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RESUMO 
O trabalho em grupo é importante porque possibilita que seus 
membros interajam, debatam diferentes pontos de vista e 
compartilhem o conhecimento. Em educação à distância, 
tecnologias são consideradas recursos que favorável a 
comunicação humana, a transmissão de informações, a geração e 
a disseminação de conhecimentos, como forma de facilitar o 
processo de aprendizado e estimular a colaboração e interação 
entre os envolvidos. A realização desse trabalho envolveu uma 
pesquisa para identificar tecnologias e ferramentas gratuitas da 
Internet, que pudessem ser utilizadas em um programa de 
aprimoramento profissional. O planejamento destes programas 
deve ser meta permanente, pois contribui para aprendizagem e 
construção do conhecimento. A seleção de tecnologias e 
ferramentas, assim como a maneira adequada de utilizá-las é que 
irão garantir o sucesso desses programas. Esse artigo apresenta, os 
resultados decorrentes da avaliação geral dos ambientes Moodle, 
TelEduc, Tidia-Ae, AulaNet e e-ProInfo. Dentre as ferramentas, 
salientamos: Voki, ISSUU, YouTube, Flickr e Stripcreator.   
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1. INTRODUÇÃO 
Atualmente, com a crescente oferta de crédito educacional por 
parte de instituições financeiras e do Governo Federal, várias 
pessoas antes impedidas de cursar uma universidade podem, 
enfim, realizar o sonho de ter um diploma. Porém, muitas vezes 
torna-se difícil conciliar o trabalho com o tempo que deverá ser 
dedicado ao estudo, além disso, a distância entre a residência do 
aluno e o campus pode tornar a locomoção custosa e inviável.  

Como na Internet, estão disponíveis recursos que viabilizam a 
criação e a implementação de cursos. A educação a distância é 
uma opção a essa crescente demanda, visando o 
comprometimento, motivação e desenvolvimento da prática 
profissional, assegurando através de uma nova filosofia, que cada 
indivíduo realize suas tarefas de maneira correta e eficaz.  

No âmbito da educação o desenvolvimento da tecnologia se 
relaciona, entre outros fatores, ao avanço das várias mídias 
didáticas, uma consequência direta da necessidade de criar meios 
cada vez mais potentes para propiciar a comunicação humana, 
transmitir informações, gerar e disseminar conhecimentos [1].  

[1] e [2] definem educação a distância como uma modalidade de 
educação, onde o aprendizado é constituído a distância física e 
temporal, mediada por alguma forma de tecnologia, responsável 
por permitir a comunicação e a interação entre os envolvidos. Os 
constantes avanços tecnológicos podem ser sentidos com a 
disponibilização, na Internet, de várias ferramentas de 
comunicação, que têm como objetivo transmitir a informação, 
propiciar a construção e o compartilhamento do conhecimento, 
transformando-as em instrumentos facilitadores do processo de 
ensino e aprendizagem. Diante de inúmeras possibilidades e 
alternativas, neste estudo optamos por apresentar tecnologias e 
ferramentas gratuitas. 

2. AMBIENTES VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM  
O conceito de Ambiente Virtual de Aprendizagem, de acordo com 
[3], “relaciona-se à sistemas computacionais, destinados ao 
suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e 
comunicação”. Estes ambientes permitem integrar múltiplas 
mídias e recursos, apresentam informações de maneira 
organizada, proporcionam interações entre pessoas e objetos de 
conhecimento, visando atingir determinados objetivos.  

No contexto deste estudo foram considerados os Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVAs) Moodle, TelEduc, Tidia - AE, 
AulaNet e e-ProInfo, apresentados nas seções a seguir.  

2.1 Moodle  
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(Moodle) - Software livre de gestão de cursos executados em um 
ambiente virtual. Conforme os autores [2] e [5], “O AVA 
Modular Object Oriented Distance Learning (Moodle) é uma 
plataforma, Open Source, ou seja, pode ser instalado, utilizado, 
modificado e mesmo distribuído. Seu desenvolvimento objetiva o 
gerenciamento de aprendizado e de trabalho colaborativo em 
ambiente virtual, permitindo a criação e administração de cursos 
on-line, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem”.  

Este AVA segundo [4], “apresenta estrutura modular, ampla 
comunidade de desenvolvedores, grande quantidade de 
documentação, disponibilidade, escalabilidade, facilidade de uso, 
interoperabilidade, estabilidade e segurança”.  
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Apresenta seis níveis de usuários: Administrador - responsável 
pelo gerenciamento do ambiente envolvendo a instalação e 
configuração do sistema e cadastro de usuários. Autor de curso - 
responsável pelo cadastro, configuração e gerenciamento de 
cursos. Professor/Tutor: responsável pelas atividades e avaliações. 
Moderador - interagem e avaliam, sem alterar as atividades. 
Aluno - usuário que realiza o curso. Visitante - usuário que acessa 
o ambiente, mas não realiza atividades.  

O processo de aprendizagem no Moodle é apoiado por várias 
atividades didático-pedagógicas disponibilizadas através de 
recursos como: chat, fórum, tarefas, diário, lição, questionário, 
wiki e glossário. Entre as vantagens do Moodle destacam-se: 
mínimo de estrutura e conhecimento de informática para a sua 
implantação e gerenciamento; flexibilidade para customização do 
ambiente; facilidade para disponibilizar diferentes formatos de 
arquivos; oferece um ambiente de interação entre os envolvidos.  

2.2 TelEduc  
É um ambiente virtual de aprendizagem utilizado como 
ferramenta de apoio em aulas presenciais e no ensino a distância 
(EAD). O ambiente possui várias ferramentas groupware, dentre 
elas, fórum de discussão, sala de bate-papo, mural, portfólio e 
correio eletrônico. O TelEduc, segundo [1], é uma plataforma 
Open Source, um ambiente de suporte EAD. O seu 
desenvolvimento é realizado de acordo com as necessidades, tanto 
tecnológico como metodológicas, por desenvolvedores do Núcleo 
de Informática Aplicada à Educação (NIED) da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP). Possui as seguintes 
categorias de usuários: Administrador - responsável pela 
administração do ambiente e autoriza a criação de cursos. 
Coordenador - responsável pelo gerenciamento do curso. 
Formador - responsável pelas atividades do curso. Aluno - usuário 
que realiza o curso. Convidado e Visitante - usuários que acessam 
o ambiente, mas não realizam atividades.  

Para [2], um dos pontos fortes observados no TelEduc é a 
facilidade de uso mesmo para pessoas que não possuem um bom 
conhecimento de informática, considerando a estrutura das 
páginas que é simples e mantém o mesmo padrão para todas as 
funcionalidades oferecidas.  

Em termos de apresentação, o ambiente TelEduc é flexível e está 
dividido em duas partes: as ferramentas e o conteúdo 
correspondente à ferramenta selecionada.  

2.3 Tidia–Ae  
O Tidia-Ae é um ambiente colaborativo que gerencia cursos e 
atividades de aprendizado, dando suporte ao ensino presencial e a 
distância. O sistema reúne ferramentas de software desenvolvidas 
especialmente para ajudar alunos, professores, instrutores e 
pesquisadores em suas ações. Usando um navegador web, os 
professores podem criar um curso que reúne suas necessidades de 
aprendizado por meio de um conjunto de ferramentas [2].  

As ferramentas contemplam três grandes grupos: administração, 
coordenação e comunicação - além de conteúdos para aplicações 
específicas.  

2.4 AulaNet  
Software livre baseado na Web para administração, criação, 
manutenção e participação em cursos à distância. Os envolvidos 
no processo de criação e aprendizado são: Administrador - 
responsável pela operacionalização do ambiente. Coordenador - 

responsável pela criação do curso. Docente co-autor - colaborador 
do coordenador. Mediador - responsável pela aplicação do curso. 
Aprendiz - usuário que realiza o curso.  

Os mecanismos que possibilitam a comunicação são: mensagens, 
conferências, lista de discussão e chat. Para [7] as principais 
vantagens do AulaNet são: implementação em português, grau de 
interatividade, simplicidade e funcionalidade, integração de 
ferramentas e diversidade de recursos.  

2.5 e-ProInfo  
Software livre para a criação de um ambiente de ensino e 
aprendizagem a distância. São utilizados os perfis básicos: 
Administrador de entidade, Administrador de curso, 
Administrador de módulo, Administrador de turma, 
Colaboradores (professores, monitores, orientadores e 
pesquisadores), Alunos e Visitantes. Os principais mecanismos de 
comunicação disponíveis são: correio eletrônico, newsgroup, 
listas de discussão e debate e bate-papo.  

O e-Proinfo tem vantagens como o aspecto visual, a melhoria das 
várias ferramentas, flexibilidade, facilidade de uso e uma versão 
com software livre, que trabalha com qualquer sistema 
operacional, navegador internet ou banco de dados relacional [6].  

O estudo realizado sobre as características de tecnologias gratuitas 
na Internet para a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, 
mostra que suas vantagens são muito semelhantes, porém, 
encontramos diferenças de perfis de usuários e no número e na 
nomenclatura dos recursos disponibilizados em suas funções.  

3. FERRAMENTAS  
As ferramentas de educação a distância são recursos agregados às 
tecnologias com o objetivo de facilitar o processo de aprendizado 
e estimular a colaboração e interação entre os envolvidos.  

Para [4] e [8] o ambiente digital deve oferecer um conjunto 
apropriado de ferramentas de comunicação, para que o grupo 
possa utilizá-las de acordo com seus objetivos e situações.  

A tabela 1 lista diferentes ferramentas disponíveis em sistemas 
colaborativos. Alguns tipos de ferramenta são comuns – por 
exemplo, a maioria dos sistemas analisados oferece fórum, bate-
papo, agenda, relatórios de atividades, questionários, 
gerenciamento de tarefas, votação, repositório e links. Cada 
ferramenta pode ser vista de forma relativamente autônoma dentro 
do sistema colaborativo.  

Estas características são propícias à aplicação de técnicas de 
desenvolvimento baseado em componentes, onde as ferramentas 
são componentes do sistema colaborativo a serem instanciados e 
configurados.  

Além possuírem ferramentas similares, possuem funcionalidades 
similares. Por exemplo, os serviços Conferências e Correio para 
Turma do ambiente AulaNet compartilham o suporte ao envio, ao 
recebimento e à exibição de mensagens, à categorização, à 
avaliação da participação e ao bloqueio do canal de comunicação, 
entre outras funcionalidades.   



 
Fonte: [4] 

Na Internet está disponível uma grande variedade de ferramentas 
para complementar esses ambientes, dentre elas: 

Voki - permite a criação e disponibilização de avatar em 
ambientes virtuais de aprendizagem. Os avatares podem ser 
representados por pessoas ou até mesmo por animais e 
customizados com características como: cor da pele, expressões, 
cabelos de diferentes tamanhos e cores, roupas, acessórios, 
paisagem de fundo e moldura. A mensagem de voz pode ser 
adicionada através de um arquivo pessoal ou digitada para ser 
inserida através de vozes existentes no programa.  

ISSUU - permite a leitura de textos no formato de publicação de 
revista virtual. Apresenta o conteúdo do material didático através 
de uma ferramenta de comunicação que oferece uma leitura mais 
dinâmica e diferenciada dos padrões lineares convencionais, 
tornando o processo de aprendizagem prazeroso e produtivo. Esse 
processo é realizado através da conversão automática de arquivos 
em PDF para o formato Flash Player.  

YouTube - permite compartilhar vídeos em formato digital. 
Proporciona ao ambiente uma aprendizagem ativa que estimula os 
alunos para o trabalho cooperativo e colaborativo. Entre seus 
atributos estão: tags que permitem a categorização dos vídeos por 
temática e elaboração de comentários. Os vídeos são curtos e 
livres de copyright.  

Flickr - permite gerenciar e compartilhar fotos e vídeos. O 
conteúdo do material é recuperado através de tags e permite a 
inserção de comentários. É possível aplicar recursos básicos de 
edição, como: remoção de olhos vermelhos, cortes e aplicação de 
fontes e efeitos. As fotos podem ser organizadas em álbuns e 
coleções. Este recurso contribui para uma maior interação entre os 
participantes.  

Stripcreator - permite a criação de histórias em quadrinhos, 
oferecendo diversos planos de fundo para vários personagens, 
assim como acrescentar balões de fala e narração. Este recurso é 
um instrumento pedagógico onde o aluno é o sujeito da ação para 
criar livremente sua história e defender uma ideia ou ponto de 
vista. É permitido aos demais participantes adicionarem 
comentários. Para que este recurso dê resultados positivos, é 
necessário que o professor estabeleça pontos e metas a serem 
alcançados.  

Considerando alguns dos AVAs apresentados, segue a Tabela 2 
que apresenta as principais ferramentas comuns:  

Fonte: [4] 

Após analise dos ambientes, observa-se que determinados 
recursos apresentam nomenclaturas diferentes, porém tem a 
mesma função. A ferramenta Correio disponibilizada pelo 
ambiente Moodle se diferencia dos outros, por não permitir o 
anexo de arquivos. No entanto, apresenta a ferramenta Livro, 
específica para disponibilizar o conteúdo da disciplina no formato 
de um livro. 

O Tidia-Ae e o TelEduc possuem um recurso de repositório de 
dados, que permite compartilhar arquivos de forma pública ou 
privada, diferentemente do Moodle que permite apenas o próprio 
usuário visualizar seus arquivos. A ferramenta ajuda está presente 
nos três ambientes, mas no Moodle, o número de informações 
disponibilizadas é inferior com relação aos outros ambientes 
analisados.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Este trabalho almeja contribuir com novos olhares sobre AVAs e 
que sirva como elemento auxiliar no complexo processo de 
escolha de um ambiente. Como foi observado que um ponto 
importante no desenvolvimento de cursos é a facilidade de uso, 
então o recurso de videoconferência que é muito utilizado no 
AulaNet se encaixaria perfeitamente. Pois através deste recurso 
seria possível realizar Workshop, isto  agregando a ferramentas de 
compartilhamento de documentos e vídeo aulas serviriam como 
elementos de motivação e facilitadores de aprendizado. Também 
seria útil fornecer um programa Text-to-Speech - TTS que permite 
pessoas com deficiência visual ou com problemas de leitura 
possam ouvir obras escritas no computador. Este trabalho não tem 
a pretensão de apresentar resultados conclusivos sobre os 
ambientes avaliados, mas servir para orientar os trabalhos iniciais 
no contexto de avaliação de AVAs.  
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