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Resumo. O sistema Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 

amplamente utilizado em cursos de Educação a Distância em todo mundo, em razão de sua 

estrutura aberta e flexível que busca atender as diferentes demandas concernentes aos processos de 

aprendizagem em rede o que, portanto, vai além de uma ferramenta LMS (Learning Management 

Systems) na medida em que disponibiliza recursos didático-pedagógicos que facilitam as relações 

entre os sujeitos envolvidos no processo. A adoção do Moodle pelo Departamento de Tecnologia 

da Educação da Universidade de Estudos de Pádua na Itália, objeto deste estudo, atendeu às 

solicitações de mudanças constantes nos projetos didáticos, não apenas por ser um sistema flexível 

do ponto de vista tecnológico, ou por permitir a proposição de respostas à resolução de problemas 

específicos percebidos ao longo do processo, mas por possibilitar uma releitura de toda a 

complexidade do processo que envolve a aprendizagem em rede. 

Abstract. The Moodle system (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 

widely used in distance education courses in the world, due to its open and flexible framework that 

seeks to meet the various demands pertaining to learning processes in the network, therefore, goes 

beyond a LMS (Learning Management Systems) tool in that it provides didactic and educational 

resources that facilitate relationships between those involved in the process. The adoption of 

Moodle by the Department of Education Technology at the University of Padua in Italy, the 

subject of this study met the requests of constant changes in teaching projects, not only for being a 

flexible system of the technological point of view, or allow proposition answers to solving specific 

problems perceived throughout the process, but allow a reinterpretation of the whole complexity of 

the process involves the learning network. 

 

 

Introdução 

 

Falar em ambientes virtuais de apoio à aprendizagem sem antes traçar uma linha de ação-

reflexão mais voltada à análise da dinâmica dos processos que envolvem a questão da Educação a 

Distância (EAD), como um todo, buscando a compreensão dos principais conceitos que configuram 

essa nova forma de aprendizagem, além da própria explicitação de suas características básicas. Este 

texto divide-se em duas partes: a primeira busca apresentar algumas reflexões críticas sobre 

elementos pontuais concernentes à educação a distância, enquanto conceito a ser ampliado, através 

de uma leitura crítica do quadro atual e das concepções vigentes sobre EAD; a sua segunda parte, 
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apresenta o sistema Moodle1 como uma estrutura aberta e flexível que busca atender as diferentes 

demandas concernentes aos processos de aprendizagem em rede, constituindo-se não apenas em 

mais uma poderosa ferramenta Learning Management Systems (LMS), mas um recurso didático-

pedagógico facilitador de relações comunicacionais amplas e profundas entre os sujeitos envolvidos 

no processo.  

 

A sociedade conectada 

 

Uma das características marcantes da sociedade contemporânea é a crescente presença das 

tecnologias no cotidiano das pessoas, transformando a vida de cada indivíduo, nas mais diversas 

áreas e das mais variadas formas, impulsionando o processo de desenvolvimento social.  

Nesta dinâmica, as Tecnologias de Rede (TR) ganham destaque crescente, uma vez que 

estabelecem uma situação de conectividade generalizada, ampliando e potencializando 

enormemente as possibilidades de comunicação e interação entre os seres humanos.   

Buscando relacionar o papel das TR neste contexto, Lemos (2003) aponta a evolução do 

Computador Pessoal Desconectado (CP), para o Computador Conectado à Rede (CC), e, 

finalmente, para o Computador Conectado Móvel (CCm).  

Com o objetivo de exemplificar tal situação, pode-se propor uma breve reflexão sobre uma 

tecnologia que faz parte da vida de uma grande parcela da população brasileira: o telefone móvel. 

Cada vez mais acessível e com mais recursos, ao tempo em que conecta pessoas, a telefonia móvel 

impõe a cada um o status de acessibilidade permanente, independente do local ou momento onde se 

encontre.  

Embora com menos índices de acesso em relação aos telefones móveis, a Internet2, enquanto 

tecnologia de rede se apropria das potencialidades dos telefones celulares e certamente as amplia, 

na medida em que pode ser inclusive acessível a partir deles, em uma dinâmica de estabelecimento 

de trocas multidirecionais, libertando a ação humana das amarras do tempo e do espaço. 

A partir desta perspectiva, é possível propor a análise de mais este fenômeno próprio de 

nosso tempo: o encurtamento do mundo, acelerado pelas características reticulares das tecnologias 

digitais. Se a ideia de que não existe nenhum país no mundo que não possamos estar presente 

fisicamente em 24 horas já é desconcertante, a possibilidade aberta pelas tecnologias de rede, faz 

com que a noção de tempo e espaço seja totalmente anulada pelo tempo real e espaços virtuais, uma 

                                                             
1
 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) 

2
 A discussão sobre o urgente processo de democratização de acesso às TR, embora pertinente, não será realizada neste 

texto. 



3 
 

vez que as redes digitais possibilitam ser e estar em qualquer lugar do mundo de forma instantânea, 

seja na secular condição de expectador, seja no estabelecimento de processos comunicacionais ricos 

e profundos. 

Referindo-se às implicações consequentes desse novo conceito de tempo e espaço, Santos 

(2004) afirma que “autoriza usar o mesmo momento a partir de múltiplos lugares, e todos os lugares 

a partir de um só deles”, ampliando, dessa forma, o campo de ação e de presença dos indivíduos. 

Assim, independentemente de onde estejam, fisicamente, as pessoas vivem uma realidade em que 

assumem o status de possíveis emissores em estado de permanente recepção. 

Tal dinâmica rompe com a lógica da distribuição de informações em massa das mídias 

tradicionais, como a televisão, o rádio e os veículos de comunicação impressos, uma vez que 

autorizam, a cada indivíduo, assumir uma postura de emissor e, ao mesmo tempo, de produtor de 

informações, sentidos e significados. 

E é exatamente a partir deste raciocínio, que as tecnologias de rede não podem ser 

consideradas uma evolução das suas antecessoras, baseadas na massificação dos indivíduos e na 

linearidade do fluxo de informações, ignorando as diferenças e desvalorizando os elementos 

culturais dos grupos humanos. Mas sim, como fomentadoras de um processo revolucionário que 

autoriza sua apropriação customizada pelos diferentes grupos humanos, em uma dimensão de 

ambiente comunicacional e de exercício da cidadania constante. 

Tal reflexão ganha maior importância, quando constatamos que vivemos um momento 

sócio-histórico, onde as TR têm servido muitas vezes como o principal suporte para serviços 

básicos e para realização de atividades intimamente relacionadas ao exercício da cidadania, como o 

voto eletrônico ou a declaração do imposto de renda, por exemplo. 

Neste contexto, processos de inclusão digital entendidos como apropriação crítica e ativa das 

TR em uma dinâmica de colaboração e comunicação ativa, mais do que uma faceta da exclusão 

social, assume papel fundamental para o exercício da cidadania, para dinâmica de imbricamento das 

TR à aprendizagem e para processos de inclusão social no sentido mais amplo do termo. Assim, ou 

criamos estratégias que nos permitam a apropriação diferenciada destas tecnologias, ou aceitamos, 

outra vez, a condição de dominados, comandados e inertes. 

Assim, sem querer incorrer em relativismo exagerado, esta situação de proximidade 

instituída pode levar a potencialização de processos de aprendizagem, entendidos como vivências 

baseadas na interação, na comunicação social e na reflexão compartilhada sobre o objeto de estudo 

e, principalmente, com aqueles que se dispõe a conhecê-lo. 

É a partir deste contexto que se deseja refletir sobre a concepção de Educação a Distância 
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vigente, bem como propor alguns elementos críticos sobre o papel que têm, ou não, desempenhado 

nos processos de aprendizagem, desafiando e estabelecendo parcerias para uma reflexão conjunta, 

profunda e continuada desta modalidade de ensino. 

 

Reconstruindo o conceito de educação a distância 

 

Embora não seja um fenômeno contemporâneo, ao contrário, trata-se de um processo que 

existe desde que o primeiro homem precisou comunicar-se com alguém que não estava geográfica e 

temporalmente presente, a EAD é apresentada como uma possibilidade de sanar deficiências 

seculares da educação, sob a premissa de levar conhecimento, como se estivesse tratando de um 

produto pronto, àqueles que não possuem condições de deslocar-se até os ambientes formais de 

ensino, ou ainda, de possibilitar que cada aluno estabeleça seu próprio ritmo de estudo, como se o 

processo de aprendizagem fosse independente dos processos de interação. 

Assim, o que geralmente se verifica, é o engessamento desta modalidade de ensino à 

dinâmica linear, vertical e hierárquica da educação tradicional, baseada na ideia de que o professor 

deve “ensinar” e os alunos devem “aprender”, dissociando aquilo que deveria ser coletivo, 

culminando em um processo de massificação do conhecimento e de reforço da postura de 

passividade e de recepção, elemento marcante da educação bancária denunciada por Paulo Freire 

em meados de 1970 e que ainda figura como realidade. 

Em uma análise mais profunda, esta concepção de educação vai de encontro às 

potencialidades reticulares da sociedade e das tecnologias contemporâneas, uma vez que busca a 

individualização do estudo, frequentemente levando ao isolamento, à desmotivação, e ao 

estabelecimento de uma reprodução da lógica tradicional de ensino. 

Ao referir-se ao processo educativo na modernidade, Serpa (2004) afirma que “concretizou-

se através da escola única, com o objetivo de formar cada homem e mulher no âmbito da cultura 

nacional, entendendo-se esta como a cultura do Rei”, ou seja, a cultura e os interesses do poder 

hegemônico. Nessa perspectiva, desconsideram-se as culturas regionais e locais e assume-se, 

gradativamente, o compromisso com a cultura imposta, num processo que visa à conseqüente 

igualização dos indivíduos e grupos sociais num movimento de massificação compulsória. 

E aqui se propõem questões de fundo para reflexão: em que medida a distância possibilita o 

estabelecimento de processos de aprendizagem significativos? De que distância se está falando 

quando vivemos um momento em que o tempo real anula a noção de espaço? E, se o processo 

educacional pressupõe um permanente movimento comunicacional e interativo, como ele pode 
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acontecer em uma educação que prima pela “autonomia”? 

Nesta perspectiva, conforme observaram Teixeira e Franco (2005), é preciso que se 

desenvolvam reflexões que abordem a incoerência da ideia de “distância” imposta, e 

conceitualmente equivocada, ao se tratar de processos educacionais. Talvez, uma das alternativas 

seja através de um processo de análise sob o prisma do conceito de inclusão digital, entendido como 

um processo horizontal que deve acontecer a partir do interior dos grupos com vistas ao 

desenvolvimento de cultura de rede, numa perspectiva que considere processos de interação, de 

construção de identidade, de ampliação da cultura e de valorização da diversidade, para, a partir de 

uma postura de criação de conteúdos próprios e de exercício da cidadania, possibilitar a quebra do 

ciclo de produção, consumo e dependência tecnocultural. 

Desta forma, a pauta das discussões deve se desenrolar sobre a emergência, e urgência, de 

uma aprendizagem rizomática, potencializada pelas TR, resignificada pela ampliação político-social 

dos processos de inclusão digital, elemento fundamental à formação humana na sociedade 

contemporânea. 

Um processo que mesmo rompendo com os limites físicos e geográficos da escola, o que por 

si só já é fantástico, não seja baseado na distância, mas sim na presença efetiva (presencial ou 

virtual) de múltiplos parceiros de aprendizagem e na proximidade proporcionada pela mediação 

tecnológica, apropriando-se desta forma, das características das redes que potencializam a interação, 

o estabelecimento de processos comunicacionais multidirecionais, e a dinamicidade, para o 

estabelecimento de processos de aprendizagem plenos, que considere as TR como ambientes de 

colaboração e de interação que aproxima e não distancia as pessoas e grupos sociais.  

Assim, é fundamental que se assuma a ideia de que Distância não combina com Educação, 

tampouco favorece a afetividade dos processos educacionais cujo elemento fundamental é o 

convívio social no sentido mais amplo do termo, na troca de experiências, na interatividade e nos 

processos comunicacionais ricos e profundos.  

Urge, portanto, promover uma apropriação das tecnologias de rede como ambientes virtuais 

de apoio à aprendizagem, propícios à realização de processos interativos e cooperativos em uma 

nova ótica que fortaleça as relações entre todos os agentes envolvidos no processo de 

aprendizagem.  

 

Sistemas de gerenciamento de processos de aprendizagem on-line 

 

No contexto atual, as tecnologias de rede constituem uma ferramenta importante para a 
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reconstrução e ressignificação do processo educativo como um todo, a partir de uma nova 

concepção de aprendizagem que supere as barreiras do tempo e do espaço na busca e na construção 

do saber. Essa nova organização da escola pressupõe a transformação da ação pedagógica e, ao 

mesmo tempo, evidencia a importante de se analisar os recursos utilizados em EAD à luz do 

paradigma da complexidade que envolve os processos de aprendizagem.  

Recursos que preveem estratégias e práticas educativas que favoreçam competências que 

permitem aos indivíduos perceber os avanços alcançados ao longo de todo o processo, frutam de 

uma aprendizagem cooperativa, onde inúmeros recursos e atividades criam amplas possibilidades 

de interação e apoiam o desenvolvimento das competências necessárias ao trabalho cooperativo e a 

sua própria formação como profissional e como cidadão. 

Neste contexto, os sistemas gerenciadores de processos de aprendizagem on-line - Learning 

Management Systems trazem consigo características próprias que impõem a necessidade de que se 

construir uma nova maneira de se compreender os processos de aprendizagem em rede. 

A escolha desses ambientes virtuais define a lógica que incide diretamente nos processos 

didáticos e podem refletir a reticularidade própria aos processos de aprendizagem. Em outras 

palavras, a opção por determinado ambiente virtual, significa ir além de um simples projeto 

didático-pedagógico presencial utilizado como modelo, significa romper modelos preexistentes e 

criar uma dinâmica nova, baseada em métodos e princípios coerentes com essa nova modalidade de 

ensino que potencializa os processos de comunicação, as relações interpessoais, as dinâmicas de 

grupo, a fisionomia da escola e, principalmente, o papel dos envolvidos no processo. 

Na medida em que proliferam em todo o território nacional cursos de educação a distância, a 

escolha de modelos de instructional design que estejam intimamente coligados às estratégias de 

comunicação e de mediação didática, se torna fundamental não apenas para a consecução dos 

objetivos educacionais propostos, como também para a garantia da reticularidade própria aos 

projetos de aprendizagem.  

A variedade de ambientes, instrumentos e modelos de aprendizagem on-line implicam no 

aumento dos níveis de interatividade dos processos de aprendizagem, onde todos os sujeitos 

envolvidos devem ser incluídos de modo eficiente na superação de eventuais dificuldades 

apresentadas sejam elas ligadas a simples manipulação dos instrumentos tecnológicos ou a 

orientação nos espaços de interação e de comunicação em rede. Não obstante a apropriação técnica 

e a familiarização dos ambientes serem fundamentais para a uma efetiva participação em projetos, 

esses não podem representar as únicas competências necessárias para a aprendizagem em rede. 
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MOODLE como ambiente de apoio à aprendizagens em rede 

 

A escolha e o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem em rede é uma 

operação difícil seja do ponto de vista tecnológico seja do ponto de vista didático. Com raras 

exceções, nas instituições que desenvolvem projetos de EAD a escolha dos instrumentos é o 

momento de grande tensão entre os especialistas de informática e o corpo docente. Muitas vezes se 

tem a impressão que, não obstante a existência de centenas de plataformas tecnológica-

comunicacionais, nenhuma é capaz de satisfazer a todas as expectativas dos envolvidos no projeto: 

algumas atendem as solicitações dos professores e não satisfazem os requisitos mínimos definidos 

pelos técnicos, outras que constituem soluções preferidas pelos técnicos são percebidas como 

poucas flexíveis, não adequada aos modelos de interação didática, previstos pelos docentes. Não é 

raro em ambiente universitário, que a solução de compromisso entre as diversas exigências seja o 

desenvolvimento de novas estratégias, instrumentos e recursos dentro de sistemas gerenciadores de 

processos de aprendizagem on-line de acordo com modelos conceituais considerados coerentes com 

as atividades didáticas que o projeto deve promover. 

O confronto entre os diversos ambientes e produtos voltados a educação a distância – 

proprietário, comerciais e open-source – é objeto de discussão e análises em diversos cursos e 

oficinas sobre e-learning desenvolvidos a distância e de forma presencial ao longo do ano de 2004 

na Universidade de Estudos de Pádua – Itália, entre os quais se destacam o Progetto E-learning, 

cursos inter-faculdade organizado pela Comissão Universitária para a Didática a Distância 

(Commissione di Ateneo per la Didattica a Distanza) e a oficina Ambientes de Aprendizagem em 

Rede (Ambienti di Apprendimento in Rete), atividade on-line reservada aos inscritos no cursos de 

aperfeiçoamento em Educação a Distância e Formação Integrada (E-learning e Formazione 

Integrata) oferecido pelo Departamento de Tecnologia da Educação da Faculdade de Ciências da 

Formação da Universidade de Estudos de Pádua - Itália. 

O Progetto E-learning, além das atividades propostas por especialistas em desenvolvimento 

de ambientes de aprendizagem em rede, permitiu um intenso intercâmbio de experiências de grupos 

de trabalhos dedicados a questão da educação a distância nas diversas faculdades, institutos e 

departamentos que tiveram a oportunidades de apresentar os seus projetos tornando possível a todos 

os participantes do curso a utilização dos instrumentos e ambientes por esses adotados. O objetivo 

desta dinâmica foi levantar os pontos críticos na escolha dos instrumentos tecnológicos e 

comunicacionais em contextos didáticos diversos. 

As atividades propostas na oficina Ambienti di Apprendimento in Rete envolveram 56 
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cursistas na análise sistemática de aproximadamente 20 plataformas LMS diversas, definições 

conjuntas dos principais conexões problemáticas referentes a qualidade didática dos ambientes e os 

percursos interativos e comunicacionais que suportam. Os grupos de trabalho experimentaram e 

desenvolveram um amplo processo de investigação em diversas plataformas, incluindo o Moodle. 

Os elementos centrais tratados na oficina foram documentados pelos cursistas em um espaço 

WIKIMEDIA3 e disponível no endereço http://lnx.e-chirone.net/wiki2. Os indicadores presentes nas 

fichas de análise dos ambientes visitados e manipulados pelos cursistas foram sistematizados em 

categorias: 

 Endereço web: referente à página web principal, ao site de teste, à documentação e às 

informações disponíveis on-line; 

 Modelo didático: (predominante); 

 Principais instrumentos e funcionalidades (para os cursistas, docentes e tutores): descrição e 

imagens; 

 Presença de canais de comunicação direta e/ou indireta e respectivos modelos de interação; 

 Possibilidade de configuração dos canais de comunicação; 

 Flexibilidade de configuração de um curso segundo modelos relacionais diversos entre os 

elementos de interface; modularidade do software, personalização da interface; 

 Níveis de integração entre as informações e configurações dos instrumentos e dos serviços 

oferecidos; 

 Possibilidade de integração das informações com as lições e tarefas presenciais; 

 Autonomia do docente quanto ao uso do ambiente e na authoring de conteúdos; 

 Facilidade de modificação dos percursos hipertextuais e dos materiais ao longo do processo de 

aprendizagem em rede; 

 Suporte a avaliação e a certificação dos processos; 

 Facilidade de uso do ambiente (pelos cursistas): constante visão do conjunto, navegação 

intuitiva, visualização dos percursos que promovem maior aprendizagem em rede, sistema de 

informação e referência de novos momentos de aprendizagem com mensagens, recursos, 

indicadores e feedback; 

 Níveis declarados de compatibilidade com outros  standards: compatibilidade com learning 

objects; 

 Tipo de licença de uso. 

 

Entre todos os Learning Management Systems levados em consideração nos dois momentos 

de reflexões e análises desenvolvidos pela Universidade de Estudos de Pádua e posterior análise de 

viabilidade técnica proposta pelo Webmaster do Departamento de Tecnologia da Educação, o 

ambiente Moodle (http://moodle.org) foi o que obteve a melhor avaliação por parte dos 

                                                             
3
 Ambiente de apoio à escrita colaborativa distribuída, disponível no site http://www.wikimedia.org/. 
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participantes do Progetto E-learning e da oficina Ambienti di Apprendimento in Rete, sendo 

imediatamente utilizado como espaço de exercitação dos estudantes em atividades de organização 

de processos de aprendizagem on-line específicos. No ano sucessivo o ambiente Moodle foi 

escolhido para o desenvolvimento da maior parte dos cursos e oficinas em rede oferecida pelo 

Departamento de Tecnologia da Educação. Em menos de quatro meses o ambiente já 

disponibilizava 21 novos cursos que atendiam a aproximadamente 600 usuários regularmente 

inscritos.  

Na escolha do sistema Moodle como ambiente virtual de aprendizagem derivou de uma 

análise cuidadosa das funcionalidades que o sistema oferece em termos de criação, manutenção, 

usabilidade e gerenciamento dos cursos. A flexibilidade no que se refere ao desenvolvimento de 

recursos e estratégias didáticas para cada curso, a facilidade de mudança e configuração nas 

ferramentas de interação e comunicação, a independência de competências técnicas especializadas 

para instalação, configuração e manutenção do sistema em termos de canais de comunicação nos 

diversos contextos didáticos. As propostas didáticas contempladas com a escolha do Moodle 

excluem os ambientes baseados in primis na aprendizagem autônoma predominantemente 

observado nos setores comerciais de produção de plataformas para a EAD. Foram privilegiados, ao 

contrário, os ambientes baseados em cenários de aprendizagem complexos e integrados, onde a 

tecnologia assume um papel importante na construção de conhecimento e competências de forma 

contínua, acrescidos de processos comunicacionais e interações interpessoais ricas e significativas.   

Com o crescente uso do computador e da internet e consequente aumento das competências 

técnicas de ingresso dos cursistas, hoje já é possível através do ambiente Moodle utilizar 

ferramentas mais complexas no desenvolvimento de atividades como a utilização de FTP4 para 

transferência de arquivos e publicação de sites na web, a utilização de servidores colaborativos para 

a produção de mapas conceituais, conferências síncronas com o uso de áudio e vídeo, ferramentas 

para a publicação de blogs e produção colaborativa de hiperdocumentos. A arquitetura Moodle 

torna possível a conexão entre os diferentes recursos e tarefas produzidas pelos cursistas, as 

mensagens de fórum e materiais produzidos. Outra funcionalidade do sistema inclui a gestão dos 

ritmos de interação dos cursistas através do envio de uma cópia das mensagens dos fóruns através 

de e-mail, calendário pessoal, de grupo, do curso e do módulo, da gestão das atividades recentes que 

fornece automaticamente uma lista cronológica das atividades de todos os cursistas, docentes, 

tutores e administradores.  

 

                                                             
4
 File Transfer Protocol (FTP) é a maneira mais popular e rápida de enviar e baixar arquivos de um computador para 

outro. 
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Considerações finais 

 

A adoção do Moodle pelo Departamento de Tecnologia da Educação da Universidade de 

Estudos de Pádua, neste caso, atendeu às solicitações de mudanças constantes nos projetos 

didáticos, não apenas de ser um sistema flexível do ponto de vista tecnológicos, permitido de forma 

rápida a proposição de respostas à resolução de problemas específicos percebidos ao longo do 

processo, mas por permitir uma releitura de toda a complexidade do processo que envolve a 

aprendizagem em rede. 

Nesse sentido, a complexidade de aprendizagem integrada e colaborativa que se exprime 

com maior ênfase, na realidade, nos enfoques metodológicos e interativo-comunicacionais requer 

cada vez mais dos professores uma mudança de postura em relação a essa nova forma de 

aprendizagem em rede e dos cursistas a apropriação de uma proposta de trabalho composta de uma 

maior variedade de objetos, ferramentas e ambientes didáticos integrados e acessíveis em um único 

ambiente. 

É necessário, portanto, conhecer os limites que cada tipo de plataforma tecnológica impõe à 

elaboração e implementação de materiais didáticos e organização de percursos que facilitem a 

aprendizagem em rede. O conceito de ambientes de aprendizagem em rede conduz necessariamente 

além das características estruturais dos recursos tecnológicos, até então entendidos como elementos 

de suporte a construção de conhecimento, desenvolvida pelos alunos, enquanto meros “usuários” do 

sistema. Percebe-se, então, a necessidade de se repensar toda uma concepção de Educação a 

Distância, baseada uma lógica de relações inerentes a estrutura dos ambientes que favorecem a 

aprendizagem interativa, colaborativa e processual em rede e não autonomamente como o próprio 

conceito de EAD possa transparecer.  
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