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Abstract 

The growing advance in information technology and telecommunications, has 
contributed significantly to the development of Distance Learning (DL) in Brazil. The 
demand for graduation, post-graduation and Masters courses by distance has  
stimulated the educational institutions to search for learning environments which are 
not merely data centers, but may also contribute for continued learning, based upon 
a pedagogical philosophy. This work presents the Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Moodle) as a solution for open-source Learning Management 
System (LMS) environments for the application of distance education. 
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Resumo 

O crescente avanço da tecnologia da informação e das telecomunicações, tem 
contribuido de forma significativa para a evolução da Educação a Distância (EaD) no 
Brasil. A procura por cursos de graduação, pós-graduação e até mestrados a 
distância, tem impulsionado as instituições de ensino a procura por ambientes de 
aprendizagem que não sejam apenas grandes repositórios de dados, mas que 
possam contribuir para um aprendizado continuado, baseados em uma filosofia 
pedagógica. Este trabalho vem apresentar o Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Moodle) como solução para ambientes Learning 
Management System (LMS) open-source para aplicação de EaD. 
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1. Introdução 

Em um mundo globalizado e cada vez mais dependente da tecnologia, se faz 
necessário a expansão do conhecimento e a informação para uma educação 
continuada. 

A expansão na Educação a Distância (EaD) veio ocorrer no final dos anos 90 com o 
surgimento dos Learning Management System (LMS) que oferecem facilidades para 
publicação de cursos na modalidade a distância, e o cadastramento e 
acompanhamento quantitativo e qualitativo dos alunos, que disponibiliza serviços 
como: fórum, chat, wikis, murais e e-mails, que ajudam a comunicação entre 
professores, tutores virtuais e alunos. 

Desde a década de 80, [1] afirmava: 

“A EaD surge como uma modalidade alternativa para superar as limitações do 
ensino”. 

No Brasil, a EaD deixou de ser apenas uma atividade secundária na educação, onde 
antes era destinada a cobrir as deficiências de um sistema. Atualmente é aplicada 
em todos os níveis e modalidades de ensino, sendo estabelecida pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, Lei n.o 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Portaria 
n.o 641 de 13 de maio de 1997, Portaria n.o 301 de 07 de abril de 1998, Portaria n.o 
2.253 de 18 de outubro de 2001, decreto Lei n.o 5.622 de 19 de dezembro de 2005. 

O computador deve ser utilizado para reforçar o processo instrucionista na criação 
de ambientes de aprendizagem, segundo [2], o instrucionismo é fundamentado no 
principio de ensinar e está relacionado com a forma de transmitir a instrução ao 
aluno. 

Diante do cenário apresentado, esse trabalho é motivado pela possibilidade de 
poder levantar melhorias e aprimoramentos em ambientes LMS para aplicações de 
EaD. 

1.1. Objetivos do trabalho 

Este trabalho tem como objetivo levantar os subsídios necessários para identificar a 
importância do Moodle como ambientes LMS Open-Source, contribuindo para a 
melhoria do aprendizado de alunos em um curso à distância, e ainda fornecer dados 
que auxiliem a escolha da melhor estratégia a ser implementada em um curso à 
distância que atenda não apenas as especificações financeiras, bem como o projeto 
pedagógico. 

1.2. O que são ambientes LMS 

Sistemas de gestão da aprendizagem ou simplesmente LMS, do inglês Learning 
Management System, são sistemas que dão suporte ao processo de aprendizagem 
de forma planejada, disponibilizando vários tipos de ferramentas e recursos a 
disposição dos cursos de forma síncrona ou assíncrona [3]. Tais ambientes 



 

 

 

 

pertencem a uma categoria de ambientes virtuais de aprendizado, por 
disponibilizarem funcionalidades de acompanhamento dos cursos, dos materiais 
postados pelos alunos e o acompanhamento evolutivo dos próprios alunos. 

Têm como característica implícita a filosofia do construtivismo social tão importante 
na construção do saber e da aprendizagem continuada. A internet tem contribuído 
muito para que os alunos não se sintam deslocados nesta modalidade de ensino 
pelo fato do crescente aumento e popularização das redes sociais, tornando esse 
novo processo mais acessível e familiar.  

2. Trabalhos Relacionados 

Ao longo do processo educacional, muitas instituições ao redor do mundo tentaram 
criar iniciativas e experiências de como transmitir o conhecimento de forma 
sistemática. No início, esta sistemática era apoiada no mecanismo de 
correspondência, e com o passar dos anos foram incorporados o rádio e a televisão.  

A mudança destas práticas, só aconteceu com o avanço tecnológico dos 
computadores, no intuito de fazer a interligação dos mesmos, com a implantação 
das redes de computadores governamentais e por conseqüência as redes 
universitárias. É alavancado então, o início sem volta para a criação, popularização 
e expansão das redes pelo mundo, descentralizando e criando a rede Internet, 
proporcionando aos alunos o acesso ilimitado as fontes de informação para um 
desenvolvimento colaborativo da EaD.  A Tabela1 ilustra o desenvolvimento histórico 
do EaD no mundo [4]. 

Tabela 1 – Desenvolvimento histórico da EaD no mundo 

Ano Acontecimento 

1829 Suécia – Instituto Liber Hermodes (150.000 usuários) 

1840 
Reino Unido – Faculdades Sir Isaac Pitman – primeira escola por correspondência na 
Europa 

1850 Reino Unido – estenografia/correspondência 

1856 
Alemanha – Instituto Toussaint y Langenscheidt – Berlim – estudos de idiomas em 
domicílio 

1873 Estados Unidos – Society to Encourage Study at Home – Boston – estudos em domicílio 

1891 
Estados Unidos – Universidade da Pensilvânia – International Correspondence Institute – 
curso sobre medidas de segurança no trabalho de mineração 

1892 
Estados Unidos – Universidade de Chicago – Divisão de Ensino por Correspondência 
para preparação de docentes no Departamento de Extensão 

1894 Reino Unido – Universidade de Oxford – cursos de Wolseuy Hall 

1898 Suécia – Instituto Hermond – curso de línguas por correspondência 

1922 União Soviética – ensino por correspondência (350.000 usuários) 

1938 Canadá – fundação do Conselho Internacional para Educação por Correspondência 

1939* 
França – fundação do Centro Nacional de Educação a Distância – ensino por 
correspondência (184 mil alunos) 

1946 
África do Sul – Unisa – Universidade da África do Sul – primeiros cursos superiores em 
educação a distância 

1948 Noruega – primeira legislação para escolas por correspondência  



 

 

 

 

1963 Fundação do Conselho para Educação por Correspondência  

1963 Líbano – Beirute – criação do Instituto Pedagógico UNRWA-Unesco  

1967 Alemanha – fundação do Instituto Alemão para Estudos a Distância  

1968 
Noruega – fundação da Associação Norueguesa de Educação a Distância (reorganizada 
em 1984) 

1968 Fundação do Conselho Europeu para Estudos em Casa (CEEC) 

1969* Reino Unido – fundação da Universidade Aberta (200 mil alunos) 

1972* Espanha – fundação da Universidade Nacional de Educação a Distância (110 mil alunos) 

1972* Tailândia – Sukhothai Thamnathirat (300 mil alunos) 

1973* África do Sul – Unisa (130 mil alunos) 

1974 Alemanha – implantação da Fern Universität 

1974 Paquistão – implantação da Universidade Aberta Allama Iqbal 

1974 Israel – fundação da Universidade para Todos 

1974 Canadá – reconstituição da Universidade de Athabasca 

1977 Venezuela – fundação da Universidade Nacional Aberta 

1978 Costa Rica – Universidade Estadual a Distância 

1978 Japão – fundação do Instituto Nacional de Educação por Multimídia  

1978 Tailândia – fundação da Universidade Aberta Sukhothai Thammathirat  

1979* China – China TV University System (530 mil alunos)  

1982 Índia – fundação da Universidade Aberta  

1982* Coréia – Korea National Open University (196 mil alunos) 

1982* Turquia – Anadolu University (567 mil alunos) 

1982 Dinamarca – implantação da Universidade Jysk Aabent  

1982 Irlanda – implantação do Centro Nacional de Educação a Distância  

1983 Japão – fundação da Universidade do Ar  

1983 Suécia – implantação da Associação Sueca de Educação a Distância 

1984* Indonésia – Universitas Terburka (353 mil alunos) 

1984 Itália – fundação do Consórcio para Universidade a Distância  

1984 Holanda – implantação da Universidade Aberta  

1985 Fundação da Associação Européia das Escolas por Correspondência (AEEC) 

1985* Índia – implantação da Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi ( 242 mil alunos) 

1986 Decisão do Conselho sobre o Programa Comett, da Comunidade Européia 

1987 Decisão do Conselho sobre o Programa Erasmus, da Comunidade Européia 

1987 
Resolução do Parlamento Europeu sobre Universidades Abertas na Comunidade 
Européia 

1987 Fundação da Associação Européia de Universidades de Ensino a Distância 

1987 França – fundação da Federação Interuniversitária de Ensino a Distância  

1987 Bélgica – implantação do Studiecentrum Open Hoger Onderwijs  

1987 Fundação da Saturno, Rede Européia de Ensino Aberto 

1988 Portugal – fundação da Universidade Aberta  

1988 Decisão do Conselho sobre o Programa Delta, da Comunidade Européia 

1988 Fundação da Euro Pace, Programa Europeu para Educação Continuada Avançada 

1989 Lançamento do satélite Olympus pela Agência Espacial Européia 

1989 Decisão do Conselho sobre o Programa Língua, da Comunidade Européia 

1990 Decisão do Conselho sobre o Programa Force, da Comunidade Européia  



 

 

 

 

1990 
Implantação da Rede Européia de Educação a Distância, baseada na declaração de 
Budapeste 

1991 Relatório da Comissão sobre Educação Aberta e a Distância na Comunidade Européia 

(*) Mega universidades – mais de 100 mil alunos (dados de 1995) 

A Open University do Reino Unido, a Universidade Nacional de Educação a 
Distância da Espanha e a Universidade Estatal a Distância são referências quanto 
ao modelo de EaD nos dias atuais, mas isso se dá pelo caminho percorrido por 
estas instituições ao longo dos anos, sem falar das políticas educacionais que 
determinam o significado e a abrangência dos programas de EaD para estas 
instituições com o contexto sociopolítico. 

Assim como nestes países o Brasil vem construindo ao longo de sua história 
educacional mecanismos para atender as diversidades da população, de forma 
direta com a propagação do Rádio no inicio dos anos 20, um marco do 
desenvolvimento histórico da EaD no Brasil. A inclusão da televisão como meio de 
fortalecimento na EaD pelo elemento visual na criação da Teleducação via satélite 
contando ainda com o rádio e o material impresso, no início da década de 60 como 
mostra a Tabela 2 [4]. 

Os cursos em EaD no Brasil eram realizados por correspondências até a 
modernização das telecomunicações e o avanço tecnológico da informática. Temos 
como exemplo representativo, os cursos por correspondência no Instituto Universal 
Brasileiro.   

Tabela 2 – Desenvolvimento histórico EaD no Brasil 

Ano Acontecimento 

1923/1925 Rádio Sociedade do RJ 

1923 Fundação Roquete Pinto – Radiodifusão 

1939 Marinha e Exército – cursos por correspondência 

1941 
Instituto Universal Brasileiro – cursos por correspondência, formação profissional 
básica 

1950/1960 MEB – Educação de Base 

1967/1974 
Projeto Saci/Inpe – teleducação via satélite, material de rádio e impresso, para 
ensino fundamental e treinamento de professores 

1969 
TVE do Maranhão – cursos de 5ª a 8ª série, com material televisivo, impresso e 
monitores 

1970 
IOB – Informações Objetivas Publicações Jurídicas – ensino por correspondência 
para o setor terciário 

1970 Projeto Minerva – cursos transmitidos por rádio em cadeia nacional 

1974 
TVE do Ceará – cursos de 5ª a 8ª série, com material televisivo, impresso e 
monitores 

1976 
SENAC – Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, cursos através de material 
instrucional (em 1995, já havia atendido 2 milhões de alunos) 

1979 
Centro Educacional de Niterói – módulos instrucionais com tutoria e momentos 
presenciais, cursos de 1º e 2º graus para jovens e adultos, qualificação de técnicos 

1979 
Colégio Anglo-Americano (RJ) – atua em 28 países, com cursos de correspondência 
para brasileiros residentes no exterior em nível de 1º e 2º graus 



 

 

 

 

1979 
UnB – cursos veiculados por jornais e revistas; em 1989 transforma no Cead e lança 
o BrasilEaD  

1980 
ABT – Associação Brasileira de Tecnologia Educacional – programa de 
aperfeiçoamento do magistério de 1º e 3º graus 

1991 
Fundação Roquete Pinto – programa Um Salto para o Futuro, para a formação 
continuada de professores do ensino fundamental 

1992 
UFMT/FAE/Nead – programas em nível de licenciatura plena em educação básica e 
Serviço de Orientação Acadêmica 

1993 
Senai/RJ – centro de EaD desenvolve cursos de Noções Básicas em Qualidade 
Total, Elaboração de Material Didático Impresso (16 mil alunos), cursos a distância 
para empresas na Argentina e Venezuela 

1995 
Secretaria Municipal de Educação – MultiRio (RJ) – cursos de 5ª a 8ª série, através 
de programas televisivos e material impresso 

1995 Programa TV Escola – SEED/MEC 

1995/1996 
Laboratório de Ensino a Distância do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção da UFSC  

1996 UCB – Universidade Católica de Brasília – cursos de especialização à distância 

1997 PROINFO – Programa Nacional de Informática na Educação (SEED/MEC) 

1997 
Escola Brasil – programa de rádio AM/OC, ensino fundamental – 
FUNDESCOLA/MEC 

____ E-proinfo – MEC desenvolve o ambiente de aprendizagem colaborativa on-line 

2000 Primeiras universidades credenciadas pelo MEC para oferecerem cursos a distância 

2000 
UNIREDE – Rede de Educação Superior a Distância – consórcio que reúne 68 
instituições públicas do Brasil 

2000 
PROFORMAÇÃO – formação de professores de nível médio – 
SEED/FUNDESCOLA/MEC 

2001 
RENADUC – Rede Nacional de Informação e Educação a Distância – gestão escolar 
– UNDIME 

2001 
PROGESTÃO – capacitação de gestores escolares, consórcio de 24 estados 
brasileiros 

2002 
Projeto Veredas – formação de professores das séries iniciais em nível superior – 
Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais 

2002 
Fundação CECIERJ/Consórcio CEDERJ – Consórcio de universidades públicas do 
Estado do Rio de Janeiro para oferecimento de cursos de graduação e extensão à 
distância 

2005 Início das atividades da Rede EaD SENAC de Pós-graduação. 

2005 Lançamento do Programa Mídia-Escola, cujas atividades se iniciam em 2006 

2.1. Política Nacional de Educação a Distância  

Em 1994, a partir do Decreto n.o 1.237 é criado o Sistema Nacional de Educação a 
Distância, neste mesmo ano foi criado à coordenadoria de EaD/MEC. No ano 
seguinte foi criada a Secretaria de Educação a Distância do MEC [5]. 

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n.º 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, no seu Art. n.o 80, atribui ao poder público o papel de “incentivar 
o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os 
níveis e modalidades, e de educação continuada”. 



 

 

 

 

O Decreto-Lei n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, trata a EaD como um ensino 
que possibilita o auto-aprendizado através de recursos didáticos sistematizados, 
possibilitando a flexibilidade dos requisitos para admissão, horários e a duração dos 
cursos. 

A Portaria nº 2.253, de 18 de outubro de 2001, dá o direito as instituições de ensino 
superior de ofertar disciplinas não presenciais em seus currículos. Muito embora, 
isso não seja uma unanimidade, mas vem sendo colocado em prática a passos 
lentos pelas instituições aplicando apenas 20% não presencial e 80% presencial. 

A nossa política brasileira de EaD ainda está caminhando, ou por que não dizer 
engatinhado em relação a outros países, mas este quadro pode mudar pelo 
engajamento de profissionais envolvidos na construção da distribuição do saber para 
EaD com projetos inovadores de ambientes que proporcionem uma fundamentação 
na ação coletiva do ensino-aprendizagem capaz de gerar projetos educativos de 
qualidade com base nas políticas educacionais.  

2.2. Aprendizado on-line  

Em oposição ao ensino convencional, foi observado que o uso da tecnologia como 
instrumento para a propagação do ensino tem influenciado os alunos gerando 
ganhos significativos no aprendizado devido aos recursos audiovisuais como o uso 
do computador, como afirma [6]. 

O uso do computador e a Internet devem promover e criar situações desafiadoras 
para os alunos no aprendizado online para adquirir um conhecimento significativo [7] 
Ainda segundo [6], “O computador é apenas o veículo que fornece a capacidade de 
processamento e proporciona a instrução para os aprendizes”. 

Pensando no material pedagógico que deve ser produzido de forma diferenciada 
para os cursos on-line, de forma a envolver os alunos e principalmente promover o 
aprendizado. A produção desse material para um curso on-line deve estar focado no 
aprendizado do aluno, de preferência produzido por educadores.  

Então, como podemos mensurar se um material didático atingiu seu objetivo? Na 
eficácia do aprendizado, segundo [8]. Para [9], “O aprendizado on-line tem muitas 
promessas, mas é preciso empenho e recursos para ser bem feito”. 

2.3. Implicações para o aprendizado on-line  

Segundo [10], “O aprendizado on-line ocorre quando o aluno utiliza a web para 
seguir uma seqüência de estudos para atingir os objetivos e resultados do 
aprendizado”. 

Ainda segundo [10], podemos destacar alguns pontos para o aprendizado na 
modalidade on-line, dentre eles: 

(i) Os alunos devem sempre ser informados do seu avanço no processo de 
aprendizado; 



 

 

 

 

(ii) Os alunos devem ser testados e avaliados para que percebam se estão 
alcançando os índices de aprendizado determinados pelo curso. É fundamental 
fornecer um feedback dos resultados gerando sempre uma motivação; 

(iii) Os materiais didáticos devem ser produzidos de forma seqüencial para garantir 
uma evolução gradativa do aprendizado; 

(iv) Os alunos devem sempre receber comentários por parte dos professores e/ou 
tutores para que eles se sintam acompanhados e percebam a preocupação dos 
professores/tutores com o seu aprendizado. 

2.4. Organização de um curso a distância 

A importância da aprendizagem dos alunos é um fato que já enfatizamos e ficou 
claro que o aluno é o centro de todos os esforços para aplicar um curso de 
qualidade centrado numa aprendizagem continuada. Mas, como funcionam os 
bastidores desse processo? Vejamos agora para o lado organizacional de um curso 
a distância. 

Vários agentes contribuem neste processo, segundo [11], são eles: tutores virtuais e 
presenciais, professores executores e conteudistas, coordenadores, parceiros 
logísticos, equipes de produção técnica, entre outros. Todos estarão envolvidos em 
todo o processo de estruturação. 

Para sistematizarmos o papel do tutor, [12] destaca como sendo suas funções: 

 Motivar, gerar confiança e promover a auto-estima do estudante para enfrentar os 
requisitos que o estudo-trabalho a distância implica; 

 Ajudar a superar eventuais dificuldades a fim de que o estudante permaneça e 
avance, respeitando seu estilo cognitivo e ritmo de aprendizagem; 

 Promover a comunicação bidirecional, formulando perguntas, desenvolvendo a 
capacidade de ouvir, dando informação de retorno; 

 Assessorar na utilização de diferentes fontes bibliográficas e de conteúdo; 
estratégias de trabalho intelectual e prático (cognitivas e metacognitivas); 
interação mediatizada com tecnologia, etc.; 

 Supervisionar e corrigir trabalhos, informando os estudantes acerca dos seus 
sucessos. 

A nossa experiência em colocar como tutor, professores que já ministram as 
disciplinas em cursos presenciais só vieram a somar e contribuir com um retorno 
bem favorável para a construção do aprendizado dos alunos. Assim como a 
coordenação de tutoria para gerenciar e acompanhar a produção qualitativa é 
desempenhada por um professor. 



 

 

 

 

Na produção do material didático o conteudista também é um professor com um 
conhecimento pedagógico mais elevado para que o material produzido siga toda 
uma metodologia focada na filosofia proposta pela instituição.  

A experiência adquirida pela instituição em colocar professores como base desses 
agentes na organização dos cursos a distância só tem contribuído para os alunos 
alcançarem as competências e habilidades propostas pelos cursos. 

2.5. Estrutura e suporte para desenvolvimento de conteúdos para cursos a 

distância 

No ano de 2003, a Athabasca University declarou ser uma instituição on-line e 
selecionou como ambiente LMS o Moodle. Podemos dizer que um sistema ideal 
para EaD é aquele desenvolvido a partir do zero. Uma instituição que quer trabalhar 
e investir em EaD deve ter seus objetivos e valores bem definidos no planejamento 
do ambiente de EaD. Todo ambiente ou sistema de EaD, deve ser escolhido com 
base nas necessidades dos alunos e nos requisitos da aprendizagem como parte 
deste ambiente. No desenvolvimento do curso na fase inicial deve-se traçar como 
será a linha de aprendizado a ser adotada e seguida. 

É importante que todos os envolvidos participem desde o início como, por exemplo: 
professores, educadores, autores, editores, designers, programadores, entre outros, 
para que todos entendam o seu papel e responsabilidades. 

Na fase de escolha do ambiente é prudente adotar um que já exista no mercado 
quer seja proprietário ou open-source, esta decisão deve ser tomada de forma 
segura, não é pelo simples fato do LMS ser open-source que será a melhor escolha, 
mas se atende aos requisitos feitos na criação do curso como já citamos acima. 

Dentre os motivos que levaram a Athabasca University escolher o Moodle como seu 
LMS, destacam-se: 

 Administração do sistema; 

 Custos; 

 Designer educacional; 

 Ferramentas de ensino e aprendizagem. 

Estes pontos foram fundamentais e geraram um relatório onde foi percebido que o 
Moodle se revelou a opção ideal. Uma infra-estrutura ideal para dar suporte ao curso 
em EaD é a compreensão clara das metas estabelecidas no currículo do curso 
destinado ao aprendizado do aluno combinadas com um ambiente que possa ser 
capaz de evoluir a fim de acomodar possíveis mudanças tecnológicas. 



 

 

 

 

2.6. Avaliação no Ensino a Distância 

Levando em consideração que um ambiente de EaD tem um contexto voltado para o 
aprendizado construtivista, é importante propor simulações e situações reais e 
concretas para que possam levar o aluno a pesquisar, fazer trabalhos em grupos, 
participar de fórum, ser líder e ser liderado, com atividades totalmente diferentes do 
que ele poderia se deparar em um ambiente presencial. 

Para que os alunos alcancem as competências e essas gerem habilidades para que 
o curso possa alcançar os objetivos propostos, o processo de avaliação deve ser 
contínuo para averiguar o processo evolutivo do aluno na construção do 
conhecimento e aprendizado. 

Totalmente diferenciado do processo de avaliação no ensino presencial que observa 
apenas determinados momentos do aluno, como se observasse apenas fotos e não 
analisasse o filme inteiro do aluno. E o aluno por sua vez, pode ter se preparado 
somente àquele momento de avaliação,  tenha sido um aluno participativo em sala, 
mas naquele momento avaliativo não realizou uma boa avaliação. Em geral, estas 
situações não contribuem para gerar competências e habilidades, mesmo porque, 
não estamos habituados a fazer diferente. 

Já no processo de avaliação contínua, é mais difícil de camuflar esta situação com 
mecanismos que possam acompanhar os alunos para averiguar possíveis pontos de 
dificuldades de aprendizagem. 

As avaliações devem ser balanceadas entre os momentos a distância e presencial já 
que esta é obrigatória conforme o Decreto n.o 5.622 de 19 de dezembro de 2005 que 
estabelece a obrigatoriedade da avaliação presencial no processo contínuo da 
construção do aprendizado, assim como os estágios e defesas de Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC).  

2.7. Vantagens e desvantagens na Educação a Distância 

Pensando na democratização do ensino, a aplicação de estratégias de ensino-
aprendizado em EaD possibilita a inclusão de grupos de pessoas que por um motivo 
ou outro estão impossibilitadas de estudar.  

Como uma das características da EaD é romper as barreiras geográficas que são 
apontadas como um dos problemas para estudar e pensando em superar limites [13] 
apontaram as seguintes vantagens da EaD: 

 Massividade espacial; 

 Menor custo por estudante; 

 Diversificação da população escolar; 

 Individualização da aprendizagem; 

 Quantidade sem perda da qualidade; 



 

 

 

 

 Autodisciplina de estudo. 

Como desvantagens, baseadas na literatura e nas práticas profissionais já 
realizadas, dois fatores fundamentais se destacam para a implantação da EaD por 
partes das instituições: 

(i)Uma instituição deve pensar e analisar em primeira instancia que alguns 
profissionais da educação resistem a esta modalidade de ensino; 

(ii)O alto custo envolvido na implantação de um curso a distância. 

Outros dois pontos também podem ser levantados, tais como o ensino 
industrializado ou institucionalizado. E diante desses dois pontos destacados, 
podemos destacar outros decorrentes deles, assim como à resistência dos 
profissionais, dos quais: 

 Uma minoria dos profissionais de ensino está preparada e/ou capacitada 
para o crescente avanço tecnológico, principalmente os professores que não tem a 
menor intimidade com o uso da tecnologia na educação, até mesmo diante da 
mudança de paradigma que a EaD exige. 

 Professores sem conhecimento tecnológico que em questões muito 
simples, a exemplo da leitura e respostas de um email, se torna uma barreira 
natural pela falta de intimidade com a tecnologia.  

 Outro aspecto é o nível de planejamento exigido pelo corpo docente para 
ser aplicado em EaD, diferentemente do aplicado ao ensino presencial, a exemplo 
de um professor com aulas projetadas há anos querendo modificá-las e atualizá-las 
de forma a se adequar a um ambiente de EaD.  

 Existem ainda outros fatores que são evidenciados na prática, a exemplo, 
da redução em 20% das disciplinas presenciais para serem ministradas na 
modalidade à distância, onde poucos adotaram e abraçaram tal iniciativa. 

Mudanças como estas tendem ao fracasso quando se impõe o uso da EaD para 
professores despreparados e desmotivados, principalmente tendo de se adequar a 
uma mudança radical de paradigma. 

No que diz respeito aos custos,,antes de qualquer coisa, poderíamos nos perguntar 
se a EaD é mais barato. Em EaD nunca podemos pensar dessa forma, pois a 
quantidade de profissionais envolvidos no processo de implantação e manutenção 
é grande como já mencionado. 

A qualidade da EaD depende de uma estrutura organizacional maior até que uma 
presencial, EaD é mais caro por diversos fatores, tais como: 

 Elaboração e confecção de material de apoio; 

 Contratação de professores e tutores qualificados e qualificação dos não 
preparados; 



 

 

 

 

 Estrutura física. 

E são esses fatores que influenciam diretamente na qualidade da educação que 
será oferecida aos alunos. 

Uma possível redução de custos ao adotar a EaD é no treinamento de profissionais 
pelas empresas, pelo simples fato, de não haver deslocamento de seus 
profissionais. 

2.8. O Moodle 

O Moodle foi criado pelo educador e cientista Martin Dougiamas [14], no intuito de 
provar que os ambientes de aprendizagens virtuais não tinham que ser 
desenvolvidos só por engenheiros de softwares ou programadores, mas também por 
educadores que entendessem sobre o processo de ensino-aprendizagem, de forma 
que o ambiente colaborasse e proporcionasse tal processo.  

O Moodle tem como seu núcleo central a filosofia de que as pessoas juntas 
aprendem melhor, isto é chamado de construtivismo social [15]. É fundamental 
utilizar esta filosofia para não ter um grande repositório de informações sem 
nenhuma interatividade com o ambiente e seus participantes em torno da construção 
do saber, esta filosofia tem sido o grande sucesso das redes sociais. O processo 
social de construção de artefatos para outros. 

Moodle é um LMS livre, largamente utilizado no mundo por cerca de 160 países, 
cujo código aberto segue princípios pedagógicos para ajudar educadores a criar 
comunidades de estudo on-line [15]. Nele é possível fazer downloads e acessá-lo 
em qualquer computador com acesso a Internet, que pode ser discada de 56 kbps 
ou banda larga. 

O ambiente permite a concepção, administração e desenvolvimento de ações de 
apoio ao processo ensino-aprendizagem, através de recursos síncronos e 
assíncronos a exemplo de fórum, videoconferência, bate-papo, e-mail, quadro de 
avisos, notícias e biblioteca, recursos para download e upload, entre outras. Há 
também um conjunto de recursos disponíveis para apoio às atividades dos 
participantes, dentre elas o tira-dúvidas, avisos, agenda e diário.  

Para os instrutores, há ainda um conjunto de ferramentas para avaliação de 
desempenho, como questionários e estatísticas de atividades. O ambiente pode ser 
usado em cursos oferecidos em modalidade totalmente a distância, como 
suplemento a cursos presenciais, para realizar reuniões de trabalho e também como 
suporte na realização de projetos colaborativos [16]. 

2.9. Características do Moodle 

Dentre suas características podemos destacar: 

 Promove uma pedagogia social construcionista (colaboração, atividades, reflexão 
crítica, etc.); 



 

 

 

 

 Adequado para aulas inteiramente on-line assim como complementando a 
aprendizagem face-a-face;  

 Interface amigável, clara e simples; 

 Fácil de instalar em qualquer plataforma que suporte a linguagem PHP; 

 A lista de cursos mostra as descrições de cada curso existente no servidor, 
incluindo acessibilidade para convidados; 

 Cursos podem ser categorizados e pesquisados – o Moodle pode suportar 
milhares de cursos; 

 Ênfase em segurança o tempo todo. Os formulários são todos checados, os 
dados validados e criptografados, cookies, entre outros; 

 A maioria das áreas de entrada de texto (recursos, postagens nos fóruns, etc.) 
pode ser editada utilizando um editor HTML com a característica What You See Is 
What You Get (WYSIWYG) incorporado. 

 Quanto à administração do site destacam-se: 

o O site é administrado por um usuário administrador, definido durante a instalação; 

o A extensão (plug-in) „Temas‟ permite que o administrador configure as cores do 
site, fontes, aparência, ente outros,  para atender as preferências de cada um; 

o Extensões (plug-in) com pacotes de idioma permitem total compatibilidade com 
qualquer idioma. Estes podem ser editados utilizando um editor embutido 
baseado em web.  

 Quanto à administração dos usuários, destacam-se: 

o Os objetivos são de reduzir o envolvimento do administrador ao mínimo, ao 
mesmo tempo em que assegura alta segurança; 

o Método padrão de e-mail: os alunos podem criar suas próprias contas de acesso. 
Os endereços de e-mail são verificados por confirmação; 

o Método Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): os acessos às contas 
podem ser checados através de um servidor LDAP. O administrador pode 
especificar que campos utilizar; 

o Internet Message Access Protocol (IMAP), Post Office Protocol (POP3), Network 
News Transfer Protocol (NNTP): os acessos às contas são checados através de 
um servidor de correio ou de notícias, Secure Sockets Layer (SSL), certificados e 
Transport Layer Security (TLS) são suportados; 

o Uma conta de administrador controla a criação de cursos e cria professores 
através da inscrição de usuários aos cursos. 



 

 

 

 

o A conta de criador de cursos somente é permitida criar e dar aula nos cursos; 

o Os professores podem ter os privilégios de edição removidos de modo que não 
possam modificar o curso; 

o Segurança – os professores podem acrescentar uma “chave de inscrição” a seus 
cursos para manter fora os não inscritos. Eles podem fornecer essa chave 
diretamente ou através do e-mail particular de cada participante; 

o Os professores podem excluir alunos manualmente ou eles serão 
automaticamente excluídos após certo tempo de inatividade (estabelecido pelo 
administrador se necessário); 

o Os alunos são encorajados a colocar um perfil on-line incluindo fotos e descrição. 
Os endereços de e-mail podem ser protegidos contra exposição, se solicitados. 

 Quanto à administração de curso destacam-se: 

o Um professor pleno tem total controle sobre todos os parâmetros de um curso, 
incluindo restringir outros professores; 

o Composição flexível das atividades do curso – fóruns, questionários, recursos, 
pesquisas de opinião, pesquisas, tarefas, chats, etc;  

o Mudanças recentes no curso desde o último acesso podem ser mostradas na 
página principal do curso – ajuda a dar um sentido de comunidade; 

o Todas as notas para os fóruns, questionários e tarefas podem ser vistas em uma 
página (e baixadas como um arquivo de planilha eletrônica); 

o Total acompanhamento e rastreamento dos usuários – relatórios de atividade 
para cada aluno estão disponíveis com gráficos e detalhes sobre cada módulo 
(último acesso, número de vezes que leu) bem como um histórico detalhado do 
envolvimento de cada aluno, incluindo postagens, em uma página; 

o Integração de e-mails – cópias de postagens nos fóruns, feedback do professor, 
entre outros, podem ser postados em HTML ou texto simples. 

 São características do módulo Tarefa:  

o Tarefas podem ser marcadas com uma data de cumprimento e uma nota máxima; 

o Tarefas atrasadas podem ser permitidas, mas a quantidade de atraso é mostrada 
claramente ao professor; 

o Para cada tarefa, a classe inteira pode ser avaliada (nota ou comentário) através 
de um único formulário; 

o O feedback do professor é anexado à pagina da tarefa para cada aluno, e a 
notificação é enviada pelo email; 



 

 

 

 

o O professor pode permitir a reapresentação de tarefas após a atribuição das 
notas (para reavaliação). 

 São características do módulo Chat: 

o Permite a interação através de texto, de forma síncrona e sem problemas; 

o Inclui figuras do perfil na tela; 

o Aceita Uniform Resource Locator (URL), símbolos gráficos (smilies), HTML 
embutidos, imagens, etc;  

o Todas as sessões são documentadas para verificação posterior, e estas podem 
ser disponibilizadas também para os alunos. 

 São características do módulo Fórum: 

o Diferentes tipos de fóruns estão disponíveis tais como: fórum reservado aos 
professores, fórum para uso geral, fórum com ações limitadas; 

o Todas as postagens têm a foto do autor anexada; 

o As discussões podem ser vistas aninhadas, em seqüência ou endentada, 
começando pelas mais antigas ou pelas mais recentes; 

o Cada pessoa pode se inscrever em cada um dos fóruns de modo que cópias são 
encaminhadas via e-mail, ou o professor pode forçar a inscrição de todos; 

o O professor pode escolher não permitir réplicas (por exemplo, em um fórum 
somente para recados); 

o Tópicos de discussão podem ser facilmente movidos entre fóruns pelo professor 
ou tutor; 

o Imagens anexadas são mostradas no corpo da mensagem; 

o Caso sejam usadas avaliações nos fóruns, podem ser restritas a um período 
limitado.  

 São características do módulo Questionário: 

o Os professores podem definir uma base de dados de questões que podem ser 
reutilizadas em diferentes questionários; 

o As questões podem ser arquivadas em categorias para facilitar o acesso, e essas 
categorias podem ser publicadas para torná-las acessíveis de qualquer curso no 
site;  

o Os questionários podem ter um prazo limitado de disponibilidade; 

o As questões e as respostas do questionário podem ser embaralhadas 
(aleatoriamente) para reduzir trapaças; 



 

 

 

 

o As questões permitem o uso de HTML e imagens; 

o As questões podem ser importadas de arquivos-texto externos; 

o Questionários de múltipla escolha com resposta única ou respostas múltiplas; 

o Questões Verdadeiro-Falso; 

o Questões de associação; 

o Questões aleatórias. 

 São características do módulo Material: 

o Suporta o acesso a qualquer conteúdo eletrônico tais como: PPT, MOV, GIF, 
MP3, WMV, SWF, DOC e HTML; 

o Arquivos podem ser enviados e administrados no servidor, ou criados 
internamente utilizando formulários web (texto ou HTML). 

 São características do módulo Pesquisa de Avaliação: 

o Relatórios de pesquisa on-line sempre disponíveis, incluindo muitos gráficos. Os 
dados podem ser baixados como uma planilha Excel ou arquivo de texto CSV; 

o A interface de pesquisa evita o registro de pesquisas parcialmente completadas; 

o O feedback sobre os resultados do aluno é fornecido comparando com os 
resultados médios da classe. 

 São características do módulo Trabalho com Revisão: 

o Permite a avaliação de documentos por parceiros, e o professor pode administrar 
e atribuir notas à avaliação; 

o Suporta uma grande variação de possíveis escalas de avaliação; 

o O professor pode fornecer documentos de amostra para os alunos praticarem a 
avaliação. 

3. Metodologia 

Neste capítulo é apresentada, na seção 3.1, uma introdução dos cursos que foram 
avaliados. Na seção 3.2 são apresentados os questionamentos que foram 
levantados sobre a implantação de um curso a distância, o qual adota o Moodle 
como ambiente de aprendizagem on-line. Na seção 3.3 apresentamos os critérios 
levantados para a pesquisa que avalia o uso de 20% não presencial da carga 
horária de um curso de nível superior. Na seção 3.4 é feita uma exposição sobre o 
Moodle de forma bem detalhada. 



 

 

 

 

3.1 Introdução 

Após esta fase, foi colocado em prática o objeto de pesquisa no qual foi dividido em 
dois momentos, o primeiro focou nos cursos de nível técnico de uma instituição de 
ensino (o nome da instituição não será divulgado para evitar especulações, sejam 
elas positivas ou negativas) utilizando EaD e no segundo momento, foram 
analisados os cursos de nível superior da mesma instituição, objetivando a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional portaria nº 2.253 de 18 de outubro de 2001 
que regulamenta os 20% de momentos educacionais não presenciais para ser 
aplicado no uso em EaD. 

3.2 Cursos de nível técnicos a distância 

A partir da fundamentação teórica foi realizada uma entrevista com o antigo 
coordenador dos cursos técnicos à distância, a fim de responder questionamentos 
propostos no primeiro momento da pesquisa, que teve como objetivo analisar os 
aspectos da instituição quanto a implantação da EaD. Os pontos selecionados para 
a entrevista foram: 

 Do ponto de vista Educacional 

o Os objetivos do curso foram atingidos? 

o Os objetivos do curso em relação ao aprendizado dos alunos foram atingidos? 

o Os recursos educacionais que o Moodle oferece foram plenamente aproveitados? 
Dentre eles as ferramentas de questionário, fórum, atividades de leitura e de 
envio de arquivos. 

 Do ponto de vista Administrativo 

o Qual a motivação para implantar EaD na instituição?  

o O Moodle atende aos critérios de avaliação da instituição? 

Estes critérios foram propostos no intuito de entender o porquê deste curso não ter 
dado certo. 

3.3 Curso de nível superior 

No caso dos cursos de nível superior que continuam a utilizar o Moodle para cumprir 
a lei na aplicação dos 20% em momentos educacionais não presenciais, foram 
levantados os aspectos pertinentes e diretamente ao Moodle, para isso foi realizada 
uma pesquisa com 120 alunos de períodos diferentes. 

Uma ficha de avaliação foi elaborada para analisar a EaD, principalmente tendo o 
objetivo de avaliar diretamente o Moodle e as formas de interatividade dos alunos 
com o ambiente, entre os professores e os tutores com os alunos. 

Os critérios de avaliação que constam na ficha abordam o desempenho do ambiente 
LMS da instituição avaliada, a facilidade de uso e visam conhecer o ponto de vista 
dos alunos em relação ao Moodle. 



 

 

 

 

Dos indicadores gerais do ambiente foi analisado o desempenho a partir dos 
seguintes critérios:  

 Eficácia: capacidade de produzir os resultados desejados. 

 Confiabilidade: capacidade de produzir os resultados desejados sem erros.  

 Exatidão: capacidade de lidar com o grau de precisão numérica em sua 
representação nas correções e cálculos.  

 Transparência: capacidade de refletir apropriadamente sem distorções, o mundo 
real através de um modelo conceitual. 

 Segurança: capacidade de preservar a integridade dos dados em uma eventual 
ocorrência de falhas. 

Ainda sobre os indicadores gerais, levantamos informações sobres os aspectos 
relacionados a interface do ambiente para saber dos alunos sobre a facilidade de 
uso e operação. 

Os itens relacionados à interface foram:  

 Interatividade; 

 Utilização dos menus;  

 Navegação entre os assuntos e  

 Clareza na disposição das informações. 

Dos indicadores específicos sobre o Moodle, foi perguntado aos alunos se o 
ambiente suporta os diferentes tipos de mídias e se a tutoria realmente foi eficaz, 
ambos a partir da utilização dos seguintes itens: 

 Materiais escritos em diferentes formatos; 

 Gráficos, desenhos e imagens em diferentes formatos; 

 Materiais audiovisuais em diferentes formatos; 

 Audio / video streaming 

 Feedback dos tutores. 

Também foram analisados os seguintes questionamentos: 

 O conhecimento foi construído de forma continuada e compartilhada? 

 A forma como o ambiente foi utilizado contribuiu para os estudos e aprendizado? 



 

 

 

 

 Foi disponibilizado um relatório com todas as atividades realizadas, especificando 
o grau de crescimento quantitativo e qualitativo das atividades realizadas? 

 Os recursos como chat e fórum foram utilizados para o enriquecimento na 
construção do conhecimento? 

Para cada um dos itens acima foram atribuídos os seguintes assinalamentos: 

 S – se o item foi atendido 

 P – se o item foi parcialmente atendido 

 N – se o item não foi atendido 

4. Resultado 

Nesta seção, são apresentados os resultados das duas pesquisas que foram 
apresentadas no capítulo 3. 

4.1. Sobre o estudo realizado 

O projeto de implantação de um ambiente de aprendizagem on-line ou mais 
precisamente um LMS, foi iniciado no mês de abril de 2006, começou o projeto e as 
pesquisas com o Moodle e preparação da documentação para ser apresentada a 
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para aprovação dos cursos 
técnicos à distância para todo o estado que teriam início em fevereiro de 2007 em 
parceria com o Governo do Estado. 

No mês de agosto 2008 foi realizada uma entrevista com o ex-coordenador do Curso 
Técnico à Distância promovido pela instituição, a fim de levantar os motivos pelos 
quais o curso não obteve sucesso. No mês de outubro de 2008 foi realizada uma 
pesquisa com 120 alunos de períodos variados do curso de nível superior da mesma 
instituição, que utilizaram o Moodle como ambiente LMS. 

4.2. Entrevista sobre a implantação dos Cursos Técnicos a Distância. 

Agora serão apresentados os resultados dos critérios das entrevistas realizadas 
conforme mencionado no Capitulo 3, seção 3.2. 

4.3. Do ponto de vista Educacional. 

 Os objetivos do Curso foram atingidos? 

o Os momentos síncronos foram colocados como os mais importantes com maior 
peso no curso de EaD, e nesse aspecto foram atingidos. 

 Os objetivos do curso em relação ao aprendizado dos alunos foram atingidos? 



 

 

 

 

o Sob o aspecto característico de EaD de auto-aprendizagem, o projeto não atende. 
Os alunos só tinham como momento de aprendizagem os momentos síncronos da 
TV; 

o Todos os materiais de ensino foram criados para TV no momento síncrono. Neste 
caso os objetivos foram alcançados. Contudo, em relação a EaD não foi atendido, 
pois o material de apoio que ficava no Moodle era muito resumido e se baseava nos 
momentos síncronos. Por isso, os alunos que perdessem as aulas da TV ficavam 
perdidos no assunto. 

 Os recursos educacionais que o Moodle oferece foram plenamente aproveitados? 
Entre eles os questionários, fóruns, atividades de leitura e de envio de arquivos? 

o Atividade de envio de arquivos foi totalmente atendida. Nos momentos 
assíncronos o Moodle virou um grande repositório de informação, de envio das 
atividades por parte dos alunos; 

O projeto não aproveitou os Wikis e as lições do Moodle, bem como os outros 
recursos; 

As dúvidas dos alunos ficavam centralizadas em 7(sete) tutores que eram poucos na 
razão de um tutor para 100 alunos em média. Estes momentos com os tutores em 
muitas vezes tinha que repassar tudo que os alunos tinham visto na TV em 
decorrência a uma estratégia de EaD equivocada, por isso, em muitos casos o 
acompanhamento era precário e os alunos reclamavam muito de não estarem sendo 
acompanhados. 

4.4. Do ponto de vista Administrativo. 

 Qual a motivação para implantar EaD na instituição?  

o A instituição apostou em EaD para obter ganhos financeiros sem fazer conta de 
quanto custava investir em EaD; 

O curso tinha parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, parceria esta que 
dava direito apenas de uso do sinal do satélite. Em troca disso, 1.500 alunos do 
estado participariam dos cursos técnicos gratuitamente. Esses alunos geravam 
custos para a instituição;  

A instituição, por sua vez, apostou na criação de tele-centros particulares pelo 
interior do Estado para obter ganhos financeiros, já que tinha o sinal do satélite. 
Essa decisão, não atendeu as expectativas financeiras. 

 O Moodle atende aos critérios de avaliação da instituição? 

o Não. Porque o Moodle pontua os alunos nas inúmeras atividades que possam ser 
realizadas com notas de 0 a 10. A instituição por sua vez não pontua os alunos 
assim, mas através de conceitos, tais como: SFO – Sabe fazer e orienta; SFS – 
Sabe fazer satisfatoriamente; SFA – sabe fazer com ajuda e NSF – Não sabe fazer; 

4.5. Ficha de avaliação do uso do Moodle nos cursos de nível superior. 

Nos critérios de avaliação de desempenho do ambiente LMS Moodle na aplicação 
do uso de 20% da carga horário em momentos educacionais não presenciais em 



 

 

 

 

EaD, foram entrevistados 120 alunos de períodos diversos. Foram avaliados itens 
como: eficácia, confiabilidade, exatidão, transparência e segurança.  

4.6. Desempenho 

É notório em todos os critérios elencados, que todos os itens avaliados foram 
parcialmente atendidos. Este fator está diretamente vinculado à configuração do 
ambiente LMS Moodle pela instituição de ensino e não está ligado ao software em 
si. Outro fator importante, que prejudicou diretamente o desempenho do Moodle foi o 
subdimensionamento da configuração do hardware do servidor onde o software foi 
instalado. 

O inicio de funcionamento do ambiente prejudicou diretamente os itens de 
desempenho. O ambiente de EaD deveria ter entrado em funcionamento desde o 
primeiro dia de aula (04 de agosto de 2008), no entanto, o ambiente entrou em 
funcionamento no início de outubro de 2008, levando assim a uma insatisfação por 
parte dos alunos, refletida diretamente nos resultados, que influenciaram os 
próximos itens avaliados. 

É importante relembrar que o Moodle é um ambiente robusto em todos os aspectos 
como foi exposto no Capítulo 2 e na seção 2.9 de forma detalhada. 

A eficácia que analisa o desempenho do ambiente em produzir os resultados como 
mostra a Figura 1, depende diretamente da configuração do ambiente para produzí-
los. Os resultados apresentados atendem de forma parcial ao que foi planejado pela 
instituição. 

 

Figura 1 – Gráfico referente à eficácia do desempenho do ambiente. 

A Figura 1, também ilustra os resultados gerados a partir da confiabilidade ou a 
capacidade do sistema em não apresentar erros. Erros estes que estão diretamente 
relacionados com o servidor onde o Moodle foi instalado e configurado. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Atendido Parcialmente Atendido Não Atendido

Eficácia

Confiabilidade

Exatidão

Transparência

Facilidade de uso e 
operação



 

 

 

 

O desempenho da exatidão atende de forma parcial pelo simples fato da instituição 
não avaliar seus alunos com notas e sim com conceitos e o ambiente não foi 
configurado pensando nesta peculiaridade, uma vez que utiliza o padrão de 
percentual por realização das atividades propostas no ambiente. A Figura 1 ilustra 
os resultados encontrados. 

Como a transparência deveria refletir o mundo real, aja visto que o Moodle não 
utiliza conceitos para avaliar as tarefas realizadas pelos alunos, o modelo 
configurado não reflete a realidade da instituição, deixando uma grande confusão 
em que presencialmente o aluno é avaliado por conceitos e no ambiente por 
percentuais. 

4.7. Interface. 

Mais uma vez, o Moodle sai prejudicado atendendo parcialmente ao critério de 
facilidade de uso e operação por uma escolha errada na distribuição dos cursos e 
disciplinas, o Moodle é o mais adequado para aulas inteiramente on-line e tem uma 
interface amigável e simples, além de suportar milhares de cursos como foi 
mencionado no Capítulo 2 na seção 2.9. 

Essas facilidades não estão livres de uma tomada de decisão errada no momento de 
geração de um novo layout para o Moodle, como foi o caso. 

A otimização da interface do Moodle ficou confusa para os alunos. Para se alcançar 
determinada informação, o aluno deveria navegar por diversas telas. O Moodle 
dispõe de uma interface bastante simples e objetiva, mas neste aspecto a mudança 
feita pela instituição não ajudou os alunos. 

4.8. Indicadores específicos do ponto de vista dos usuários, do ambiente. 

O grau de satisfação aqui demonstrado na Figura 2 reflete no grau de 
comprometimento dos professores em organizar a aula no ambiente Moodle. Em 
geral, os materiais eram postados em grande parte num único formato. 

 

Figura 2 – Gráfico referente a materiais em diferentes mídias. 
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A deficiência no uso de material gráfico ilustrativo pelos professores reflete a 
insatisfação quase que geral por parte dos alunos. 

O gráfico abaixo, reflete que apenas uma minoria foi teve um professor que se 
preocupou em utilizar recursos audiovisuais em diferentes formatos para 
enriquecimento e facilitação do aprendizado. 

O gráfico abaixo reflete o que os gráficos anteriores já demonstravam quanto ao uso 
de vários formatos de mídias para o enriquecimento das aulas no ambiente. 

A Figura 3 reflete a distribuição de alunos por professores/tutores. Como a 
quantidade de alunos é grande em relação aos professores/tutores, fica difícil de 
atender a todos de forma satisfatória. Mesmo assim, foram atendidos em quase sua 
totalidade. Todavia, este gráfico faz uma correlação na qualidade do material 
postado pelos professores em não ter como corrigir as atividades de forma mais 
rápida para dar retorno aos alunos. 

 

Figura 3 – Gráfico referente ao feedback dos tutores. 

Para os alunos, o ambiente não passava de um repositório de exercícios e uma 
continuação das aulas presenciais. Neste caso, para eles representa uma 
construção do conhecimento. Mas não reflete a realidade do ambiente, que visa o 
relacionamento entre os alunos, para que seja construído este conhecimento 
gerenciado pelos professores.  

Como o ambiente é subutilizado nada mais evidente que os resultados não sejam 
satisfatórios para os alunos, que é encarado por estes, como um repositório de 
dados e não como um ambiente de aprendizado coletivo. 
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A configuração e utilização do Moodle têm como gerar vários relatórios para 
demonstrar a evolução quantitativa e qualitativa de cada aluno como foi mencionada 
no Capítulo 2 sessão 2.15. No entanto, a forma de avaliação da instituição é por 
conceito e o ambiente por padrão avalia por percentuais por atividades, culminadas 
no final com uma nota. Por essa razão, não tem como ser feito um 
acompanhamento, refletindo assim de forma negativa para os alunos. 

O recurso mais utilizado do Moodle pelos professores para gerar “conhecimento” 
para os alunos, eram as mensagens via e-mail para notificação na maioria dos 
casos de postagem errada de material. Esse era o “conhecimento” e não o 
enriquecimento na construção do conhecimento. 

Mais uma vez fica claro que a falta de planejamento e uso inadequado do Moodle 
como ambiente para o uso em EaD sai prejudicado. Como já mencionado, o atraso 
da colocação do ambiente de EaD no ar, prejudicou em muito a análise do ambiente. 
Se houvesse um conhecimento prévio do ambiente, nunca seria possível usá-lo 
mediante os resultados aqui levantados. 

A forma como o Moodle foi utilizado não serviu para nada. Neste caso, utilizar o 
velho método de enviar as tarefas para o e-mail do professor surtiria mais resultado 
do que ter um “ambiente” que é riquíssimo de recursos pedagógicos aos quais não 
são utilizados.  

Levando os dados acima elencados para outro perfil, neste caso o dos professores, 
eles perceberam que tiveram uma redução de 20% nos seus rendimentos e que 
iriam trabalhar muito mais para gerar matérias para ser utilizado no ambiente EaD, 
não se mostraram muito interessados nesta proposta, inclusive muitos deles fizeram 
o trivial, ou seja, enviaram para o ambiente as tarefas que antes seriam feitas em 
sala de aula presencialmente, quebrando assim todo o sentido do uso de um 
ambiente EaD, que deveria conter outros assuntos que não seriam possíveis de 
serem discutidos em sala de aula, e assim entrar na proposta da construção do 
conhecimento de forma colaborativa gerando uma interatividade entre alunos e o 
professor. 

5. Conclusão 

5.1. Considerações finais 

A forma como a EaD é elaborada, tratada e formatada para poder gerar um 
interesse do aluno ao aprendizado é muito diferente do que temos hoje em dia em 
sala de aula de forma presencial. Estas formatações ajudaram a colocar em prática 
no meu dia a dia em sala de aula no ensino presencial e permitiu avaliar os 
resultados e me surpreender a cada dia. 

Mediante tudo o que foi exposto aqui e as experiências adquiridas na elaboração 
desta monografia, fica a certeza que a difusão da EaD é um caminho sem volta e 
essa modalidade de ensino tende a crescer e melhorar a cada dia, principalmente 
quando bem planejada e com objetivos pedagógicos focados no construtivismo 
social. Para o Brasil não é mais uma modalidade de ensino alternativo a superar as 



 

 

 

 

limitações do ensino deficiente, mas uma modalidade direta de ensino a superar 
barreiras e distâncias que impendem a propagação do ensino. 

5.2. Contribuições deste trabalho 

Além dos resultados obtidos neste estudo servirem de base para futuras 
comparações com novos LMS e casos de sucesso na implantação de EaD, outras 
contribuições podem ser destacadas, tais como: 

 A documentação de todas as etapas do projeto de implantação de EaD para 
garantir o sucesso neste empreendimento principalmente se as instituições de 
ensino querem no futuro passar pelo processo de certificação ISSO; 

 O investimento financeiro para a manutenção da organização e continuidade 
dos cursos;  

 Na decisão das estratégias para aplicação de EaD na fase de projeto;  

 Levantamento dos requisitos de avaliação do aluno no ambiente LMS se é 
compatível coma a forma de avaliação pela instituição de ensino. 

5.3. Proposta para trabalhos futuros 

Será proposto o aperfeiçoamento do chat do Moodle para atender as tendências dos 
softwares de mensagens instantâneas a fim de melhorar a interatividade e estimular 
os alunos a participar mais nas discussões com professores e tutores virtuais, para 
que esta poderosa ferramenta, possa contribuir ainda mais neste processo de 
construção do saber. 

Também será proposto o desenvolvimento de um modulo de conversão de notas 
para conceitos para facilitar as avaliações das tarefas e atividades realizadas no 
Moodle por instituições de ensino que façam uso da avaliação por competência. 

6. Referências 

[1] PERRY, W. e RUMBLE, G. A short guide to distance education. In: 1st 
International Extension College, Office D, Dales Brewery, Gwydir Street, Cambridge 
CB1 2LJ, England (2.50 pounds), 1987.  

[2] PAPERT, S. A máquina das crianças: repensando a escola na era da 
informática. Porto Alegre, Artes Médicas, 1994. 

[3] BRITO, A. Dicas para pesquisa de conteúdo em texto para aulas. In: 
Colaborative.org: Educação a distância, Informática na Educação, Moodle. 
Disponível em <http://www.colaborativo.org/blog/>. Acessado em 09 de junho de 
2008. 

[4] SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Curso de Educação a 
Distância – Pós-Graduação Latu Sensu. SENAC, 2005. 



 

 

 

 

[5] MEC - Ministério da Educação Secretaria de Educação a Distância. 
Referenciais de qualidade para educação superior à distância. Brasília, 2007. 
Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=content&task=view&id=62&Itemid=1
91>. Acessado em 09 de junho de 2008. 

[6] CLARK, R. E. A summary of disagreements with the ‘mere vehicles‟ 
argument. In R. E. Clark (Ed.), Learning from media: Arguments, analysis, and 
evidence (pp. 125–136). Greenwich, CT: Information Age Publishing, 2001. 

[7] BONK, C. J. e REYNOLDS, T. H. Learner-centered web instruction for 
higher-order thinking, teamwork, and apprenticeship. In B. H. Khan (Ed.), Web-
based instruction (pp. 167–178). Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology 
Publications, 1997. 

[8] ROVAI, A. Building sense of community at a distance. International Review 
of Research in Open and Distance Learning, 2002. Disponível em 
<http://www.irrodl.org/index .php/irrodl/article/view/79/152>. Acessado em 10 de 
junho de 2007. 

[9] ROSSETT, A. Waking in the night and thinking about e-learning. In A. 
Rossett (Ed.), The ASTD e-learning handbook (pp. 3–18). New York: McGraw-Hill, 
2002. 

[10] ALLY, M. e FAHY, P. Using students’ learning styles to provide support in 
distance education. In: Proceedings of the Eighteenth Annual Conference on 
Distance Teaching and Learning, Madison, WI, August, 2002. 

[11] D‟EMERY. R. A., SANTOS, M. S. Prática e Gestão de Ensino à Distância. In: 
VI Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Recife, 2007. 

[12] FAINHOLO, B. Perspectivas da educação a distância no campo da 
educação formal e no desenvolvimento social argentino e latino-americano. 
Tecnologia Educacional, Rio de Janeiro, v. 22, nº 118, pp. 12-20, maio/jun, 1997. 

[13] GUTIERREZ, F. e PRIETO, D. A mediação pedagógica: educação a 
distância alternativa. Campinas: Papirus, 1994. 

[14] COLE, J. e FOSTER, H. Using Moodle – Teaching with the popular open 
source course management system, 2nd Edition. O‟reilly Community Press, 2007. 

[15] Moodle. Disponível em <http://moodle.org/>. Acessado em 10 de junho de 
2008. 

[16] D‟EMERY. R. A., SANTOS, M. S. A Influência da Tecnologia no Ensino à 
Distância. In: VI Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Recife, 2006. 


