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"A principal meta da educação é criar homens que sejam 
capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir 
o  que  outras  gerações  já  fizeram.  Homens  que  sejam 
criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da 
educação é formar mentes que estejam em condições de 
criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se 
propõe." (Jean Piaget). 



 

 

RESUMO 

 

 

CARVALHO, Mauricio de.  A Utilização da Plataforma Moodle como recurso ao 

Ensino Médio Presencial: Aproximando Distâncias. Rio de Janeiro, 2011. 

Monografia (Especialização em Mídias na Educação) – Núcleo de Tecnologia 

Educacional para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2011.  
 

As transformações por que passam a sociedade, como um todo, desde o final 

dos  anos  1990,  com a  introdução das Tecnologias  da Informação  e  Comunicação 

(TIC) no cotidiano das pessoas também se faz sentir no âmbito escolar. A utilização 

dessas ferramentas tecnológicas vem mudando as perspectivas do fazer cotidiano 

de  professores,  e  muito  se  tem  discutido  a  respeito  de  sua  incorporação  aos 

processos pedagógicos. 

É  a  partir  da  difusão  dessas  ferramentas  na  escola  que  este  trabalho  foi 

elaborado, e se teve como objetivo estudar a utilização da plataforma Moodle como 

auxiliar  ao  ensino  médio  presencial.  O  objeto  de  estudo  foi  delimitado  a  partir  de 

dificuldades apresentadas por uma professora de Língua Portuguesa de uma escola 

de ensino médio da rede pública do Rio de Janeiro. A partir daí,  foi montado um 

curso  na  Plataforma  de  EAD  Moodle  para  ser  um  momento  auxiliar  às  aulas 

presenciais,  colaborando  para  que  os  alunos  superassem  suas  dificuldades  na 

assimilação de conteúdos. 

 

Palavras-chave: Ensino médio presencial, Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

Plataforma Moodle, Ferramentas de EAD, Processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

CARVALHO, Mauricio de.  A Utilização da Plataforma Moodle como recurso ao 

Ensino Médio Presencial: Aproximando Distâncias. Rio de Janeiro, 2011. 

Monografia (Especialização em Mídias na Educação) – Núcleo de Tecnologia 

Educacional para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2011.  

 

 
The changes experienced by society, since the late 1990s, with the 

introduction of Information and Communication Technology (ICT) in daily life is also 

felt in school. The use of these technological tools is bringing other possibilities to the 

daily  tasks  of  teachers,  and  much  has  been  discussed  about  its  incorporation  into 

teaching processes. 

It is from the dissemination of these tools in school that this work was drawn 

up, and it had as objective to study the use of the platform Moodle as auxiliary to the 

high school classroom. The object of study was delimited from the difficulties 

presented by a professor of Portuguese Language in a school in the public network 

of Rio de Janeiro. Then, a course was created on the Learning Management System 

– Moodle –  with the intention to help the students to overcome their difficulties in the 

assimilation of the specific contents. 

 

Keywords:  High  School  Teaching,  Virtual  Learning  Environment,  Moodle  Platform, 

Distance Learning Tools, Teaching and Learning Process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao  longo  dos  tempos  a  humanidade  vem  se  transformando  no  que  diz 

respeito à sua história e a sua educação, por meio de uma sociedade que produz 

riquezas  a  partir  da  exploração  da  maioria  de  seus  habitantes.  No  entanto,  vale 

ressaltar que este é um processo dinâmico, onde as transformações são constantes 

e significativas (MANACORDA, 1996). No que tange a educação, as transformações 

ocorreram para organizar a humanidade em núcleos sociais peculiares e 

diferenciados.  Sabendo  que  a  palavra  Educação  vem  do  latim  “educare”,  que 

significa extrair, tirar, desenvolver, pode-se entender a Educação como o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem que visa contribuir para a 

formação  do  cidadão,  constatando-se  que  este  processo  é  contínuo  e  tem  como 

espaço a escola (FERRETI, 1994). 

Na busca de promover oportunidades educacionais para o grande número de 

cidadãos que não completaram o processo educacional na escola, surge na 

Inglaterra, na década de 70, os primórdios dos sistemas de Educação a Distância 

(EAD).  Nasce  então,  uns  dos  primeiros  modelos  que  com  êxito  foi  adotado  por 

outros  países  como  Espanha  e  Venezuela,  cabendo  ressaltar  que  atualmente  a 

Espanha é um dos países que oferece um dos melhores modelos em Educação a 

Distância em suas Universidades Abertas (Castro e Nunes, 1996). 

De acordo com Keegan (1996) e Aretio (2001), o ensino a distância é, assim, 

uma  modalidade  de  ensino  que  proporciona  a  aprendizagem  sem  os  limites  do 

“espaço ou do tempo”.  Com um perfil democrático, mesmo quando há uma grande 

demanda de alunos, a EAD apresenta a oportunidade de atender a quase todos os 

segmentos de público, mesmo tendo sido projetada para adultos (Castro e Nunes, 

1996). 

 Oliveira  (2002)  ressalta  que  a  proposta  da  EAD  tem  como  vantagem  a 

flexibilidade,  de modo  a  atender a  demanda  do  aprendente,  e  a modularidade,  de 

maneira  a  estruturar  o  curso  de  acordo  com  as  necessidades  específicas  da 

comunidade dinâmica e virtual de aprendizagem em questão. 

 Para  Tonelli  (2011),  “o  sucesso  de  uma  aplicação  EAD  está  diretamente 

vinculado  ao  público  alvo  e  aos  objetivos  de  ensino  e  aprendizagem.  Um  curso 
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efetivo deve aprimorar a base de conhecimento de um aluno, alterar seu 

comportamento ou ainda ser uma conjunção de ambos”.  

Pizarro (1998, p.50) considera que “ninguém é mais capaz do que o professor 

para realizar qualquer tarefa pedagógica, dentro ou fora da escola”. Nesse sentido, 

torna-se necessário um assessoramento técnico/pedagógico para instrumentaliza-lo 

na utilização de uma ferramenta tecnológica que foge, na maioria das vezes, de sua 

formação acadêmica, sendo quase sempre para ele, tão ou mais difícil de aceitar do 

que para o próprio aluno. 

No  Brasil,  a  educação  a  distância  contou,  nas  suas  fases  iniciais,  com  os 

cursos por correspondência e com a radiodifusão. Hoje tem legislação própria e no 

MEC (Ministério da Educação) tem sua representatividade por meio da Secretaria de 

Educação a Distância (SEED). Neste contexto, a partir de 1999, a SEED/MEC em 

parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, em todo Brasil, promoveram a 

criação  dos  chamados  Telepostos,  espaços  que  têm  por  finalidade  atualizar  e 

capacitar professores e alunos das escolas normais, contando com programas como 

a Série “Salto para o Futuro”. A partir de 1998, foi a vez dos Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTE), com a introdução das TIC na escola pública, como ferramenta 

de apoio ao processo de ensino e  aprendizagem, e mais especificamente, nestes 

espaços,  o  computador.  Em  alguns  dos  NTE  e  Telepostos  a  EAD  vem  sendo 

trabalhada através de diversas plataformas, entre elas destacamos a plataforma e-

Proinfo e a Plataforma Moodle.  

Cremos que a utilização das tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

podem  ser  grandes  aliadas  ao  ensino,  mas  faz-se  necessário  que  estas  sejam 

apropriadas pelos professores e incorporadas aos processos pedagógicos, 

contribuindo  para  diversificar  fontes  de  informação  e  possibilitar  a  comunicação, 

através da utilização de estratégias educacionais sustentáveis, constituindo-se, 

portanto, em um grande desafio para os professores (MORAN, 2004).  

 

1.1 Justificativa 

 

Os NTE foram instituídos pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro - SEEDUC/RJ, em parceria com a SEED/MEC, desde 1998, para 

implantação  das  políticas  públicas  federais  e/ou  estaduais,  no  que  se  refere  à 

Tecnologia  Educacional.  Cada  NTE do  Estado  do  RJ  funciona  como  sede  de  seu 
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respectivo Polo da Casa do Educador (PCE), sendo a referência de contato para fins 

administrativos e a base operacional da Coordenação do PCE. No NTE trabalham os 

Multiplicadores de Tecnologia Educacional, Técnicos de Suporte de Redes e 

Manutenção dos Sistemas e os Auxiliares Administrativos do PCE.1 

O  Núcleo  de  Tecnologia  Educacional  Rio  4  (NTE  Rio  4)  foi  criado  em 

setembro de 2005 para suprir a carência no atendimento às escolas existentes na 

área da Leopoldina, parte da zona Norte da cidade e algumas áreas da zona Oeste2. 

A partir da criação desse NTE, notamos a necessidade por parte das escolas 

assistidas por nós (hoje, em torno de 130 3) de terem acesso às novas ferramentas 

pedagógicas que utilizem a tecnologia. E foi a partir dessa constatação que a equipe 

de multiplicadores do NTE, resolveu investir na criação de um “Ambiente Virtual de 

Aprendizagem” (AVA) através do uso de uma Plataforma de Educação a Distância 

(EAD)  e  a  escolha  recaiu  sobre  a  “Plataforma  Moodle”  (Modular  Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment"). A escolha dessa plataforma foi baseada no fato de 

ser  um  software  com  código  aberto  e  ser  disponibilizado  livremente  na forma 

de software livre sob a licença de software livre GNU Public License. Software livre, 

segundo a definição criada pela Free Software Foundation, é qualquer programa de 

computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído sem restrições. 

Além desse motivo podemos também citar a facilidade de utilização tanto por parte 

dos usuários alunos, como pelos tutores, professores e administradores. A 

instalação  é  extremamente  simples  e  os  recursos  de  hardware  necessários  estão 

dentro das possibilidades de quase todos os usuários, já que basta ter um 

computador com acesso a Internet para transformá-lo em um servidor WEB (World 

Wide Web, que em português significa,  Rede de alcance mundial)4. 

                                                 
1 http://www.cted.educacao.rj.gov.br/publico/polos_ce.asp 
2 http://nterio4.com.br/www/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54 
3 http://nterio4.com.br/www/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59 
4 http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 
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Figura 1 – Plataforma Moodle do NTE 

 
 

Este trabalho nasceu da oportunidade  de  utilização  de ferramentas  de  EAD 

no  ensino presencial  –  Ensino  Médio.  A partir  da  demanda de uma professora  de 

português de escola da Rede Estadual do Rio de Janeiro, que procurou o NTE Rio 4 

em  busca  de  possibilidades  de  melhoria  de  aprendizagem  de  seus  alunos,  foram 

pensadas  formas  de  utilização  de  ferramentas  de  EAD,  mas  especificamente,  da 

plataforma Moodle. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

A disseminação das TIC no ambiente educacional vem proporcionando 

inúmeras  mudanças  no  processo  ensino-aprendizagem,  entre  elas  a  conformação 

de  outros espaços  de  comunicação  e  interação  para  além  da  sala  de  aula.  Desta 

forma,  o  objetivo  deste  trabalho  é avaliar  a  utilização  de  ferramenta  de  EAD  – 

plataforma  Moodle  –  no  ensino  presencial,  mais  especificamente,  na  3ª  série  do 

ensino médio. Busca-se também identificar vantagens e desvantagens das 

atividades desenvolvidas nessa plataforma para trabalhar os conteúdos de 

português,  a  partir  de  consulta  aos  alunos  e  a  professora,  e  avaliar  se  houve 

aquisição de conhecimentos. 

 

 



15 
 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Educações a Distância – breve conceituação 

 

 O conceito de EAD para Moore e Kearsley (1996, p.1) baseia-se em alunos e 

professores separados pela distância e algumas vezes também pelo tempo. Já para 

Nunes,  citando  Holmberg  (1977),  existe  a  interferência  da  distância,  propondo  o 

conceito de EAD como segue: 

“O  termo  Educação  a  Distância  cobre  as  diferentes 
formas de estudo em todos os níveis que não se encontram 
sob  a  contínua,  imediata  supervisão  dos  tutores  presentes 
com seus estudantes em sala de aula, mas, sem dúvida, se 
beneficiam do planejamento, guia e seguimento de uma 
organização tutorial a Educação a Distância inclui todos 
aqueles  métodos  de  ensino,  nos  quais,  devido  à  separação 
entre  professores  e  alunos,  a  fase  interativa  e  preativa  do 
ensino se realizam através de recursos impressos, mecânicos 
ou eletrônicos”. (NUNES, 1992, p.4). 

 

Segundo Harasin (1999, p.25) a aprendizagem tem sido uma das principais 

contribuições  do  ambiente  on-line,  pois  relaciona  alguns  tipos  de  comunicação 

possíveis de serem realizadas por meio da Internet, são elas: 

a) Comunicação do professor com o aluno (um para um); 

b) Comunicação do professor para vários alunos (um para muitos); 

c) Comunicação do aluno para aluno (dupla de co-aprendizado); 

d) Comunicação de alunos para alunos (aprendizado em grupo); 

e) Comunicação entre professores e alunos (de muitos para muitos). 

 

 

2.2 A EAD no Brasil  

 

 No Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro do século XVIII, já 

circulavam nos jornais anúncios oferecendo cursos por correspondência. No entanto, 

a EAD teve seu início mais efetivo com comunicações e transmissões das 

informações  via  rádio,  e  logo  após,  folhetos  enviados  via  correio.  Em  1923,  a 

Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro contempla em suas transmissões 

as  seguintes  áreas  do  conhecimento:  literatura,  ensino  de  línguas  estrangeiras, 
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radiotelegrafia e telefonia, pelo rádio. Sendo assim o rádio foi o recurso de 

comunicação mais utilizado em EAD no Brasil.5  

 A preocupação em ensinar a distância passa a tomar forma em meados de 

1939,  com  a  criação  do  Instituto  Rádio  Monitor,  que  posteriormente  passou  a  se 

chamar Instituto Universal Brasileiro, empresa particular que oferece ensino  a 

distância na modalidade supletiva, além de cursos profissionalizantes, atuando até 

hoje em todo o território nacional (KENSKI, 2002). 

  Registros  históricos  colocam  o  Brasil  como  um  dos  principais  países  no 

mundo na área de EAD, mas a partir da década de 70, enquanto o mundo avançava 

nesta área o Brasil estagnou, voltando a ressurgir no cenário internacional no final 

do século passado com ações representadas por políticas educacionais a partir da 

promulgação da Lei nº 9394/96 (ALVES, 2007). 

 Vale ressaltar que a EAD não concorre com a educação convencional, pois 

este  não  é  seu  objetivo.  A  EAD  é,  portanto,  uma  modalidade  de  realização  do 

processo educacional quando este não pode ocorrer nos moldes de uma proposta 

convencional.  Tanto  que,  embora  educador  e  educando  não  estejam  em  contato 

físico direto, outras propostas de comunicação sempre são disponibilizadas e 

utilizadas, atendendo todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem (LOBO 

NETO, 1998). 

 Atualmente  o  MEC,  por  meio  da  SEED,  está  articulado  a  Estados  e 

Municípios na promoção de práticas e ações que promovam a EAD em todo território 

nacional. A SEED 6 foi criada em de 27 de maio de 1996, pelo Decreto nº 1917/96. 

Neste mesmo ano suas primeiras ações iniciaram-se com a veiculação do canal Tv 

Escola e a apresentação do documento-base do “Programa Informática na 

Educação”, na III Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Educação 

(CONSED).   Após  uma  série  de  encontros  realizados  pelo  país  para  discutir  suas 

diretrizes iniciais, foi lançado oficialmente, em 1997, o Proinfo – Programa Nacional 

de  Informática  na  Educação  –  cujo  objetivo  é  a  instalação  de  laboratórios  de 

computadores para as escolas públicas urbanas e rurais de ensino básico de todo o 

Brasil.  

                                                 
5 http://pt.scribd.com/doc/38826013/Tvescola-180210-Final 
6 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=289&Itemid=822 .   
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Dessa forma,  o  MEC/SEED atua  como agente de  inovação tecnológica  nos 

processos de ensino e aprendizagem, fomentando a incorporação das tecnologias 

de  informação  e  comunicação  (TIC)  e  das  técnicas  de  educação  a  distância  aos 

métodos didático-pedagógicos. Além disso, promove a pesquisa e o 

desenvolvimento  voltados  para  a  introdução  de  novos  conceitos  e  práticas  nas 

escolas públicas brasileiras7.  

 A EAD é um recurso de incalculável importância como modo apropriado para 

atender ao grande contingente de alunos de forma mais efetiva que outras 

modalidades  e  sem  riscos  de  reduzir  a  qualidade  dos  serviços  oferecidos  em 

decorrência da ampliação da clientela atendida (NUNES, 1994). 

Segundo  Roca  (1998),  a  EAD  apresenta  vantagens  específicas,  tais  como: 

uma  ótima  relação  custo/eficiência  para  satisfazer  as  necessidades  da  formação; 

expansão da formação a organizações e grupos não favorecidos por outras 

modalidades de ensino, estimulação das transferências inter-regionais e 

internacionais  em  matéria  de  experiências,  conclusões  e  materiais  de  formação; 

necessidade  do  envolvimento  dos  estudantes  e  alto  nível  de  motivação;  o  próprio 

estudante assume a responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem. 

 A qualidade da educação é um dos pontos mais discutidos em se tratando de 

EAD, por isso ela depende da condução do ensino por parte dos 

professores/tutores,  sendo  estes  responsáveis  pela aplicação  e  direcionamento 

apropriado  dos  trabalhos  de  acordo  com  o  meio  de  comunicação  previamente 

determinado e estabelecido para interlocução com o aluno. Sedo assim, a efetivação 

e  o  sucesso  das  propostas  em  EAD  estão  “nas  [mãos]  dos  que  se  dispuserem  a 

fazê-la,  com  seriedade  e  comprometimento  ético,  garantindo  suas  condições  de 

êxito” (LOBO NETO, 1998). 

 Por  isso  o  domínio  dos  recursos  disponibilizados  em  EAD  é  imprescindível 

para  o  sucesso  da  proposta,  afinal  o  termo  Educação  a  Distância  tomou  uma 

dimensão  muito  ampla  na  sociedade,  tornando-se  uma  modalidade  de  ensino-

aprendizagem mediada por dispositivos tecnológicos digitais e de rede bem 

requerida e utilizada (ALVES, 2003). 

 

                                                 
7 Atualmente o MEC conta com os seguintes programas e ações em desenvolvimento em todo o Brasil: Domínio 
Público – biblioteca virtual, DVD Escola, E-Proinfo, E-Tec Brasil, Programa Banda Larga nas Escolas, Proinfantil, 
ProInfo e ProInfo Integrado, TV Escola, Sistema universidade aberta do Brasil(UAB), RIVED, Portal do Professor, 
UCA e Projetor Proinfo. 
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2.3 Plataformas de EAD 

 

 Ambientes  Virtuais  de  Aprendizagem  (AVA)  são  softwares  voltados  para  a 

montagem de cursos e que são acessados através da Internet. Eles são elaborados 

de forma a ajudar os professores no gerenciamento de conteúdos para os alunos e 

na administração dos cursos. A sua utilização facilita o acompanhamento constante 

do  progresso  dos  alunos.  São  utilizados  como  ferramentas  para  a  EAD.    Temos 

diversos exemplos de AVA, entre elas podemos citar: Moodle, SOLAR, TelEduc, e-

Proinfo etc. 

 No estudo em questão trabalhamos apenas com a plataforma Moodle.   Ela é 

uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em software livre. 

Tecnicamente,  o  Moodle  é  uma  aplicação  baseada  na  Web,  e  consta  de  dois 

componentes: um servidor central em uma rede IP, que abriga os scripts, softwares, 

diretórios, bancos de dados, etc. e clientes de acesso a um ambiente virtual (que é 

visualizado através de qualquer navegador da Web, como Internet Explorer, 

Netscape,  Opera,  Firefox,  etc.).  O  Moodle  é  desenvolvido  na  linguagem  PHP  e 

suporta  vários  tipos  de  bases  de  dados,  em  especial  MySQL,  e  é  idealmente 

implantado em servidores com o sistema operacional livre LINUX. Outra vantagem é 

que  o  Moodle  tem  seu  código  fonte  disponibilizado  gratuitamente,  e  pode  ser 

adaptado, estendido, personalizado, etc., pela organização que o adota. 

Outra vantagem é que o Moodle adota o padrão SCORM (Sharable Content 

Object  Reference  Model)  de  interoperacionalidade,  o  que  garante  a  exportação  e 

importação de conteúdos, e a mudança relativamente fácil para outras plataformas 

LMS ou CMS que obedeçam o mesmo padrão. Isso permite uma grande flexibilidade 

e segurança na sua adoção. 

A filosofia educacional sobre a qual se baseia o Moodle é a do 

construcionismo (SABBATINI 2007, p.2), e desse ponto de vista os cursos 

desenvolvidos no Moodle são criados em um ambiente centrado no estudante e não 

no professor. O professor  auxilia o aluno a construir este conhecimento com base 

nas suas habilidades e conhecimentos próprios. Por esta razão, o Moodle dá uma 

grande ênfase nas ferramentas de interação entre os protagonistas e participantes 

de um curso. A filosofia pedagógica do Moodle também fortalece a noção de que o 

aprendizado ocorre particularmente bem em ambientes colaborativos. Neste sentido, 

o Moodle inclui ferramentas que apoiam o compartilhamento de papéis dos 
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participantes  nos  quais  eles  podem  ser  tantos  formadores  quanto  aprendizes,  e  a 

geração colaborativa de conhecimento, como wikis, e-livros, etc., assim como 

ambientes de diálogo, como diários, fóruns, bate-papos, etc. (SABBATINI, 2007). 
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3 ESTUDO DO CASO 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Em função das especificidades do estudo, adotamos a metodologia do Estudo 

de caso. Segundo Ludke e André 

O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico (...) O 
caso  é  sempre  bem  delimitado,  devendo  ter  seus  contornos  claramente 
definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é ao 
mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular.(LUDKE; 
ANDRE, 2003, p.5.) 
 
 

Complementando  a  definição  Yin  (1989,  p.23,  apud  BRESSAN,  2000.p.1), 

afirma que o estudo de caso é “uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo  dentro  de  um  contexto  da  vida  real”,  no  qual  os  comportamentos 

relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer observações 

diretas e entrevistas sistemáticas. Caracteriza-se pela “capacidade de lidar com uma 

completa variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e 

observações” (YIN,1989,p.19,apud BRESSAN, 2000).  

 

No  presente  estudo,  buscou-se  avaliar  a  utilização  da  plataforma  Moodle 

como auxiliar ao ensino presencial de nível médio, como ferramenta para trabalhar 

conteúdos de português.  

 

3.2  O Contexto do Estudo 

 

No ano de 2009, fomos procurados por uma professora de língua portuguesa 

que trabalha no colégio estadual sede do NTE. O colégio em questão trabalha com 

turmas de ensino  médio  e  a  professora  que  nos procurou  atende  especificamente 

alunos do curso de formação de professores, antigo normal. 

Ela  nos  relatou  que  estava  encontrando  grande  dificuldade  com  uma  das 

turmas  de  3ª  série.  A  turma  não  conseguia  acompanhar  as  restantes  da  mesma 

série, e com isso corria o risco de não conseguir concluir, no ano seguinte, o curso, 

que no caso da formação de professores, tem duração de 4 anos. O que a motivou a 

procurar  nossa  ajuda  no  NTE  foi  a  sua  participação  em  alguns  dos  cursos  que 
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oferecemos  aos  professores  da  rede  pública.  Esses  cursos  são  voltados  em  sua 

maioria para o uso das TIC, e colocam os professores em contato com uma nova 

forma  de  atuar  além  de  os  incentivarem  a  procurar  novos  caminhos  no  seu  fazer 

pedagógico. 

Ela  nos  disse  que  já  não  sabia  mais  como  motivar  a  turma  e  que  estava 

desanimada  com  a  situação.  Os  alunos  quase  não  participavam  das  atividades 

propostas e faltavam muito as aulas. Os trabalhos que ela passava para a turma, na 

maioria das vezes, não eram feitos e isso só agravava a situação deles que, dessa 

forma, acabavam prejudicados nas avaliações.   

A professora, então, nos pediu que montássemos algumas atividades em que 

os alunos pudessem ser motivados a participarem. Ela queria especificamente que 

fizéssemos um trabalho em que o conteúdo a ser desenvolvido fosse “Interpretação 

de Texto e Análise Sintática” que era onde ela estava encontrando maior dificuldade 

com eles. 

Após  ouvirmos  o  relato  da  professora,  a  equipe  do  NTE  apresentou-lhe  a 

plataforma de EAD que daria a oportunidade de ela mesma, com a nossa 

supervisão, desenvolver as atividades que pudessem melhorar o desempenho dos 

alunos,  além  de  recuperar  o  tempo  perdido  em  relação  às  outras  turmas.  Nossa 

proposta era que ela utilizasse a Plataforma Moodle que o NTE possuía. A 

professora  aceitou  a proposta  e  elaboramos  então  um  roteiro  para  que  o  trabalho 

pudesse ser desenvolvido. 

Em  um  primeiro  momento  foi  delimitado  quais  os  conteúdos  que  ela  iria 

priorizar no trabalho.  

 

 

3.3 Ferramentas de EAD utilizadas 

 

 A plataforma de EAD Moodle oferece uma gama de recursos interessantes 

que podem ser utilizados nas montagens das atividades e tarefas propostas. 
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Figura 2– Administrando a Plataforma 

 

 

 
Figura 3 – Acrescentando recursos 
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Figura 4 - Acrescentado atividades e tarefas 

 

 

 

Entre  os  recursos,  atividades  e  tarefas  existentes  foram  disponibilizados  e 

utilizados os que são padrões da plataforma, excetuando-se o Glossário, o Wiki e a 

Pesquisa.   

3.3.1 Administração – O recurso administração disponibiliza as 

funcionalidades  de  acordo  com  o  perfil  da  pessoa  que  estiver  acessando, 

quem define o que aparece para cada perfil é o próprio professor ou 

administrador do sistema. Geralmente, os professores têm acesso a 

relatórios, backups, publicação, notas de trabalhos, preenchimento de perfil, 

alteração de senha, gerenciamento das inscrições, etc. Já os alunos podem 

acessar  suas  notas,  alterar  seu  perfil  (preenchendo  informações  pessoais, 

como e-mail, telefone e outras informações que desejar), podem ainda alterar 

sua senha de acesso e cancelar sua inscrição na disciplina; 

3.3.2 Banco de dados – Este recurso permite a disponibilização de arquivos 

em diferentes formatos (textos, planilhas, pdf, apresentações, vídeos, 

imagens, áudio, flash, zip, etc) assim como de links da internet. Para acessar 

os documentos ou links basta a pessoa clicar sobre eles. Também é para o 

Banco de dados que os alunos enviam seus trabalhos. 
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3.3.3 Participantes – através dessa ferramenta é possível acessar a listagem 

de todos os participantes da disciplina e seus perfis, além de permitir o envio 

de mensagens individuais ou para grupos; 

3.3.4 Mensagens – através dessa ferramenta o usuário pode enviar 

mensagens individuais ou para o grupo; 

3.3.5 Usuários online – permite visualizar as pessoas que estão acessando 

o AVA naquele instante; 

3.3.6 Calendário – para navegar pelo calendário, basta clicar sobre as setas 

“<< ou >>”, para ler sobre o evento do dia, basta passar o mouse ou clicar 

sobre o dia específico; 

3.3.7 Notas – permite a publicação de notas de trabalhos realizados em sala 

de aula, como, por exemplo, resultados de provas; 

3.3.8 Chats – O módulo Chat permite a realização de uma discussão textual 

via web  em  modalidade  síncrona.  Essa  é  uma  maneira  veloz  de  obter 

diversos  pontos  de  vista  sobre  um  assunto.  Ao  contrário  dos  fóruns,  todos 

podem  publicar  textos  ao  mesmo  tempo.  Este  módulo  contém  opções  de 

revisão e configuração das discussões; 

3.3.9 Fóruns – Esta atividade de discussão é importantíssima. Os Fóruns têm 

diversos  tipos  de  estrutura  e  podem  incluir  a  avaliação  recíproca  de  cada 

mensagem. As mensagens são visualizadas em diversos formatos e podem 

incluir anexos. Os participantes do fórum têm a opção de receber cópias das 

novas mensagens via e-mail (assinatura) e os professores, de enviar 

mensagens ao fórum com cópias via e-mail a todos os participantes.; 

3.3.10  Questionário  –  ferramenta  de  avaliação  que  pode  ter  diferentes 

formatos  de  resposta:  V  ou  F,  escolha  múltipla,  valores,  resposta  curta. 

Permite, entre outras coisas, escolher aleatoriamente perguntas, corrigir 

automaticamente  respostas  e  exportar  os  dados  em  forma  de  planilha.  O 

criador tem apenas de construir a base de dados de perguntas e respostas. 

Além  disso,  é  possível  importar  questões  de  um  banco  de  dados  gerado 

anteriormente; 

3.3.11  Tarefa  –  possibilita  o  professor  de  criar  uma  atividade  em  que  os 

alunos devem enviar um arquivo para correção ou editem um texto, usando 

as  ferramentas  de  edição  habituais,  podendo  avaliá-lo  na  rede,  incluindo 
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comentários  ou  mudanças  ou  ainda  postar  a  descrição  da  tarefa  para  que 

seja feita off-line; 

Com base nessas informações foi criado, no ambiente virtual da Plataforma 

Moodle, o curso “Interpretação de Texto e Análise Sintática”. 

 

 
Figura 5– Curso de Interpretação de Texto e Análise Sintática. 

 

3.4 Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados  

  

A  plataforma  Moodle  oferece  entre  outros  recursos,  como  foi  mensionado 

antes, a geração de relatórios individuais por alunos ou relatórios por turma.  Esse 

relatórios são bem detalhados e através deles conseguimos visualizar a participação 

individual  dos  alunos  em  cada  atividade  proposta,  não  só mostrando  que  ele 

acessou e visualizou o que estava sendo proposto, mas em que participou 

efetivamente, inclusive com o tempo gasto na atividade, pois fornece o dia e a hora 

que  o  aluno  acessou  assim  como  o  tempo  que  durou  esse  acesso.  Os  relatórios 

também nos mostram a situação dos alunos em relação ao restante da turma. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem,  criados a partir de recursos das Novas Tecnologias 
da Informação e da Comunicação (NTIC), que utilizam como meio de difusão e comunicação a 
Internet,  oferecem  uma  gama  de  recursos,  que  vão  desde  o  gerenciamento  das  atividades 
acadêmicas,  como  criação  de  turmas  e inscrição de  alunos,  passando  pelo  fornecimento  de 
ferramentas  para  a  comunicação  entre  os  participantes,  até  a  criação,  em  tempo  real,  de 
ambientes imersivos e interativos, como no caso dos jogos.  (HAGUENAUER, 2007). 
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Figura 6 – Relatório de Atividades por turma 

 
 
 
 

 
Figura7 – Relatório de atividade por alunos 

 

Além do usos dos relatórios gerados pela plataforma, para proceder a investigação 

também foram utilizados os seguintes instrumentos: 
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- Questionário de avaliação respondido por 12 alunos que participaram das 

atividades na plataforma Moodle, e 

- Relatório final feito pela professora. 
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4 ANÁLISES DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados estatísticos deste trabalho 

foram as informações disponibilizadas pela plataforma Moodle através dos diversos 

relatórios existentes, além de doze questionários preenchidos por alunos 

participantes  da  turma  (ANEXO  1).  Os  questionários  foram  enviados  a  todos  os 

alunos  da  turma  (total  de  28)  pela  professora.    Dos  28  questionários  enviados, 

obtivemos o retorno de 12. 

 

O questionário é definido por Heyman (apud NEGRINE, 1999) como 
um  instrumento  de  coleta  de  dados  que  consiste  numa  lista  de 
perguntas  mediante  a  qual  se  obtém  informações  de  um  sujeito  ou 
grupo de sujeitos por meio de respostas escritas. 

 

Dentre  os  dados  estatísticos  retirados  da  plataforma  Moodle,  destacamos 

algumas das atividades propostas pela professora e procuramos relacionar o acesso 

a  essas  atividades  com  as  respostas  fornecidas  pelos  alunos  nos  questionários, 

traçando desta forma um perfil da turma e dos resultados alcançados. 

O número total de alunos da turma, objeto deste estudo, foi de 35 dos quais 

apenas 28 se cadastraram na plataforma. Todos os alunos cadastrados participaram 

em maior ou menor número das atividades propostas. 

 Algumas  das  ferramentas  colocadas  à  disposição  dos  alunos  não  foram 

consideradas neste trabalho, por serem ferramentas que não tinham ligação direta 

com matéria estudada como, por exemplo, a ferramenta de comunicação 

instantânea e a de envio de e-mails. 

 

4.1 Estatísticas de acesso à Plataforma de EAD Moodle  

Do  total  das  atividades  propostas  para  o  trabalho,  foram  os  fóruns  os  mais 

utilizados  pela  professora,  com  34%.  As  outras  três  atividades  propostas  e  que 

foram  retiradas  para  essa  comparação  tiveram  o  mesmo  percentual  de  utilização, 

cada uma delas ficou com 22%. Uma atividade muito utilizada pela professora e que 

não  entrou  nesses  dados  foi  o  “Diário  de  bordo”  que  esteve  presente  desde  o 

primeiro  momento,  quando  os  alunos  acessaram  a  plataforma,  até  o  último  QUIZ 

(questionário) respondido por eles (gráfico 1). 
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Gráfico 1- Atividades propostas 

 

 

O segundo dado estatístico diz respeito aos acessos totais realizados pelos 

alunos.  Dos  mais  de  650  acessos  realizados  por  eles,  ficou  caracterizado  que  a 

grande  maioria,  72%,  acessou  a  plataforma  mais  de  15  vezes.  21%  dos  alunos 

acessou entre 10 e 15 vezes e 7% deles acessaram menos de 10 vezes (gráfico 2). 

   
Gráfico 2- Acesso total a plataforma. 
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 O  Fórum  foi  a  atividade  que  a  professora  mais  investiu  seu  tempo  na 

plataforma.  Ela  propôs  diretamente  três  Fóruns  e  os  acessos  a  eles  ficaram  da 

seguinte  forma:  64%  dos  alunos  acessaram  os  Fóruns  mais  de  15  vezes,  22% 

acessaram entre 10  a 15 vezes e  finalmente, 14% acessaram até 10 vezes 

(gráfico.3). 

  

Gráfico 3- Acesso aos Fóruns. 

Uma das atividades em que melhor pode se medir a participação dos alunos 

são as postagens nos Fóruns. Todos os alunos da turma realizaram postagens nos 

Fóruns, alguns com comentários sobre postagens de colegas e da professora e 

outros abrindo novos debates. A grande maioria da turma (57%) realizou até 5 

postagens. 21% dos alunos participaram com um número entre 5 e 10 postagens e 

22% deles, um número bem expressivo, realizaram mais de 10 postagens (gráfico 

4). 
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 Gráfico 4- Participação nos Fóruns. 

 

 

Também foram realizadas durante o período do curso, atividades síncronas com 

a utilização de Chats. Foram realizados dois Chats que contaram com a participação 

de  45  alunos  no  total,  sendo  que  25  alunos  ou  56%  deles  participaram  do  1º 

encontro e 20 alunos ou 44% do segundo (gráfico 5). 

 

 Gráfico 5- Participação nos Chats. 
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O  diário  de  bordo  é  uma  ferramenta  muito  interessante  para  se  trabalhar, 

através dele, o professor pode verificar de que forma os alunos estão 

acompanhando as aulas e as atividades propostas. Por sua característica de diário, 

as postagens acabam sendo mais pessoais, o que ajuda o professor a mudar, se 

necessário, a forma de abordagem dos conteúdos. Durante o curso, essa ferramenta 

foi  utilizada  pelos  alunos  180  vezes,  o  que  oferece  uma  média  de  6,4  por  aluno. 

Sendo  que  71%  deles  fez  até  5  postagens,  18%  fez  entre  5  e  10  postagens  e 

apenas 11% realizou mais de 10 postagens (gráfico 6). 

  

Gráfico 6- Postagens no Diário de bordo 

 

 

Uma  das  avaliações  utilizada  pela  professora  durante  o  uso  da  Plataforma  de 

EAD Moodle, foi o QUIZ (questionários) (Figura 8) 

 



33 
 

 

  

Figura 8 - Questionário 

 

Esta  ferramenta  foi  utilizada  duas  vezes. Nas duas  vezes  a  estratégia de 

aplicação foi a mesma. O questionário constava de dez perguntas, sendo cinco de 

múltipla escolha e cinco de verdadeiro ou falso. Os alunos tinham 20 minutos para 

responder ao questionário, e após o início do trabalho, não era permitida a retomada 

do mesmo em caso de desistência. Cada uma das questões valia um ponto (Figura 

9). 

 

  

 

Figura 9- Configuração do questionário 
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 Quarenta e nove questionários foram preenchidos pelos alunos sendo que 25 

alunos responderam ao 1º QUIZ, o que corresponde a 51% do total, e 24 

responderem ao 2º, 49% do total. Apenas 5 alunos não participaram desta atividade 

(gráfico 7). 

 

 Gráfico 7- Participação nos QUIZ. 

 
 

A utilização de clipes como estratégia desencadeadora dos trabalhos se mostrou 

bastante eficiente. Foram disponibilizados dois clipes do Youtube para que os alunos 

assistissem.  O  1º  clipe  foi  “Assaltaram  a  gramática” 8  do  Paralamas  do  Sucesso 

(figura 10). 

                                                 
8 http://www.youtube.com/watch?v=bkxThjMCrIU 
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Figura 10- Clipe “Assaltaram a gramática” 

  

O  outro  clipe  utilizado  foi  “Muita  injustiça” 9,  animação  feita  pelo  chargista 

Maurício  Ricardo,  onde  o  personagem  principal  é  um  formando  de  direito  que  se 

apresenta como o “falador” da turma (Figura 11). 

 

  

Figura 11- Clipe “Muita injustiça” 

 
                                                 
9 http://www.youtube.com/watch?v=V582OPfKN7k 
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 O 1º clipe, “Assaltaram a gramática” foi visualizado pelos 28 alunos 

participantes das atividades na Plataforma, sendo que 68% deles assistiram ao clipe 

até duas vezes, 14% assistiram entre três e quatro vezes e 18% assistiram ao clipe 

mais de quatro vezes (gráfico 8). 

  

Gráfico 8- Visualização do 1ºclipe 

 
 
 Assistiram ao 2º clipe também os 28 alunos da turma. Sendo que 53% deles 

assistiram até duas vezes, 36% dos alunos visualizaram o clipe entre três e quatro 

vezes e 11% assistiram ao clipe mais de quatro vezes (gráfico 9). 
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Gráfico 9- Visualização do 1ºclipe 

 

4.2 Análise dos questionários 

O  questionário  (Anexo  1)  trata  de  questões  relacionadas  aos  hábitos  dos 

alunos no uso da Internet e também as relacionadas ao uso Plataforma Moodle no 

curso de Interpretação de Texto e Análise Sintática. 

Foram formuladas doze questões, sendo que a primeira classifica os alunos 

por faixa etária, seis tratam dos hábitos de uso do computador e da Internet e as 

restantes relacionadas a participação deles no curso. 

Os  alunos  do  curso  eram  do  ensino  médio  na  modalidade  “Formação  de 

professores”,  estudavam  no  turno  da  manhã  e  os  resultados  da  análise  da  faixa 

etária nos mostra, de forma clara, que eles de modo geral conseguiram concluir o 

ensino médio dentro da idade esperada. Apenas 17% tinham acima de 18 anos em 

2010,  ano  em  que  se  formaram.  Nenhum  dos  participantes  no  ano  de  conclusão 

tinha mais de 19 anos de idade (gráfico 10). 
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Gráfico 10- Faixa Etária 

 

 

 Quando indagados se possuíam computadores, 42% responderam que sim e 

58%  que  não.  Esses  dados  nos  mostram,  que  apesar  dos  alunos  estudarem  em 

colégio público, localizado em uma das áreas mais carentes da cidade (Região da 

Leopoldina),  o  acesso  ao  equipamento  de  informática  está  bem  difundido  (gráfico 

11). 

 

Gráfico 11- Possui computador 
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Todos os doze alunos que responderam ao questionário acessam a Internet. 

Quando indagados em relação ao local de acesso, 42% responderam que acessam 

em casa, 33% utilizam os computadores da escola para acessar a Internet, 17% 

acessam em LAN houses e 8% no trabalho (gráfico12). 

  

Gráfico 12- Local de acesso a Internet. 

 

Os  participantes  do  curso  também  foram  indagados  sobre  o  tempo  que 

utilizam  para  navegar  na  Internet  durante  a  semana.  50%  dos  alunos  informaram 

que navegam semanalmente em torno de até 5 horas, 42% disseram que navegam 

entre 5 e 10 horas e 8% deles navegam mais de 10 horas por semana (gráfico 13). 

 

 
Gráfico 13- Tempo de acesso semanal a Internet. 
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 Em relação à finalidade deles quando acessam a Internet, 50% informou que 

o principal motivo de acesso é participar das redes sociais, 25% reportou que seu 

principal objetivo na Internet são as pesquisas e o estudo, 17% acessam para enviar 

e receber e-mails e 8% deles para participarem de jogos online (gráfico 14). 

 
Gráfico 14- Principal finalidade ao acessar a Internet. 

  

As  perguntas de  números  cinco  e  seis trataram  sobre  os  acessos  as  redes 

sociais.  Dos  doze  questionários  respondidos,  a  grande  maioria,  83%,  informa  que 

acessa as redes sociais, contra apenas 17% que não acessam  (gráfico 15). A rede 

social mais utilizada pelos alunos é o Orkut com 50% das preferências, seguido de 

perto pelo Facebook, que tem 42% dos acessos. Em último lugar aparece o Twitter, 

com apenas 8% das respostas (gráfico 16) 
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Gráfico 15- Acesso a Redes Sociais. 

 

 

 
Gráfico 16- Redes sociais Acessadas. 

 Da sétima pergunta em diante o questionário trata dos acessos a Plataforma 

de EAD Moodle, usada no curso de “Interpretação de Texto e Analise Sintática”. 

 A primeira dessas perguntas indagou sobre o acesso semanal a plataforma 

de  EAD,  no  período  em  que  ela  foi  usada  na  disciplina.  A  metade  deles,  50%, 

informou  que  acessava  até  duas  vezes  por semana. 33%  realizou  o  acesso  entre 

duas e cinco vezes por semana e 17% acessou a plataforma mais de cinco vezes 

por semana (gráfico 17). 
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Gráfico 17- Acesso semanal a plataforma Moodle. 

 

A pergunta número oito, solicitava que eles falassem de suas dificuldades em 

trabalhar  com  “Interpretação  de  Texto  e  Análise  Sintática”.    Ao  responder  a  essa 

pergunta, 75% dos alunos disseram que tinham dificuldades e apenas 25% 

informaram não ter dificuldades (gráfico 18). 

 
 Gráfico 18- Dificuldades com o conteúdo. 

 As  perguntas  seguintes  procuraram  verificar,  entre  as  atividades  propostas 

durante  o curso, quais as que  mais  atraíram os alunos  em relação a terem 

despertado interesse. Foram colocadas então, quatro possibilidades de classificação 

os alunos deveriam escolher apenas uma para cada um dos seis itens propostos e 

que foram os mais utilizados durante o curso. 

 A  primeira  e  a  segunda  questão  foram  sobre  os  “CLIPES”  utilizados  pela 

professora como desencadeadores das propostas de atividades. 
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 Em relação ao Clipe “Assaltaram a gramática”, os alunos se posicionaram da 

seguinte  forma:  72%  deles  acharam  o  clipe  muito  interessante,  21%  classificaram 

com pouco interessante e 7% definiram como interessante (gráfico 19) 

 

 
Gráfico 19- Assaltaram a gramática. 

  

O clipe “Muita Injustiça” foi  muito interessante para 75% dos alunos, , 

interessante  para  17%  e  pouco  interessante  para  8%  (gráfico  20).  É  interessante 

notar que os dois clipes foram bem avaliados pelos alunos. 

 
Gráfico 20- Muita Injustiça. 

 

A terceira questão era sobre a utilização dos Fóruns. Os alunos responderam 

da seguinte maneira: 25% deles classificaram a atividade Fórum, como 

desinteressante,  41%  como  Interessante,  17%  disseram  que  os  Fóruns  são  muito 
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Interessantes e finalmente 17% responderam que a atividade é pouco interessante 

(gráfico 21). 

 

 

 
Gráfico 21- Fóruns. 

 

Na quarta questão os alunos foram perguntados sobre a utilização da 

atividade Chat. Eles se posicionaram da seguinte forma: 67% acharam a atividade 

interessante, 25% muito interessante e apenas 8% desinteressante (gráfico 22). 

 

Gráfico 22- Chats. 

 

A questão seguinte que perguntava sobre os sites indicados para pesquisas e 

estudos foi respondido pelos alunos na seguinte proporção: 33% acharam 

desinteressantes,  25%  classificaram  como  interessantes,  17%  disseram  que  era 

muito interessante e 8% pouco interessante (gráfico 23). 
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Gráfico 23- Sites indicados. 

 

 

Os alunos avaliaram os questionários postados pela professora na plataforma 

da seguinte maneira: acharam interessante, 59% deles, já para 25% dos alunos a 

atividade  foi  muito  interessante,  8%  acharam  pouco  interessante  e  os  outros  8% 

classificaram como desinteressante (gráfico 24). 

  

Gráfico 24- Questionários. 
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A pergunta 16 procurou saber do aluno se a Plataforma de EAD Moodle teria 

facilitado o seu aprendizado da matéria Interpretação de Texto e Análise Sintática. 

75% deles responderam que sim, a Plataforma de EAD Moodle facilitou seu 

aprendizado. Para 25%, não houve nenhuma contribuição (gráfico 25). 

 

 

Gráfico 25- Contribuição da plataforma. 

 

 Por  último  procurou-se  saber  dos  alunos,  se  a  utilização  da  Plataforma  de 

EAD Moodle, uma nova forma de estudar para eles, influenciaria de alguma forma a 

sua escolha para fazer uma graduação a distancia. Eles então se posicionaram da 

seguinte forma: 75% utilizaria a EAD como forma de estudo em uma graduação ou 

mesmo em outro curso. Apenas 25% disseram que não utilizariam ou não 

participariam de um curso que trabalhasse com uma Plataforma de EAD (gráfico 26). 
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Gráfico 26- Utilização de uma plataforma de EAD para Graduação. 

 

4.3 Relacionando os relatórios com os questionários e discutindo os 

resultados 

Ao  analisarmos  os  relatórios  retirados  da  Plataforma  de  EAD  Moodle  e  os 

questionários  respondidos  pelos  alunos,  podemos  fazer  algumas  inferências  que 

podem nortear novos trabalhos que utilizem as ferramentas de EAD como forma de 

complemento ou mesmo auxilio ao professor do ensino presencial de nível médio.  

Segundo Oliveira (2002), a EAD, por trabalhar estruturada de forma modular, 

é  uma  proposta  que  atende  mais  a  um  público  adulto.  No  caso  dos  alunos  que 

trabalharam com as ferramentas de EAD da plataforma, eles tinham na ocasião em 

que participaram do curso, idade média de 17 anos (Gráfico 10). Segundo Ferreira & 

Mendonça (2007), os alunos mais “maduros”, costumam se sair melhor em cursos 

não presenciais. Podemos entender neste caso por maturidade várias coisas: desde 

alunos com idade mais avançada, ou que tentem a EAD por motivação própria, até 

mesmo para conhecer uma nova forma de estudar. 

Outro dado interessante que podemos deduzir a partir dos questionários, diz 

respeito à posse de computadores e ao acesso a Internet pelos alunos. Ao 

responderem ao questionário, quase a metade deles, informou possuir computador 

próprio  e  a  totalidade  dos  alunos  acessa  a  Internet.  A  utilização  das  variadas 

tecnologias, nos vários contextos sociais, é parte da vida cotidiana dos alunos.  De 
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modo  geral,  os  alunos  informam  que  a  principal  motivação  deles  em  acessar  a 

Internet é a participação nas Redes Sociais.  

No contexto das TIC a plataforma Moodle se apresenta como uma importante 

ferramenta no âmbito escolar.  Para Alava (2002), ao utilizar as TIC no processo de 

ensino-aprendizagem,  o  professor  ultrapassa  o  processo  comunicacional  baseado 

no  monólogo  da  sala  de  aula,  presentes  em  algumas  situações,  para  o  diálogo 

interativo, constituindo um processo educativo construído muitas vezes em equipe. 

Assim,  o  uso  das  tecnologias  constitui-se  em  instrumento  de  auxílio,  servindo 

também para motivar, ilustrar, reforçar as aulas ou torná-las mais interativas. 

A utilização da plataforma Moodle, e os recursos disponíveis, pela professora 

de Língua Portuguesa, interessada em motivar seus alunos teve como obstáculo seu 

próprio  desconhecimento  da  ferramenta.  Neste  sentido,  Mateus  (2004)  ressalta  a 

importância de o professor receber conhecimento e treinamento especializados no 

que  se  refere  às  tecnologias,  que  pode  se  converter  em  um  excelente  meio  para 

promover um aprendizado significativo, reflexivo e crítico. É importante ressaltar que 

apenas  o  aprendizado  da  informática  não  é  suficiente,  pois  apenas  treinamento  e 

conhecimento superficial não bastam para que o professor se aproprie das 

possibilidades pedagógicas que o trabalho com as TIC pode oferecer. Corroborando 

essa ideia, Barreto (2003, p. 21) reforça que a atualização profissional do professor 

deve  ser  uma  constante  diante  das  inovações  e  afirma  que  “do  ponto  de  vista 

político-pedagógico, é fundamental o reconhecimento de que as TIC, ao abrir novas 

possibilidades para a educação, colocam novos desafios para o trabalho docente”.    

Superada  a  fase  do  desconhecimento  da  Plataforma  e  suas  ferramentas 

através da capacitação, coube à professora montar suas estratégias em relação à 

forma  de  abordar  o  conteúdo  que  queria  desenvolver.  A  utilização  de  vídeos,  no 

caso específico, clipes encontrados no Youtube, foi o elemento desencadeador das 

atividades. Em relação a isso, Serna (1998) ressalta que as linguagens audiovisuais 

podem contextualizar o conhecimento acadêmico. Esse é um dos principais motivos 

de um número cada vez maior de professores utilizar este recurso como elemento 

introdutor  da  problemática  em  suas  aulas.  Os  vídeos  admitem  três  elementos 

básicos e também diferenciadores que são levados em conta no processo de ensino 

e  aprendizagem.  São  eles:  a  interatividade  entre  o  sistema  e  seu  usuário;  os 

sistemas de símbolos que utiliza similares aos elementos da TV; e a mensagem, as 

diferentes  formas  que  podem  ser  representadas  e  estruturadas,  assim  como  os 
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diferentes conteúdos culturais que transmite. A chave do sucesso na utilização de 

vídeos  reside  realmente  em  se  conseguir  que  o  aluno  interaja  com  o  que  está 

assistindo. De acordo com Silva (2002), o adjetivo interagir é usado para qualificar 

qualquer coisa cujo funcionamento permita ao seu usuário algum nível de 

participação ou troca de ações. 

 Nesse sentido, o acesso dos alunos a plataforma mostrou que a professora 

acertou na escolha. Os vídeos foram bastante assistidos pelos alunos. Do total de 

acessos à plataforma, 22% foram direcionados aos vídeos (Gráfico 1). 

 Os vídeos foram utilizados como desencadeadores da problematização. 

Entretanto, foi nos Fóruns que aconteceu a maior participação dos alunos no curso. 

A estratégia utilizada pela professora foi utilizá-los após vídeos.  

Ao verificarmos o relatório de acesso emitido pela plataforma de EAD Moodle, 

verificamos que os fóruns foram as atividades em que os alunos mais participaram e 

também  uma  das  que  despertou  maior  interesse,  58%  dos  estudantes  acharam  a 

atividade interessante ou muito interessante, e apenas 42% acharam 

desinteressante  ou  pouco  interessante  (Gráfico  21).    Uma  das  explicações  para  o 

sucesso dessa atividade deve-se ao fato de que a participação nos fóruns aumenta 

a motivação dos alunos, pois eles conseguem interagir com os colegas comentando 

e tendo as suas opiniões comentadas.  De acordo com Almeida (2009), os alunos de 

cursos  EAD  estão  sempre  tendo  necessidade  de  reforçar  sua  motivação  para 

prosseguir  em  seu  curso.  A  persistência  para  encarar  dificuldades  que  sempre 

surgem  é  fator  necessário  para  que  o  aluno  de  EAD  tenha  sucesso.  Apesar  de 

nossos  alunos  apenas  utilizarem  em  seu  curso  presencial  algumas  ferramenta  de 

EAD, as dificuldade também existem. 

Outra ferramenta utilizada e que também motiva muito os alunos, é o CHAT. 

Ele  é  uma  ferramenta  “que  tem  como  característica  a  presença  de  dois  ou  mais 

participantes em um ambiente virtual, ao mesmo tempo. No Chat a comunicação é 

feita de muitos para muitos. Em relação a isso, Harasin (1989, p.25) afirma que a 

aprendizagem tem sido uma das principais contribuições do ambiente on-line, pois 

relaciona alguns tipos de comunicação possíveis de serem realizadas por meio da 

Internet e entre elas, os Chats se destacam. Essa atividade contou com a 

participação média de 50% dos alunos em duas sessões (Gráfico 5). 
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O principal instrumento de avaliação utilizado pela professora foram os QUIZ. 

Ao  longo  do  curso,  essa  ferramenta  foi  utilizada  duas  vezes  e  a  participação  dos 

alunos ficou em 50% na média (Gráfico 7). 

O  tema  da  avaliação  tem  sido  constantemente  debatido  e  pesquisado  nas 

escolas. A reflexão sobre a avaliação nos processos pedagógicos da 

contemporaneidade  envolve  analisar  os  instrumentos  e  os  recursos  disponíveis, 

entre eles, as tecnologias de informação e comunicação (TIC). Segundo Leite (2010, 

p.  6)  uma  avaliação  também  se  define  como  inovadora  “[...]  quando  verificamos 

outras  formas  de  interação,  de  relação,  quer  sejam  entre  sujeito  e  objeto,  entre 

sujeito e TI”.  

Desta forma, os QUIZ aplicados como formas de avaliação procuraram utilizar 

as possibilidades fornecidas pela Plataforma de EAD Moodle, dentre elas a 

formulação de perguntas de múltipla escolha e as de afirmação e ou negação, além 

de também trabalharem com a limitação do tempo e dos acessos aos questionários. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA), através da Plataforma 

de Educação a Distância (EAD) Moodle, acabou se tornando uma grata experiência. 

Os  alunos,  ao  conhecerem  e  participarem  do  projeto,  puderam  vislumbrar  novas 

possibilidades de estudo – 75% deles (Gráfico 26) afirmam que cursar uma 

universidade  na  modalidade  a distância ou  semipresencial  passou  a  ser  uma 

possibilidade real.  Pensamos que desta forma o paradigma de educação tradicional, 

em  que  o  professor  é  o  único  detentor  do  saber  e  o  aluno  assume  uma  postura 

passiva, se rompe de vez e isso se tornou possível por eles terem tido a 

oportunidade de conhecer e participar das atividades na ferramenta de EAD. Esta 

participação se traduz nos resultados do trabalho proposto no qual 75% dos alunos 

(Gráfico 25) afirmam que a participação no curso por meio da Plataforma facilitou o 

aprendizado da matéria objeto do curso, Interpretação de Texto e Análise Sintática. 

O  fator  determinante  que  fez  com  que  as  atividades  propostas  obtivessem 

sucesso  foi  a  participação  da  professora  de  Língua  Portuguesa.    Ela,  preocupada 

com  as  dificuldades  de  seus  alunos  em  compreender  um  determinado  conteúdo, 

acabou nos proporcionando uma experiência profissional ímpar. O comprometimento 

dessa  professora  com  a  sua  profissão  e  principalmente  com  seus  alunos  acabou 
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rendendo  um  projeto  que  este  ano  se  transformará  em  um  Seminário  organizado 

pelo NTE Rio 4 e que terá como tema “O uso das ferramentas de EAD no ensino 

médio”.  

Abaixo,  transcrevo  dois  trechos do  relatório feito  por essa professora  e  que 

traduzem o que para mim foi essa experiência. 

 

O que motivou meu trabalho foi um conjunto de situações. Inicialmente tinha 
um problema crônico com uma turma específica (3008) que era o atraso constante no 
1º  tempo  de  aula.  Isso  acabava  por  deixar  essa  1ª  turma  em  desvantagem  em 
relação às demais turmas de 3º ano. O fato agravava-se porque nós tínhamos apenas 
dois  tempos  semanais  e  como  eles  só  entravam  atrasados,  restava  apenas  um 
tempo,  o  que  fazia  com  que  nosso  relacionamento  não  engrenasse.  Além  disso,  o 
fato de ter feito graduação em universidade particular de pouco prestígio, gerava na 
turma  certo  descrédito  pelo  meu  trabalho.  Com  tantos  entraves,  o  trabalho  ali  não 
fluía (... ) 

...No final do trabalho,  que durou um bimestre, pude verificar a  validade da 
experiência,  conquistei  a  confiança  dos  alunos  mostrando  a  eles  que  todos  podem 
aprender e ensinar juntos, os atrasos diminuíram e a defasagem da turma em relação 
às outras, deixou de existir. O uso da plataforma Moodle de EAD foi essencial para 
esses resultados. Pudemos todos nós, alunos e professor, constatar que sem o uso 
dessa  ferramenta  não  seria  possível  alcançar  os  resultados  que  a  turma  alcançou. 
Um dos melhores resultados alcançados foi em relação ao comprometimento com o 
trabalho, usar uma plataforma de EAD, exige de todos uma disciplina bem maior em 
comparação aos trabalhos e aulas presenciais. Os prazos devem ser respeitados e 
as  regras  da  plataforma  não  são  quebradas  tão  facilmente  com  acontece  em  uma 
turma convencional. Aprendi muito e virei uma verdadeira fã da EAD como auxiliar da 
Educação Presencial.  
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ANEXO 1 

 

Questionário: 

 

Caro Aluno 

 

A presente pesquisa visa traçar um perfil, colher as impressões e verificar os 

resultados alcançados por você ao participar no ano de 2009 de um “projeto piloto” 

em que usamos juntamente com a professora de Língua Portuguesa, Rosana, uma 

Plataforma de EAD (Educação à Distancia). 

Sua colaboração, respondendo a este questionário será de grande 

importância,  pois  esses  dados  serão  utilizados  em  estudos  e  reflexões  acerca  da 

Utilização de Ferramentas de EAD no Ensino Médio. 

 

Nome completo (opcional) 

_____________________________________________________ 

1.  Qual a sua idade? 

R: ______ anos 

 

2.  Você possui computador ? 

Sim                                                   Não 

 

3.  Em que local você acessa a Internet? 

Em casa.   

Na escola.  

No trabalho. 

 

4.  Quantas horas você acessa a Internet por semana? 

Até 5 horas 

Entre 5 e 10 horas 

Acima de 10 horas 
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5.  Você acessa redes sociais? 

Sim                                                     Não 

 

6.  Quais? 

Orkut 

Faceboock 

Twitter 

Outra 

 

7.  No período em que a plataforma foi usada, quantas vezes por semana 

você acessou?  

Até 2 vezes 

Entre 2 e 5 vezes 

Acima de 5 vezes 

 

8.  Em relação a sua dificuldade em trabalhar com “Interpretação de Texto e 

Análise Sintática”, podemos afirmar que? (marque apenas uma das 

opções) 

Não tinha dificuldades 

Tinha dificuldade 

 

Classifique as atividades que você participou na plataforma Moodle de acordo 

com a proposta abaixo: 

 1.Muito Interessante    2. Interessante 

3. Pouco Interessante    4. Desinteressante 

9.  Clipe “Assaltaram a Gramática” do Paralamas do sucesso. 

 

10. Clipe “Muita Injustiça” 
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11. Fóruns 

 

12. Chats 

 

13. Sites indicados para acesso e estudo 

 

14. Avaliações feitas através de Questionários (QUIZ) 

15. Você achou válido o uso da plataforma Moodle de EAD pela professora? 

Sim                                                    Não 

16. Depois de participar das atividades e realizar as avaliações propostas, 

podemos afirmar: 

Melhorei o meu conhecimento em relação a “Interpretação de Texto e 

Análise Sintática” 

Não melhorei o meu conhecimento em relação a “Interpretação de Texto e 

Análise Sintática” 

 

17. Depois de ter entrado em contato com uma nova forma de estudar, 

participado das atividades na Plataforma Moodle de EAD, podemos 

afirmar que: 

Eu faria uma graduação ou outro curso através da EAD. 

Eu não faria uma graduação ou outro curso usando a EAD. 
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ANEXO 2 

 

Relatório de atividade com a plataforma Moodle realizado no ano de 2009 

 

O que motivou meu trabalho foi um conjunto de situações. Inicialmente tinha 

um problema crônico com uma turma específica (3008) que era o atraso constante 

no 1º tempo de aula. Isso acabava por deixar essa 1ª turma em desvantagem em 

relação  às  demais  turmas  de  3º  ano.  O  fato  agravava-se  porque  nós  tínhamos 

apenas dois tempos semanais e como eles só entravam atrasados, restava apenas 

um tempo, o que fazia com que nosso relacionamento não engrenasse. Além disso, 

o fato de ter feito graduação em universidade particular de pouco prestígio, gerava 

na turma certo descrédito pelo meu trabalho. Com tantos entraves, o trabalho ali não 

fluía.  

 Nesta época, o NTE (Núcleo de Tecnologia Educacional) existente em nossa 

escola,  estava  desenvolvendo  um  trabalho  voltado  para  a  Educação  a  Distância, 

eles  instalaram  no  Núcleo,  um  servidor  e  uma  plataforma  de  EAD,  no  caso,  o 

Moodle. Em conversas informais com os multiplicadores do NTE, fiquei sabendo das 

possibilidades  que  a  Plataforma  de  EAD  oferecia  e  me  entusiasmei  com  essas 

possibilidades, abria-se para mim a possibilidade de um trabalho inovador em nossa 

escola.  Para  os  alunos  da  turma  em  questão  e  principalmente  para  mim,  seria  a 

chance  de  reverter  o quadro, o  uso  de ferramentas  inovadoras  era  tudo  o  que eu 

precisava  naquele  momento.  O  pouco  tempo  de  aula  presencial  existente  seria 

complementado  com  atividades  feitas  a  distância  e  utilizando  um  meio  que  eles 

adoram: Computador e Internet. Além disso, para eles seria um trabalho 

experimental e único, já que só seria realizado com apenas uma turma, a deles. 

 Após demonstrar interesse no uso da plataforma, me deparei com o primeiro 

problema, a falta de conhecimento da plataforma e mesmo a minha pouca intimidade 

com  a  Internet  a  qual,  só  utilizava  mesmo  para  ver  e-mails  e  algumas  poucas 

pesquisas.  O  problema  foi  logo  resolvido  pelos  Multiplicadores  do  NTE  que  se 

prontificaram a me ajudar em todas as etapas de implantação do trabalho. 

Marcamos então um encontro com a turma para que eles tomassem conhecimento 

da  proposta  e  ao  mesmo  tempo  fossem  apresentados  a  nova  ferramenta  que 

passariam  a  usar.  Não  preciso  nem  dizer,  que  a  maioria  dos  alunos  adorou  a 

novidade, alguns poucos se mostraram meios reticentes em relação a plataforma, o 
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que  mais  tarde  se  traduziu  na  pouca  utilização  da  plataforma  por  parte  desses 

alunos e consequentemente das atividades propostas. 

 O trabalhou começou com uma pesquisa que realizei com os alunos sobre os 

conteúdos  a  serem  desenvolvidos.  Fiz  a  sugestão,  que  foi  por  eles  acolhida,  de 

trabalharmos  com  Interpretação  de  Texto  e  Análise  Sintática,  por  se  tratar  de 

conteúdo presente no planejamento, o que nos ajudaria a equiparar o programa com 

outras turmas de 3ª série que não tinham problemas com atraso. 

 Após essa primeira etapa, partimos para a seleção de conteúdo e estratégias 

a  serem  utilizadas.  Por  sugestão  de  um  dos  Multiplicadores,  que  ficou  incumbido 

pela equipe de acompanhar o meu trabalho dando o suporte necessário, resolvemos 

utilizar  as  seguintes  ferramentas:  CHAT,  FÓRUNS,  QUIZ,  DIÁRIO  DE  BORDO, 

FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO INSTANTANEA E CLIPES MUSICAIS. 

 Os  Clipes  seriam  utilizados  como  elementos  desencadeadores  do  trabalho. 

Os alunos assistiriam a um vídeo postado na plataforma e depois participariam do 

Fórum,  onde  colocariam  as  suas  impressões  sobre  o  que  viram  e  discutiriam  os 

assuntos propostos pelo professor e que necessariamente precisariam de um maior 

aprofundamento da questão, aprofundamento esse que seria conseguido através de 

visitas a sites indicados por mim. O Chat seria utilizado para as atividades Síncronas 

e seriam realizados em horários previamente determinados e que pudessem ter a 

participação  do  maior  número  possível  de  alunos.  Através  do  Chat  eu  teria  a 

possibilidade  de  tirar  as  dúvidas  existentes  e  ao  mesmo  tempo  incentivá-los  no 

trabalho.  O  Quiz  seria  utilizado  para  avaliação  do  trabalho  o  Diário  de  Bordo 

serviria para eles colocarem suas impressões e seu dia a dia no uso da plataforma e 

finalmente a Ferramenta de Comunicação Instantânea que daria a eles a 

possibilidade de conversarem entre eles, sempre que estiverem acessando a 

plataforma ao mesmo tempo. 

 Em uma segunda etapa, o NTE criou uma oficina específica para os alunos. 

Nesta oficina eles aprenderam a usar a plataforma, se cadastraram, criaram perfil, 

aprenderam a colocar fotos, enviar trabalhos, assim como acessarem as 

ferramentas  que  o  curso  usaria,  ou  seja:  Chat,  Fóruns,  Quiz,  Diário  de  Bordo, 

Comunicador Instantâneo e Clipes Musicais. Aprenderam o que seria 

participação  “Síncrona  e  Assíncrona”  e  como  usar  o  “Diário  de  bordo”.  Durante  a 

oficina  eles  tiveram  a  oportunidade  de  participar  de  um  Chat,  assim  como  abrir 

fóruns e postar nos fóruns criados pelo colegas. Também criaram e-mails exclusivos 
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apenas para o uso na plataforma além de usarem as ferramentas de comunicação 

existentes na plataforma com destaque para o comunicador instantâneo tipo “MSN” 

e o envio de e-mail diretamente da plataforma. 

 Durante  a  oficina  dos  alunos,  que  eu  também  participei,  pude  ver  mais  de 

perto o que me esperava, o domínio do uso de  computadores e da Internet pelos 

alunos foi para mim uma surpresa. Enquanto eu, ainda engatinhava, eles já corriam 

a  passos  largos.  Confesso  que  isso  me  deixou  um  pouco  insegura,  já  que  pude 

constatar que o domínio da ferramenta estava mais próximo deles do que de mim. 

 Após a participação na oficina dos alunos, que para mim foi importantíssimo, 

partimos  para  uma  oficina  voltada  desta  vez  para  o  professor,  no  caso  eu.  Nesta 

oficina  aprendi  a  criar  uma  turma,  definir  o  perfil  dos  participantes,  postar  vídeos, 

abrir  os  fóruns  e  as  salas  de  bate  papo  (Chat),  mandar  mensagens  (e-mails) 

individualmente  ou  em  grupos,  criar  um  banco  de  dados  para  que  os  alunos 

pudessem postar seus trabalhos, criar questionários (Quiz) de diversos tipos e com 

variadas  formas  de  serem  apresentados  e  mais  uma  variedade  de  atividades 

voltadas exclusivamente para o professor da turma. Enfim, esse foi o diferencial para 

o aluno, um pequeno conhecimento a mais, eis o que faz a diferença. 

 A utilização dessa ferramenta foi para mim a chance de conquistar a turma e 

depois conscientizá-la da importância de estar comprometido com sua 

aprendizagem. 

A turma era formada por jovens com 16/17 anos, que cursavam a 3ª série do 

Curso  Normal,  com  a  mesma  capacidade  intelectual  de  outras  turmas,  porém, 

prejudicada pela falta de professores e, no meu caso, pelo atraso as minhas aulas.  

Era um grupo diferente porque tinha entre eles uma forte amizade, incomum 

nos dias de hoje. Tinham já domínio de informática e, inclusive me ensinaram muitas 

coisas. 

No  final  do  trabalho,  que  durou  um  bimestre,  pude  verificar  a  validade  da 

experiência, conquistei a confiança dos alunos mostrando a eles que todos podem 

aprender  e  ensinar  juntos,  os  atrasos  diminuíram  e  a  defasagem  da  turma  em 

relação  às  outras,  deixou  de  existir.  O  uso  da  plataforma  Moodle  de  EAD  foi 

essencial para esses resultados. Pudemos todos nós, alunos e professor, constatar 

que sem o uso dessa ferramenta não seria possível alcançar os resultados que a 

turma alcançou. Um dos melhores resultados alcançados foi em relação ao 

comprometimento com o trabalho, usar uma plataforma de EAD, exige de todos uma 
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disciplina bem maior em comparação aos trabalhos e aulas presenciais. Os prazos 

devem ser respeitados e as regras da plataforma não são quebradas tão facilmente 

com acontece em uma turma convencional. Aprendi muito e virei uma verdadeira fã 

da  EAD  como  auxiliar  da  Educação  Presencial.  Este  ano  tentaremos  ampliar  o 

trabalho, oferendo a possibilidade do uso da EAD aos outro professores da escola, 

tanto como um trabalho complementar como foi o meu caso, como também com a 

possibilidade de uso em recuperação e dependências.  

A  EAD,  desta  forma,  vem  somar  esforços  aos  professores  que  realmente 

procuram através da inovação e da incorporação das novas tecnologias melhorar o 

seu fazer pedagógico. 
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