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RESUMO
Este artigo apresenta uma breve análise bibliográfica e documental acerca das leituras e discussões que temos feito sobre a temática. O objetivo principal deste trabalho é: propor
análises e reflexões acerca da utilização das ferramentas da plataforma Moodle na Educação a Distância. Além de observar as contribuições e os aspectos benéficos destas em prol
da construção da aprendizagem nos Ambientes virtuais de Aprendizagem. Para compreender que inserção dos AVA’s na EAD fornecem suporte e interatividade ao ensino e a
aprendizagem por meio de suas ferramentas disponibilizadas.
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1.  
 
This article presents a brief bibliographic and documentary analysis about lectures and discussions we have done on the subject. The main objective is: to propose analyzes and
reflections on the use of the Moodle platform tools in Distance Education. In addition to observing the contributions and the beneficial aspects of these in favor of the construction of
learning in Virtual Learning Environments. To understand that integration of AVA&39;s in the EAD provide support and interactive teaching and learning through its available tools.
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Com o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação o ensino e a aprendizagem perpassaram por um processo de inovação e adaptação, no qual facilitou a vida dos
professores e alunos, pois o ensino se tornou mais dinâmico e interativo e a aprendizagem dos alunos tornou-se mais eficaz.
Com esta percepção compreendemos que a Educação a Distância surgiu em 1904 sendo contemplada inicialmente através do ensino “por correspondência, com remessa de
materiais didáticos pelos correios, que usavam principalmente as ferrovias para o transporte. Nos vinte primeiros anos tivemos, portanto, apenas uma modalidade, a exemplo, por
sinal, de todos os outros países” (ALVES, 2007 apud LITTO; FORMIGA, 2009, p. 9).
Com a implantação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, “as experiências de educação pelo rádio no Brasil desenvolveram-se nos anos 60 e 70 e tiveram características
meramente instrucionais, com oferta de cursos regulares destinados a alfabetização de adultos, educação supletiva e capacitação para o mercado de trabalho’ (Bianco, 2009, p. 56).
Posteriormente, “a televisão contribuiu para o aumento do oferecimento de cursos na modalidade a distância. A possibilidade da transmissão de imagem e som por meio da
tecnologia da TV foi, sem dúvida, uma inovação na área educacional” (Gomes, 2011).
No final da década de 1960 as Universidades Abertas estão, segundo (Moran, 2007, p. 10-14) “se capacitando para trabalhar com a EAD. Considera que a implantação do Sistema
Universidade Aberta do Brasil se configura como uma etapa de amadurecimento da educação a distância, de legitimação e consolidação de instituições competentes” como forma de
oferecer oportunidades para a inserção dos cursos a distância de forma gratuita.
 A partir do ano de 1970 surgem as aulas virtuais por meio dos computadores que mediaram a transmissão das aulas e dos cursos por meio da Teleconferência a qual possibilita ver o
uso de imagens e ouvir sons e que aos poucos foram inseridos “por meio das universidades, [...] e com o decorrer do tempo ficaram mais acessíveis tanto no aspecto prático como
econômico. No Brasil, não há dúvida de que a Internet já disponível nos computadores pessoais colaborou e colabora imensamente para a propagação da EAD” (Faria, et.al, 2010).
Conforme (Mugnol, 2009, p. 337-338):
 
O desenvolvimento das telecomunicações com meios interativos, a relativa popularização do computador e da internet, proporcionaram novas perspectivas se constituindo em
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ferramentas importantes para a contínua evolução da EAD, sobretudo após na segunda metade do século XX.
 
No dia 20 de Dezembro de 1996 surgiu como marco inicial para a história da Educação Brasileira a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. A Lei 9.394/96 foi
proposta para discussões sobre a inclusão e qualidade nos cursos EAD em seus artigos.
            No artigo 80 da LDB/96 observa-se “que há uma considerável participação do poder público no que diz respeito à regulamentação da modalidade a distância no Brasil e os
Sistemas de Ensino” (LESSA, 2011). Sendo assim os cursos a distância foram incentivados e amparados nesta lei que se se tornou cada vez mais forte e expansiva no Brasil, tendo
em vista. Com esta indagação compreendemos que a “legislação educacional vigente tenta garantir que não existe diferença entre curso presencial e a distância” (LESSA, 2011).
O decreto n° 2.494, de 10 de Fevereiro de 1998 veio a regulamentar o artigo 80 na tentativa de estimular o progresso dos cursos de educação a distância nas mais diversas
modalidades possibilitando a expansão da EAD.
O primeiro artigo deste decreto afirma que a:
Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação.

            Com esta colocação compreendemos como a educação a distância é ofertada e o quanto nos possibilita na construção da aprendizagem através da mediação e interação dos
recursos didáticos disponibilizados nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
            Mais adiante “surgiu o decreto n° 5.622 de 19 de Dezembro de 2005, revogando o anterior e, sob certos aspectos, abrindo um espaço maior. Esse ato também definiu a EAD
com as mesmas vantagens e limitações do anterior” (Gomes, 1994).
Após a implantação da Lei 9.394/96, foi determinado pelo Presidente da República o decreto 5.622/05 que foi regulamentado com o propósito de discutir sobre os níveis e
modalidades dos cursos a distancia. Como podemos ver, no capitulo I aponta que:
 
Art. 1o (...) para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempos diversos.

 
          Segundo este decreto a educação a distância é importante porque contribui na mediação pedagógica em diferentes locais facilitando o processo de ensino e aprendizagem
através do uso das tecnologias. Com o objetivo de fornecer cursos a distância com qualidade para que todos pudessem ter uma formação qualificada dentro dos padrões exigidos
pelo mercado de trabalho foram criadas leis, decretos que pudessem nortear essa modalidade de ensino. Por meio do Decreto 5.622/05 “procura-se certificar e garantir a seriedade, a
credibilidade, a amplitude, a qualidade e a certificação dos cursos ministrados na modalidade a distância” (LESSA, 2010).
            Em 2006 o artigo 1° do decreto n° 5.800/06 menciona que “fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade de
educação a distancia, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País”.
            Nestes termos fica claro que a implantação da legislação da Educação a Distância veio regulamentar mais uma modalidade de ensino e que ela “não deve ser rechaçada
como um entrave ao seu desenvolvimento, mas sim reconhecida pelo seu espírito protetivo, incentivador e regulador” (LESSA, 2011).
Mas, para que isto ocorra de forma tão eficaz as novas tecnologias da informação e comunicação:
 
[...] começam a redimensionar a Educação a Distância, uma vez que as possibilidades apresentadas propiciam novas estratégias didáticas, como a aprendizagem colaborativa, as
definições de um novo papel para o professor e, sobretudo possibilitam o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem onde professores e estudantes podem interagir e assim
construir o conhecimento” (VIEIRA, 2003, p. 41-42).
 
Como forma de inovar o ensino a distância foram criados os Ambientes Virtuais de Aprendizagem que irão sustentar de forma interativa os cursos a distância e que serão explanados
com o decorrer desta pesquisa.
Nessa pesquisa foram feitas algumas reflexões acerca da utilização das ferramentas da plataforma Moodle na construção da aprendizagem, observando as contribuições da
Educação a distância e os aspectos benéficos do manuseio dos instrumentos virtuais do Moodle para a construção da aprendizagem proporcionando reflexões e analises para os (as)
leitores (as). De fato a análise que será feita implica no intuito de saber como as ferramentas do Moodle podem ser consideradas potencializadoras na educação a distância para a
construção da aprendizagem.
O motivo que levou a escolha do tema de investigação foi o fato de lermos alguns trabalhos acadêmicos acerca do tema proposto, tais como: Educação a Distância o Estado da Arte;
Educação a Distância no Contexto do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB; Moodle na escola potencialidades e desafios; O ambiente virtual de aprendizagem Moodle na
prática docente:conteúdos pedagógicos; A plataforma Moodle como alternativa para uma educação flexível; As ferramentas do ensino a distância e suas contribuições para a eficácia
no processo de aprendizagem do aluno, dentre outros.
Conforme (SAMPAIO et.al, 2012):
[...] 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.
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Como esta abordagem compreendemos que estes autores expressam fundamentos que apontam dificuldades com relação aos procedimentos de manuseio das ferramentas com fins
pedagógicos, interações na Educação a Distância. Foi pensando neste pressuposto que nos debruçamos a persistir na tentativa de resgatar que a utilização das ferramentas do
moodle na educação a distância quando utilizadas de forma padronizada alcançara a aprendizagens de forma eficaz à medida que se vai usufruindo das potencialidades das destas
contidas na plataforma Moodle.
De acordo com (Souza e Burnham, 2004, p.6), “na educação a distância, as ferramentas de comunicação são adotadas como objetivo de facilitar o processo de ensino-aprendizagem
e estimular a colaboração e interação entre os participantes de um curso, habilitando-os para enfrentar a concorrência do mercado de trabalho.”.
Desta forma, é necessário conhecer o ambiente virtual, bem como suas ferramentas para que se possam integra-las da melhor maneira possível para construir um ensino e
aprendizagens interativas.
 
METODOLOGIA
 
O presente estudo possui uma abordagem qualitativa, onde caracteriza um “ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, (GODOY,
1995)”, bibliográfica, pois segundo (GIL, 1991), a “pesquisa bibliográfica quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos
e atualmente com material disponibilizado na Internet” contribuem muito nesse tipo de pesquisa, pois as teorias de vários autores acerca da temática irão nortear de forma a clarear os
pensamentos sobre o que pesquisar e como pesquisar. A presente pesquisa utiliza o método indutivo o qual é “proposto pelos empiristas (Bacon, Hobbes, Locke, Hume), para os
quais o conhecimento é fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar em consideração princípios preestabelecidos, Jung (2009)”. A pesquisa foi realizada em duas fases:
a coleta de fontes bibliográficas, na qual foi feito o levantamento da bibliografia existente e, logo após, a coleta de informações, na qual foi realizado o levantamento dos dados, fatos e
informações contidas na bibliografia selecionada, (PEREIRA S. G. et.al., 2006)”.
Como passo inicial foi realizado análises dos sites eletrônicos, tais como Scielo, Revista  Eletrônica, Revista Latec, Google Acadêmico, dentre outros e nos documentos: Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9.394/96, Decreto 5.622 /05, Decreto 5.800/06, Decreto n° 2.494/98 na busca de pesquisas cientificas a partir de 1991 - 2010, devido a
ampla variedades de sites acerca da temática, dos objetivos, bem como a importância desta para os pesquisadores, verificando se as estratégias de busca atinge as expectativas
almejadas. A busca pelos textos foi realizada a partir das seguintes palavras-chave: EAD; Moodle; Aprendizagem, de forma predominantemente virtual.
Ademais foram analisados esses autores ALMEIDA (2002), ALVES (2007),  BIANCO (2009), CORNACHIONE (2002), FARIA (2010), FRANCO (2010), GIL (1991),
GOMESHAMAWAKI (2009), JUNG (2009), LEITE (2012), LESSA (2010), MORAN (2002, 2007, 2008), MUGNOL (2009), NARDIN et.al (2009), OESTERREICH (2010), OLIVEIRA
(2010), SILVA (2013), SCHENATZ (2013), SOUZA & BURNHAM (2004), VIEIRA (2003) que forneceram subsídios para a construção dessa pesquisa.
Nessa leitura, foram selecionados 25 artigos.s artigos escolhidos passaram por uma seleção nos quais buscou-se encontrar clareza, objetividade e familiaridade com o tema
almejado, procurando buscar respostas aos objetivos e problema da pesquisa, no intuito de propor soluções, bem como buscar reflexões aos caros leitores pesquisadores. Em
seguida, foi realizada uma leitura minuciosa com intuito de selecionar os materiais pertinentes ao tema e aos objetivos propostos. Nesse momento foram escolhidos 20 artigos que
abordavam o foco da pesquisa.
Após a finalização das leituras, foi descrito um artigo sob análise dos sites supracitados acima, bem como nos documentos que serão abordados a seguir, tendo em vista que seus
objetivos buscam: analisar as contribuições do ensino à distância por meio das ferramentas contidas na plataforma Moodle para a construção da aprendizagem.
Diante do que foi exposto questiona-se: Quais as contribuições do ensino EAD? Por quê as ferramentas do Moodle podem ser consideradas potencializadoras no ensino EAD? Quais
os aspectos benéficos da utilização das ferramentas do Moodle no ensino à distância na construção da aprendizagem?
 
1  EDUCAÇÃO A  DISTÂNCIA
 
  Atualmente as TIC (Tecnologias de informação e Comunicação) vêm como uma ferramenta principal no âmbito educacional, pois veio para facilitar a aprendizagem dos alunos na
educação a distância, bem como para dinamizar suas atividades extra classe e as aulas virtuais. O desenvolvimento das tecnologias, está fornecendo a educação a distância novos
desafios, porque permitem aos alunos explorarem situações que de outra forma seria difícil de realizar. A educação a distância conforme (MORAN, 2002) “é o processo de
ensino-aprendizagem, mediado por TIC, onde professores e alunos estão separados espacialmente e/ou temporalmente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias,
principalmente as telemáticas, como a Internet”.
No âmbito educacional as TIC ajudam os professores a desenvolverem meios didáticos para que a aprendizagem dos alunos seja mediada e orientada pelo professor/tutor
construindo um espírito de cidadania, participação, criticidade dos problemas encontrados na atualidade. No sentido que a, “educação à distância os bons softwares e as eficientes
ferramentas utilizadas pelos alunos online e tutores, são importantes produtos tecnológicos que hoje preenchem o mercado educacional da Ead” (Silva, 2013). 
A Universidade Aberta do Brasil trouxe enormes contribuições para a formação da sociedade e para a expansão da Educação a distância, pois  “nos últimos anos, a EAD tem
recebido um amplo incentivo dos governos em todos os níveis de ensino, com destaque para as políticas públicas no âmbito federal” (ALVES et al, 2007, p.101). Isto nos faz refletir a
importância desta modalidade de ensino como algo inovador na educação pois permite que as pessoas tenham uma maior flexibilidade de tempo e espaço.
Conforme (Moran, 2002) “a educação à distância é um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias em que professores e alunos estão separados espacial e
temporalmente, sendo fundamental a autonomia do aluno e a interação com os demais envolvidos”. Esta situação decreta a necessidade de se repensar sobre a importância das
potencialidades que as tecnologias oferecem de forma coletiva e interativa para os alunos na educação à distância.
Segundo (Cornachione e Silva, 2000) alguns pontos positivos da educação à distância foram apontados, tais como: “rompimento de barreiras geográficas e sociais; disseminação de
conhecimento mais abrangente e veloz; apoio e acompanhamento até 24 horas por dia; integração do maior número de pessoas e atualização da metodologia e método”. Isto
significa que nos cursos à distancia é comum encontramos vários benefícios citados acima, por isso vale a pena investir o seu tempo e momento na construção de uma formação
acadêmica e profissional. “A educação está se renovando, e mostrando novas formas e ferramentas de ensino, e uma delas é o Ensino a Distância (EAD). Nele, os orientadores e
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professores descobrem cada dia mais, que a verdadeira educação deve exigir a participação ativa do aluno, para contribuir para sua aprendizagem” (HAMAWAKI, 2009, p. 84 a 91).
Portanto com estes discursos abordados pelos autores pudemos compreender que a educação a distância facilita a vida de muitas pessoas que almejam crescer profissionalmente. E
que quando investimos nosso interesse nesta modalidade de ensino devemos nos dedicar para atender as especificidades do curso.
 
2  OS ASPECTOS BENÉFICOS DA UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO MOODLE NA EDUCAÇÃO A DISTANCIA NA CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM
 
Sabemos que com o surgimento e a evolução das tecnologias a conexão da internet e a educação a distancia se expandiu de tal forma que sentiu a necessidade de criar Ambientes
Virtuais de Aprendizagem, tais como: Moodle, Teleduc, E-Proinfo, dentre outros para fornecer suporte a esta modalidade de ensino, tendo em vista que este espaço é extremamente
virtual, rico em interações entre professor - aluno, tutor – aluno, aluno – aluno, dentre outras formas.
Segundo (Haguenauer, 2010),
o AVA é uma ferramenta com dimensão pedagógica, em que o professor disponibiliza vários recursos para o aluno, como textos, aulas, cronogramas e exercícios. Nesse espaço, o
professor deve possuir interesse em aprofundar a dinâmica das relações sociais, através de fóruns temáticos, chat’s agendados e grupos de discussão. Através de pesquisas
orientadas também é possível trocar experiências, tirar dúvidas e expor os resultados para todos os participantes. A comunicação pode ser fomentada de modo síncrono, ou seja, em
tempo real, ou assíncrono quando alunos, professores e colegas podem efetuar a comunicação em tempos distintos, como blogs ou mural virtual.
 
 Com esta colocação fica claro que o ambiente de aprendizagem é extremamente importante na EAD, pois fornecesuporte ao educação a distância através das ferramentas
disponibilizadas nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem que nortearão os reflexos para novas aprendizagens.
Muitas mudanças pelas quais vem passando o sistema educacional brasileiro devido à ampliação e disseminação das mídias e tais ferramentas contidas dentro do Ambiente Virtual
de Aprendizagem Moodle têm se mostrado um recurso em potencial quando destinado ao propósito educativo, proporcionando ferramentas midiáticas que  se destaca com bastante
ênfase na plataforma Moodle para que seus alunos tenham acesso, reflexão e construção dos saberes.
Com isto, (Franco, 2010), ressalta que:
o Moodle é um Software Livre open source, ou seja, qualquer pessoa pode participar de seu desenvolvimento e, além disso, apresenta diversos recursos: fóruns de discussão, chats,
questionários e glossários, que são disponibilizados no ambiente virtual a critério do professor e de acordo com as necessidades vigentes na disciplina. Ele pode ser executado em
qualquer computador com sistemas operacionais Windows, MAC ou Linux. Como a plataforma fica hospedada em um servidor, professores e alunos podem ter acesso através de
qualquer lugar com acesso à Internet.
 
Isto significa que o uso da plataforma Moodle é essencial na construção de conhecimentos pois é através deste ambiente virtual que as ferramentas estarão inseridas e
posteriormente serão acessadas em qualquer lugar ou hora pela web,  pois o sistema virtual permite uma ampla flexibilidade na EAD.
As ferramentas da plataforma Moodle são utilizadas de acordo com os objetivos de cada professor, onde este irá fazer um planejamento e remanejamento para articular de que forma
estas serão aplicadas com o intuito de obter um ensino inovador e uma aprendizagem interativa e prática.
Conforme (Nardin, Fruet e Bastos, 2009, p.4):
 
o Moodle possui características construcionista, pois, permite diálogos e ações (diário de bordo, lição, tarefas e exercícios) e potencializa a colaboração através de ferramentas como
a wiki que possibilita a composição colaborativa, a interatuação, a formação para a coparticipação ou coautoria. Constitui-se, ainda, comunicacional tendo em vista as ferramentas de
comunicação assíncronas: mensagens e fóruns que criam possibilidades interacionais e potencializam o dialogo o dialogo- problematizador em torno de uma temática especifica; e
síncronas através do chat, que propicia a problematização através da associação com matérias bibliográficos.
 
Nesta perspectiva podemos compreender que para as ferramentas do Moodle serem utilizadas na educação a distancia é preciso que existam um ambiente virtual de aprendizagem
para que em seguida essas ferramentas venham ser aplicadas e utilizadas na prática de acordo com as finalidades pedagógicas de cada professor do curso. Onde algumas podem
ser utilizadas de forma síncrona ou assíncrona potencializando as discussões e reflexões na construção da aprendizagem na EAD.
     As ferramentas do Moodle são consideradas potencializadoras na educação a distância porque desenvolvem formas dinâmicas de se trabalhar num contexto virtual e ao mesmo
tempo garante autonomia por parte dos seus integrantes fornecendo um ambiente confortável e democrático. As ferramentas virtuais “[...] possibilitam o contato diário entre
professores, alunos e tutores, para que a aprendizagem possa ser significativa, ferramentas essas, que podem potencializar o processo de interação e de construção de
conhecimentos ou também podem fragilizar as interações entre os indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem em cursos virtuais” (OESTERREICH et.al 2010).
Conforme (OLIVEIRA et.al., 2010):
o Moodle apresenta potencialidades pedagógicas para o trabalho e a produção colaborativa, através da formação de grupos e a possibilidade de compartilhar suas produções e
conhecimentos (artefatos do conhecimento). Ademais, permite diálogos e ações (diário de bordo, lição, tarefas e exercícios) e potencializa a colaboração através de ferramentas como
a wiki que favorece a composição colaborativa, a interatuação, a formação para a coparticipação ou coautoria.
 
Com estas potencialidades que existem, o Moodle passou a fornecer suporte aos cursos à distância que de forma organizada e planejada puderam estabelecer seus objetivos e
expectativas propondo suas atividades online, discussões e suas interações aperfeiçoando cada vez mais na aprendizagem sendo mediado pelos recursos tecnológicos através da
utilização dos professores, tutores e alunos.
Tendo vista as múltiplas ferramentas do Moodle que são postas nos AVA’s, pudemos compreender que estas se fazem indispensáveis quando se trata de implantar um curso à
distância, pois, segundo (OLIVEIRA, 2010, p.02):
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a interação processa-se em torno das ferramentas comunicativas. Assim, o Moodle constitui-se como comunicacional tendo em vista as ferramentas de comunicação assíncronas:
mensagens e fóruns que criam possibilidades interacionais e incentivam o diálogo-problematizador em torno de uma temática específica; e síncronas, através do chat, que propicia a
problematização pela associação com materiais bibliográficos e mediante a definição de questões orientadoras.
 
Nesta perspectiva as ferramentas citadas geram enormes contribuições no sentido que proporcionam diálogos e possíveis problematizações perante o grupo virtual. Ainda Segundo
(HAGUENAUER, 2006) “uma vez familiarizados com o ambiente, os alunos passam a explorar as ferramentas disponíveis (tais como Fórum, Biblioteca, Tira-dúvidas, Chat, FAQ,
Bibliografia, Arquivos para download, mural de avisos, etc.), adquirindo uma visão geral do funcionamento da plataforma”.
         Isto implica que quando se têm o conhecimento prévio ou já ouviu falar nessas ferramentas torna-se mais fácil para manusear e interagir e posteriormente não terá dificuldades
para contribuir com seus conhecimentos para com os outros através da utilização das ferramentas da plataforma Moodle.
Com isto, as autoras (Schenatz et.al ,2013, p.797)  salientam que:
os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são amplamente utilizados pelas instituições de ensino que ofertam cursos na modalidade a distância, pois contam com uma infinidade
de recursos e possibilidades para o desenvolvimento de atividades síncronas e assíncronas. Contudo, estas atividades devem permitir o desenvolvimento de práticas pedagógicas a
favor da construção reflexiva e colaborativa de novos saberes.
Esta percepção nos permite refletir que as atividades pedagógicas contidas na Educação a Distância quando realizadas por meio de ferramentas síncronas ou assíncronas
possibilitam momentos de reflexão e colaboração dentro dos AVA’s. A autora (Leite, 2009) corrobora ao afirmar que “as ferramentas de atividade do Moodle – como o fórum, chat,
glossário, diário e a wiki – tem como objetivo desenvolver a escrita, a argumentação e o diálogo entre os participantes”.
Nesta perspectiva, as ferramentas do Moodle contribuem na construção da aprendizagem interativa e colaborativa, e que as pessoas que sentem dificuldades tecnológicas possam
buscar formas de aprender a manusear estas, pois o mundo está cada vez mais globalizado e requer que estejamos sempre atualizados buscando fortalecer cada vez mais esta
modalidade de ensino.
No entanto espera-se que os leitores venham refletir acerca da importância das interfaces que estão contidas dentro da plataforma Moodle e que possam fazer bom proveito dentro
dos ambientes virtuais no intuito de alcançar suas expectativas durante a realização de um curso à distância. Onde almejamos que a cada dia os desafios possam ser superados de
tal forma que se possa compartilha-los com outras pessoas em busca de possíveis soluções.
 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
         De acordo com os textos analisados podemos observar que as ferramentas disponibilizadas nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, em especial o Moodle por ser o mais
utilizado nas Universidades são benéficas no sentido que permite transformar nossas formas de ensinar e aprender, pois propiciam momentos de interações entre os usuários e
possibilitam a compreensão de forma eficaz e prática de forma síncrona e assíncrona. E que ao serem utilizadas de forma padronizadas na plataforma Moodle transformará o
Ambiente Virtual de Aprendizagem mais rico, dinâmico e colaborativo contribuindo na construção da aprendizagem.
         Sendo assim, pudemos compreender através das análises realizadas para a construção deste artigo que o Moodle sem suas ferramentas virtuais, fica um ambiente vazio, ou
seja, sem interações e dinamizações. E que as utilizações destas neste ambiente virtual de aprendizagem trará enormes transformações, pois com os conteúdos disponíveis e com o
acesso a essas ferramentas a aprendizagem ocorrerá de forma significativa.
         Espera-se que esta pesquisa possa auxiliar as pessoas que de uma certa forma duvidam das potencialidades das ferramentas da plataforma Moodle e que após as leituras e
reflexões neste artigo possam absorver pontos positivos acerca da aprendizagem na Educação à distância através da utilização de suas ferramentas.
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