-se ao conhecimento descritivo desse 
AVA, seu funcionamento, interatividade e usabilidade, sob a perspectiva de estudantes do curso de 
Letras. Diante de outros estudos já realizados e pela análise feita do AVA e questão, é possível 
constatar que, embora a plataforma para cursos de formação seja uma ferramenta utilizada por 
universidades e outras instituições de ensino e se apresente como espaço de democratização do acesso 
ao conhecimento e da colaboração entre indivíduos, ela apresenta deficiência utilização de suas 
ferramentas pelos usuários e baixa interação entre eles.  
 
Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem. Educação a Distância. Moodle. . 
 
 
Abstract 
 
The paper presents a brief analysis of the Moodle Virtual Learning Environment, used by the 
Center for Distance Higher Education, Federal University of Sergipe, through the system at 
the Open University of Brazil. The object in question relates to the descriptive knowledge of 
AVA, its operation, interactivity and usability, from the perspective of students of Literature. 
Faced with other previous studies and the analysis of the AVA in the question, it is clear that, 
although the platform for training courses is a tool used by universities and other educational 
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institutions and introduce yourself as a space for democratizing access to knowledge and 
collaboration between individuals, it has disabled the use of their tool by the users and low 
interaction between them. 
 
Keywords: Virtual Learning Environment. Distance Learning. Moodle.  
 

1. Introdução 

 

A sociedade atual apresenta-se altamente influenciada pelas novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação, e, estando o acesso ao saber a cada vez mais democratizado, as 

práticas pedagógicas e as próprias concepções de ensino e aprendizagem também vêm sendo 

por elas influenciadas. Dentro deste contexto, o computador e a rede mundial de 

computadores, a Internet, constituem-se como relevantes ferramentas para modalidades de 

ensino que visam romper com as atuais dimensões do fazer pedagógico. 

 Diante dessas novas exigências, os tempos e espaços devem ser revistos nas escolas, 

concordando com as palavras de Valente (1999, p. 35), para quem “a realização de tarefas 

pode acontecer no mesmo local, porém em tempos diferentes”. Nesse sentido, a utilização das 

TIC vêm fortalecer a colaboração entre os alunos, através de propiciar atividades que poderão 

ser desenvolvidas em um mesmo tempo, mas em espaços bem diversos.  

 Analisando essa democratização e tendo em vista a dimensão geográfica do Brasil, 

nem todas as regiões conseguem oferecer ensino superior condizente com as demandas por 

qualificação docente e profissional, o que tem favorecido o crescimento e o fomento de 

programas de ensino a distância. Nesse sentido, as TIC tem desempenhado importante papel, 

favorecendo o acesso e a disseminação de cursos voltados para esta modalidade de ensino, 

graças ao acesso à Internet. Esse tipo de aprendizagem, conforme Castells (2004), exige dos 

profissionais uma maior autonomia e pró-atividade, habilidades e competências necessárias 

ao perfil dos indivíduos que desejam utilizar as tecnologias em rede.  

O ensino a distância vem se consolidando como prática em Universidades e 

Instituições de ensino em todo o país, viabilizadas pelo acesso à Internet, através de páginas 

educacionais que agregam diversas funcionalidades, buscando oferecer ao cursista uma 

ambientação que simula a própria sala de aula, onde se é possível ler o material do curso, 

interagir com professores e colegas, realizar atividades e pesquisas, participar de debates e 

fóruns, dentre outras funcionalidades: O Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA. 

  O presente artigo pretende apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, 

como ferramenta digital de ensino e aprendizagem e qualificação profissional por meio da 
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modalidade de Educação a Distância, capaz de promovê-las através de interações inter e 

intrapessoais, disseminando-as através de recursos e conteúdos disponibilizados na plataforma 

de estudo. Para tanto, utilizou-se a experiência da autora, cursista de Letras da Universidade 

Federal de Sergipe na modalidade a distância, que se utiliza da plataforma Moodle, e dos 

resultados de trabalhos de estudiosos que se debruçaram sobre esse tema. Inicialmente, 

apresenta-se um breve intercurso sobre o ensino a distância no Brasil, das primeiras 

manifestações da modalidade até a utilização dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA), seguido da apresentação da plataforma Moodle, objeto do estudo em questão. 

  

 

2. A Educação a Distância no Brasil e os AVA 

 

 Embora se tenha registro de que a “primeira geração” da Educação a Distância no 

mundo tenha seu marco inicial ainda no século XVIII, no ano de 1728, nos Estados Unidos 

quando um professor de taquigrafia propôs ensinar por correspondência (FREITAS, 2005), no 

Brasil, a metodologia de educação a distância surgiu aproximadamente em 1937, com a 

criação do Serviço de Radiofusão Educativa do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

cujo objetivo era oferecer cursos de educação no rádio acompanhada de material impresso. 

Em 1941 surgem cursos à distância que se utilizavam dos serviços postais, a exemplo do 

Instituto Monitor e Instituto Universal Brasileiro.  

 Com a chegada da TV, em 1948, através dos esforços de Chateaubriant, o ensino a 

distância ganha espaço, com uma capacidade de comunicação maior e mais eficiente, 

conforme nos relata Rodrigues4. Somente na década de 90 é que começam a surgir no Brasil 

práticas de Educação a Distância utilizando-se computadores na web.  

 

Em 1999 e 2000 surgem os consórcios e as redes de cooperação universitária 
para EaD voltada para o ensino superior no país. As redes brasileiras de 
cooperação em pesquisas e produção de cursos à distância fazem emergir o 
conceito de Universidade Virtual. (OLIVEIRA: 2005, p. 150) 

 

No Brasil, alguns fatores como o aperfeiçoamento de softwares, o surgimento dos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem e a criação de leis que embasam legalmente o 

                                                           
4
  RODRIGUES, M. “A História do ensino a distância no mundo”. Acesso em 02 de junho de 2011. 

Disponível em http://www.vestibular.brasilescola.com/ensino-distancia/historia.htm 
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desenvolvimento de cursos de Educação a Distância, contribuíram significativamente para a 

proliferação dos cursos no país.  

 A modalidade de ensino a distância realizada através da Internet, em ambientes que 

permitem a cooperação e a colaboração entre os aprendizes, que incorporam o 

desenvolvimento de competências, é também denominada e-learning. Para Schneider (2006), 

o e-learning vem atender às novas demandas das instituições e dos indivíduos, pois oferece 

uma forma de aprendizagem rápida, de baixo custo e fácil acesso. Porém, o autor ressalta que 

não basta utilizar a Internet, é preciso que o AVA venha romper com o paradigma da 

educação que se baseia no ensino um-para-muitos, proporcionando uma aprendizagem 

colaborativa. 

Para o autor acima citado, os AVA favorecem essa interação, não apenas na educação 

a distância mas também no ensino presencial, pois possui ferramentas, comuns a todos esses 

ambientes, que provocam a atuação autônoma do indivíduo, através de recursos para 

aprendizagem coletiva e individual, tais como: sala de bate papo, fórum de discussão, email, 

conteúdos dinâmicos e atividades online. Estas permitem atender a um número maior de 

indivíduos ao mesmo tempo, sem necessidade de deslocamentos para o ambiente de 

aprendizagem, no tempo e horário que cada um determinar para si. 

Segundo tais pressupostos, a educação a distância vem crescendo em seu atendimento, 

tornando-se o meio de aprendizagem mais procurado pela sociedade contemporânea, graças 

às possibilidades de convergência de mídias, à interatividade e à hipertextualidade por ela 

promovidas, que envolvem um conjunto de interfaces para socialização da informação e de 

conteúdos de ensino e aprendizagem. 

Muitos desses sistemas são meras reproduções de uma sala de aula presencial em meio 

virtual, outros, porém, procuram ir além da mera réplica dos tradicionais quadro e giz digitais, 

oferecendo novos recursos que facilitem a aprendizagem em um nível de imersão cada vez 

maior, a exemplo do Second Life, que, aliado ao Moodle, promove a criação de um ambiente 

de aprendizagem 3D, cujas interações são mais próximas das vivenciadas no resto da vida 

(MATTAR NETO, 2008, p. 4). 

 

 

2.1 O ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 

 

O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning), que traduzido significa 

Ambiente Modular de Aprendizagem Dinâmica Orientado a Objetos, foi desenvolvido 
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inicialmente por Martin Dougiamas em 1999, na Austrália, com a intenção de oferecer um 

espaço colaborativo de aprendizagem, onde usuários poderiam trocar conhecimentos, 

interagir, experimentar e criar novas interfaces educacionais, como uma grande comunidade 

virtual. Em 2002, o Moodle foi disponibilizado para utilização pública, segundo uma filosofia 

de software livre, permitindo às comunidades virtuais que a utilizam o poder de atualização, 

correção de falhas e modificações constantes do sistema, o que vem promovendo a crescente 

adesão a este ambiente de aprendizagem (SANTOS, 2012).  

Atualmente, o Moodle é um dos sistemas com uma das maiores bases de usuários do 

mundo, com mais de 25 mil instalações, mais de 360 mil cursos e mais de 4 milhões de alunos 

em 155 países, servindo de base estratégica de educação a distância para muitas 

universidades, capaz ainda de suportar milhares de alunos em uma única instalação, 

permitindo aos educadores criar cursos e oferecer suporte online a cursos presenciais, com 

alta qualidade e variados recursos.5 

O Moodle possui dois ambientes, um para o administrador e outro para o usuário, 

possibilitando a interação entre alunos-alunos, alunos-tutores e alunos-coordenadores. Na 

interface, estão disponíveis recursos que permitem comunicação, avaliação e disponibilização 

de conteúdos, facilitados através de ferramentas complementares, como glossários, diários, 

ferramenta para importação de links, para compartilhamento de materiais didáticos e 

conteúdos em diferentes formatos digitais (áudio, vídeo, texto, gráfico, etc.), além de fóruns 

específicos para cada disciplina, oferecendo também um espaço pessoal do aluno, onde se é 

possível criar um perfil, que pode ser visualizado por outros usuários (SANTOS, 2012). 

Para Santos (2012), as interfaces digitais de avaliação, normalmente disponibilizadas 

no Moodle para cursos ou disciplinas são: avaliação de curso, pesquisa de opinião rápidas ou 

enquetes e questionário, que permitem ao aluno realizar as tarefas definidas pelo coordenador 

e/ ou tutor, como também receber, no mesmo espaço, o feedback necessário, como notas e 

comentários. Nesse espaço, não é possível a visualização das atividades postadas por outros, 

restringindo-se à avaliação do tutor.  

Diante do exposto, credita-se à Universidade Federal de Sergipe a seriedade na 

escolha do Moodle como ambiente virtual de aprendizagem de seus alunos, na modalidade a 

distância, dadas as especificidades do sistema em prover, a nível mundial, uma interação bem 

sucedida nesta modalidade de ensino e também como suporte ao ensino presencial, já que a 

Universidade também oferta disciplinas online para esta modalidade. 

                                                           
5 Fonte: CESAD. Disponível em: http://www.cesad.ufs.br. Acessado em 13/05/2012. 
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2.2 O AVA Moodle nos cursos da UFS/UAB  

 

O Centro de Educação Superior a Distância (CESAD) da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) foi criado em 2006, atendendo às propostas educativas de ensino a distância 

apresentadas pelo MEC, adotando o AVA Moodle como mediador do processo de ensino-

aprendizagem no modelo semipresencial adotado. Sob esse aspecto, a busca por oferecer 

educação na modalidade a distância traduz o interesse do Ministério da Educação em 

oportunizar uma aprendizagem flexível, inclusiva, que desenvolva a autonomia do aluno, em 

espaços e tempos diferenciados (SANTOS, 2012).  

O desafio para a Universidade vem sendo, desde então, capacitar profissionais para a 

atuação nesses espaços, pois, assim como alunos, os docentes também sentem dificuldades 

em utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação como ferramentas pedagógicas, 

especialmente em um ambiente colaborativo de aprendizagem, como é o caso do Moodle. Há 

todo um processo de preparação, que vai desde a produção do material didático impresso e a 

ser reproduzido no AVA, até a articulação entre os conteúdos, a didática e os processos de 

comunicação que fundamentam a aprendizagem e a avaliação.  

A pesquisa em questão buscou realizar um estudo empírico, verificando as interações 

promovidas no AVA Moodle entre os atores do curso (alunos, tutores, coordenadores), do 

material disponibilizado (links, vídeos, textos), das ferramentas de avaliação, além das 

estratégias utilizadas no ambiente para fomentar a participação e utilização desse espaço. 

Para analisarmos o Ambiente Virtual, escolhemos o curso de Língua Portuguesa, 

oferecido pela UFS através do CESAD. A escolha ocorreu devido ao fato de uma das 

pesquisadoras ser cursista dessa área de licenciatura, na modalidade a distância, o que permite 

um estudo in loco sobre o AVA, além da disponibilidade de acesso e de contato com tutores e 

outros cursistas.  

Os cursistas da UFS na modalidade a distância possuem no Moodle o seu ambiente de 

interação, local onde, necessariamente, devem ocorrer as trocas entre os atores e que deve 

promover, de forma clara e objetiva, a troca de informações entre eles, permitindo ao cursista 

conhecer as atividades e trabalhos propostos e enviá-los para a apreciação do tutor e/ou 

coordenador da disciplina. Dessa forma, o aluno da UAB/UFS tem acesso a vários recursos, 

dentre eles: Conteúdo programático das disciplinas; Fórum de discussão; Tarefas 

complementares; Chat; Quadro de avisos de eventos e atividades; Interação com os tutores e 

Objetos de aprendizagem. 
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Após login de acesso ao aluno no sistema, cujas senhas são fornecidas inicialmente 

pelo CESAD, cabendo ao aluno alterá-las ou não, é permitido o acesso à seguinte página:  

 

 

Figura 1: Página inicial do AVA Moodle. 
 Fonte: Elaboração própria. 

 

 Na página inicial, o usuário visualiza as disciplinas nas quais está matriculado, um 

calendário com datas importantes marcadas, tem acesso a um menu principal que oferece 

orientações gerais sobre o AVA, manuais específicos para aluno, coordenador e tutor, 

informações de contato e cadernos de aulas.  

Para que um ambiente virtual seja realmente promissor ao desenvolvimento do 

aprendiz, este precisa atender aos requisitos mínimos de usabilidade, conforme recomenda 

Nielsen (2007): utilizar uma linguagem clara, ser de fácil utilização e memorização, 

apresentar um mínimo de erros, oferecer ajuda eficiente, caso se precise, e possuir boa 

interatividade com o usuário, informando-o de suas ações. Para o autor, tais princípios são 

fundamentais para a realização de testes de usabilidade de ambientes virtuais, pois contribuem 

para uma avaliação mais criteriosa em relação ao ambiente virtual e as interfaces que este 

apresenta. Como critérios básicos de usabilidade, o autor cita: a intuitividade, a eficiência, a 

memorização, o erro e a satisfação. 
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Figura 2: Página de uma disciplina do curso de Letras 
Fonte: Elaboração própria. 

 

  
Observando-se a página representada a partir da figura 2, é possível perceber uma 

deficiência em matéria de recursos visuais variados, e ausência de interações. Questionando-

se alunos e tutores, recebeu-se os seguintes relatos: “O professor coordenador da disciplina é 

novo no CESAD, ainda não sabe como postar links, tenho que ajudá-lo a postar as 

atividades.” (TUTOR J); “Eu queria que tivesse vídeos sobre as aulas, alguma coisa que fosse 

mais dinâmica, então só entro (na plataforma) para ver as atividades que valem nota e postar 

as mesmas.” (ALUNO B); “Antes tinha um fórum geral para os alunos discutirem os 

problemas e dúvidas, agora é só na página da disciplina, então não tem graça, às vezes nem 

podemos comentar, porque o link não abre.” (ALUNO A); 

Com base nos relatos, é possível constatar que as deficiências existentes dizem mais 

respeito à forma como os administradores vêm utilizando o ambiente que à funcionalidade do 

próprio AVA, como é possível verificar através dos relatos abaixo: 

 
“No início, tinha dificuldade, mas depois que entendi, ficou fácil.” (ALUNO 
B);  
“Não sinto dificuldade em usar, o que senti foi que não dão um curso 
explicando pra gente como entrar na plataforma, como fazer comentários, 
ver mensagens, postar as atividades, eu tive que descobrir tudo sozinho, o 
que toma muito tempo.” (ALUNO C);  
“O aluno tem que entender que ele é agora aluno de ensino a distância, não 
tem que querer usar coisas do presencial, tem que procurar aprender como 
mexer com tecnologia e correr atrás.” (TUTOR E). 
 

A partir do exposto, podemos concluir que, relacionando-se à usabilidade, o Moodle 

mantém, para os cursos do CESAD, a mesma funcionalidade e qualidade. Urge, no entanto, 

uma mudança no sentido de capacitar alunos, tutores e coordenadores para a utilização do 
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AVA, a fim de potencializar sua utilização, evitando que tantos recursos facilitadores da 

aprendizagem sejam mal utilizados. Para Santos e Schneider (2010), os cursos mediados 

nesses ambientes devem ser desenvolvidos segundo princípios de teorias pedagógicas 

condizentes com a metodologia de ensino proposta e conforme os princípios das tecnologias 

computacionais - dentre estes a usabilidade é um importante princípio - apresentando 

qualidade no que se refere à operação, manutenção e transição, dentre outras, tornando a 

interação entre humano e tecnologia condizente com os modelos mentais dos sujeitos da 

aprendizagem.  

 De maneira geral, a plataforma Moodle atende aos requisitos mínimos relacionados 

aos recursos e funcionalidades que definem um AVA direcionado à oferta de cursos a 

distância, embora deixe a desejar no que se refere à convergência entre as teorias pedagógicas 

e o processo cognitivo, necessitando de uma maior dinamização das relações entre os sujeitos 

interagentes: aluno, coordenador, tutor e suporte técnico. 

 

 

3. Considerações finais 

 

Corroborando com as palavras de Almeida (2000), podemos afirmar que é preciso 

criar um ambiente facilitador da aprendizagem significativa do aluno, que desperte sua 

disposição para aprender e que lhe disponibilize as informações pertinentes, de maneira 

organizada e no momento apropriado, promovendo a interiorização de conceitos construídos.  

Nesse sentido, é preciso pensar na aplicação de um AVA levando-se em consideração 

o tipo de educação que se pretende oferecer, a quem se dirige, com quem será desenvolvida, 

quais as tecnologias que melhor se aplicam e quais as metodologias adequadas para se 

alcançar os resultados esperados, os quais devem estar coerentes com a proposta de inclusão 

social. 

Dessa forma, a construção de um AVA deve contemplar os princípios da 

aprendizagem colaborativa, onde os alunos passem da condição de sujeitos passivos para a de 

sujeitos ativos, capazes de interagir com os colegas, tutores e professores. É preciso também 

que os conteúdos e atividades sejam provocadores e contextualizados e que o ambiente virtual 

obedeça aos requisitos mínimos de funcionalidade, propostos por Nielsen e citados 

anteriormente.  

É preciso reforçar tais princípios para que a utilização de tecnologias no aprendizado 

não seja uma mera troca de mídias, onde o professor apenas troque o giz e o quadro 
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tradicionais por novas mídias, mantendo a metodologia tradicional de um para muitos, como 

único detentor do saber. 

 Ao se observar o AVA Moodle, evidenciam-se características importantes de um 

software que proporciona ao cursista aprendizagens pautadas no ideal de aprendizagem 

colaborativa. A forma como os programas dos cursos são estruturados, apontando atividades 

como: fóruns de debate da disciplina, permitindo a postagem de dúvidas e sugestões; de 

trocas de informações e potencialização da aprendizagem através dos chats; da 

disponibilidade de material online, são aspectos propícios de uma construção de 

conhecimentos que se processa em meio a um ambiente dinâmico, interativo e significativo. 

As dificuldades apresentadas dizem respeito à utilização e apropriação dos indivíduos 

dessas ferramentas disponíveis, especialmente os alunos-cursistas. Faz-se necessário que estes 

se percebam como autores do processo de ensino, atentando para a riqueza das aprendizagens 

que resultam das atividades com outros colegas ou com outros grupos. Nesse sentido, a 

educação a distância passa a construir uma outra representação, que supera a imagem de uma 

educação superficial, apresentando-se como uma educação que se processa de forma 

inovadora, atendendo às novas exigências da sociedade da informação do século XXI. 

O presente estudo sobre o Moodle contribuiu para a constatação de que, embora a 

plataforma para cursos de formação seja uma ferramenta utilizada com frequência pelo 

próprio programa, por universidades e outras instituições de ensino e apresente um grande 

potencial para a promoção de uma educação colaborativa, apresenta problemas na interação 

que evidenciam as suas limitações. É preciso, porém, lembrar que o mesmo ocorre na prática 

de ensino presencial, pois esta, por mais construtivista e inovadora que possa se apresentar, 

também traz as suas limitações, porém em um outro contexto.     
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