
A Implementação do Ambiente Moodle na Educação de Jovens e Adultos a 
Distância 

 
 
 

Maria Vandete de Almeida 
Especialista em Desenvolvimento de Sistemas para Web 
Aluna não-regular Programa de Pós-graduação em Educação 
Universidade Estadual de Maringá - UEM 
negavan@gmail.com 
 
 
 
 
1 Resumo 
 
 

O objeto deste relato é fruto de um trabalho de implementação do ambiente 
virtual de aprendizagem Moodle, realizado para uma instituição de ensino particular de 
Maringá - PR, que oferta educação de jovens e adultos na modalidade a distância. Esta 
experiência oportunizou apreender melhor os fundamentos do Moodle com o 
conhecimento dos recursos administrativos para o desenho da proposta pedagógica em 
ambiente virtual, bem como, maior exploração dos recursos de comunicação, interação 
e colaboração ofertadas pelo software, tomando como princípio as especificidades do 
projeto político pedagógico, estrutura organizacional, perfil do público-alvo e do 
modelo educacional adotado na instituição para uma adequada articulação entre os 
fazeres didático-pedagógicos aliados aos recursos tecnológicos da plataforma eletrônica, 
em situação de ensino e de aprendizagem que atendam as características da educação de 
jovens e adultos, na modalidade a distância. Ademais, o presente relato também discute, 
mesmo que concisamente, a formação do professor para atuação em ambientes 
tecnológicos de ensino e aprendizagem, e apresenta breve reflexão acerca de questões 
relacionadas com processos de alfabetização, letramento e inclusão digital, 
desenvolvimento cultural e formação profissional dos indivíduos, considerando como 
irreversível a constituição e introdução de mídias eletrônicas e tecnologias dos 
ambientes virtuais em ambientes reais de aprendizagem. 
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1 Introdução 
 
 
 
 

A educação de adultos torna-se mais que um 
direito: é a chave para o século XXI; é tanto conseqüência do 
exercício da cidadania como condição para uma plena participação 
na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do 
desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da 
igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e 
científico, além de um requisito fundamental para a construção de 
um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura 
de paz baseada na justiça. 

Declaração de Hamburgo sobre a EJA. 
 
 

O movimento crescente de introdução, incorporação e utilização das tecnologias 
de informação e comunicação nos processos de ensino-aprendizagem em quase todos os 
níveis da educação, tem levado as instituições a investirem na qualidade de sua proposta 
pedagógica e do mesmo modo, a um movimento de digitalização e virtualização de sua 
oferta educacional, seja na modalidade presencial, semi presencial ou a distância (EaD). 
Esta tendência reforça-se com o desenvolvimento, evolução, integração e uso intenso 
das mídias e tecnologias digitais dos ambientes virtuais de aprendizagem fundamentada 
em conceitos advindos dos espaços abertos pelas redes eletrônicas de comunicação, 
socialização e mediação humana. 

A apropriação e universalização do acesso a estas tecnologias de comunicação e 
informação fazem-se condição indispensável para todos os segmentos sociais, por meio 
de um aprendizado dinâmico, coletivo e participativo, que priorize a alfabetização, o 
letramento e inclusão digital, e a inserção dos indivíduos nas atuais formas de 
construção do saber, transformação e sistematização do conhecimento.   

 
 

O acesso ao conhecimento sempre teve um papel significativo 
na estratificação social, ainda mais hoje quando novas exigências 
intelectuais, básicas e aplicadas, vão se tornando exigências até 
mesmo para a vida cotidiana (CNE/CEB, 2000). 
 
 

Neste universo, a educação de jovens e adultos (EJA), entendida conforme 
estabelece o artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) quando 
determina que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, 
além de exercer função reparadora também pode ofertar suporte e possibilitar que os 
indivíduos sejam inseridos eqüitativamente, com melhor qualificação e capacitação para 
o mundo do trabalho contemporâneo. Do mesmo modo, as atuais características e 



metodologias da educação a distância (EaD) e sua integração com as tecnologias dos 
ambientes virtuais de aprendizagem, também podem exercer papel socializador de 
alfabetização e inclusão digital; apropriação tecnológica; construção, transformação e 
aquisição de novos conhecimentos e de aprendizagens.  

 
 

A Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-
aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação. (DECRETO 2.494, 1998) 

 
 
A constituição dessas modalidades de ensino apontam para a consolidação do 

uso e crescente interesse por computadores; para o reconhecimento do potencial das 
redes midiáticas da Internet e suas tecnologias, tanto na educação de jovens e adultos 
quanto na formação de profissionais das mais diversas áreas de atuação. Neste espaço 
globalizante de tecnologias de informação e educação, o objetivo deste trabalho é 
descrever uma experiência com a implementação de ambiente virtual de aprendizagem, 
na qual utilizou-se a plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment), para uma instituição de ensino particular, de Maringá – PR, que oferta 
educação de jovens e adultos, na modalidade a distância. 
 
 
 
2 Metodologia do Trabalho 
 
 

Tomando como princípio as especificidades da modalidade educacional, os 
pressupostos pedagógicos e as funcionalidades da plataforma eletrônica, os primeiros 
passos para a implementação do ambiente virtual de aprendizagem ocorreram a partir do 
resgate e estudo da oferta educacional, estrutura organizacional e público-alvo da 
instituição. Primando-se, portanto, por uma melhor sistematização e direcionamento dos 
trabalhos, as atividades foram distribuídas em quatro etapas distintas e integradas: 
Planejamento, Design, Capacitação e Gerenciamento. 

Constituída enquanto o ponto de partida, a fase do Planejamento orientou-se 
pelo estudo do Projeto Político Pedagógico e  Grade Curricular dos Cursos; o estudo das 
ferramentas e funcionalidades administrativas do sistema Moodle e a elaboração das 
atividades de capacitação. Esta etapa forneceu os subsídios teóricos e técnicos para as 
discussões acerca da utilização das ferramentas de comunicação, interação e 
colaboração; da disponibilização de conteúdos; filosofia da proposta pedagógica e 
metodologias EaD. 

Sendo o Moodle um software que dispõe de funcionalidades administrativas 
para a criação e gestão de cursos, dentre as quais modelos para apresentação e 
configuração de atividades, na etapa Design definiu-se o formato do curso; desenhou-se 
a interface (página inicial ou home page) do ambiente virtual; realizou-se a distribuição 
dos módulos de estudos, a implementação das salas virtuais, e configuração das 
ferramentas de comunicação e interação. O lay-out da tela inicial está representado na 
Figura 1. 



 
Figura 1: Home page 

 
 
Com vistas a uma melhor adaptação e conhecimento das ferramentas do sistema 

e da metodologia de ensino, na etapa Capacitação ministrou-se cursos de Capacitação 
de Professores para Uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (presencial e a 
distância); treinamento do Quadro Técnico-Administrativo; implementação do Guia de 
Funcionalidades Moodle e edição de material instrucional de apoio, com a produção do 
Manual para o Professor-Tutor e Manual para Aluno. Esta etapa, dentre outras 
perspectivas, oportunizou ao professor-tutor conhecer os recursos (arquivos) e tipos de 
conteúdos (material) melhor adequados ao sistema, além de fornecer suporte para 
reflexão de sua atuação e vivência profissional diante de uma cultura de trabalho 
educacional, em situações próprias de educação a distância, com a demonstração e 
utilização dos recursos tecnológicos, subsidiados por conteúdos teóricos. 

Uma proposta pedagógica na modalidade de educação a distância requer uma 
certa definição de papeis. Nos ambientes ou sistemas para gerenciamento de cursos, esta 
definição ocorre a partir dos usuários do sistema. No ambiente Moodle, as atividades de 
um profissional voltadas para implementação de ambientes virtuais de aprendizagem, 
concentra-se no perfil do Administrador. É em torno do Administrador que a etapa de 
Gerenciamento se desenvolve, e as atividades consistem em cadastro de usuários 
(professores-tutores, alunos, monitores); experimentação e correção de problemas das 
ferramentas de comunicação; suporte ao professor-tutor na edição e publicação de 
conteúdos (material) e atividades nas salas virtuais (disciplinas) ou aos cursos; 
resolução de problemas técnicos e operacionais. 
 
 
 
3 Resultados alcançados 
 
 

Entendendo que a sociedade e a educação contemporânea permeia-se por 
tecnologias digitais e por ambientes virtuais de aprendizagem, compreende-se que há 
uma necessidade eminente e urgente em proporcionar escolarização e formação 
adequada àqueles que não concluíram a educação em idade própria, fornecendo-lhes as 
habilidades e os conhecimentos para que adquiram competências para a vida pessoal, 
formação cultural e atuação profissional. Entre as teorias de aprendizagem, dos 
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paradigmas e complexidade das técnicas que conduzem práticas sociais, e a proliferação 
de tecnologias de software projetadas para a constituição de ambientes e comunidades 
virtuais de aprendizagem, propostas pedagógicas com uso das tecnologias de 
informação e comunicação fomentam fortes mecanismos de alfabetização, efetivos 
processos de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento de programas de inclusão 
social e digital, em ambientes reais e ou virtuais. 

Nesse devir, conseqüentemente, a necessidade coletiva atual prima em adaptar-
se e habituar-se a fazer uso dos mais diversos recursos midiáticos; em dominar e 
aprender técnicas da linguagem convencional e computacional, onde nosso 
conhecimento, conceitos e práticas requerem constantes e permanentes atualizações que 
promovam processos de apropriação tecnológica, formação pedagógica e transformação 
social. O profissional que atua com educação, seja em qualquer modalidade, e em 
específico, na modalidade a distância, carece de dominar tecnologias digitais e 
ferramentas dos ambientes virtuais, cuja atuação requeira uma adequada e melhor 
elaboração de conteúdos, planejamento e desenvolvimento de atividades didáticas, 
compatíveis com o requinte tecnológico dos sistemas de informação na educação. Para 
que esta atuação profissional se efetive, a formação do professor precisa transpor os 
modelos tradicionais do processo educacional e adotar metodologias de transmissão e 
aquisição de aprendizagem, que valorizem as possibilidades de comunicação, interação 
e colaboração do sistema educacional baseado em tecnologia e em salas de aulas 
virtuais. 

A implementação de um ambiente virtual de aprendizagem transcende por todas 
estas questões de naturezas técnicas, teóricas, pedagógicas, culturais e sociais. 
Processualmente, um ambiente virtual deve atender aos pressupostos da proposta 
pedagógica, as condições organizacionais, habilidades e capacidades tecnológicas de 
sua comunidade escolar. O Moodle é um ambiente virtual socializador que dispõe de 
funcionalidades e de ferramentas síncronas e assíncronas que viabilizam uma estrutura 
complementar a sala de aula, na qual o professor pode aplicar os conteúdos de sua 
disciplina, propor leituras, dinâmicas de estudo, discussão em grupo e avaliar a 
aprendizagem dos educandos. A utilização dessa ferramenta propicia ao educando a 
troca de experiências, interatividade entre os pares e assimilação de conteúdos das mais 
diversas áreas condizentes com as suas reais necessidades e em cumprimento com a 
proposta pedagógica institucional.  

Partindo-se da constatação de que a ferramenta não substitui o professor, mas 
oportuniza soluções de interatividade, privilegiando o tempo e os espaços disponíveis 
para a prática pedagógica e o cumprimento de obrigações educacionais, o desenho final 
e a implementação do ambiente virtual de aprendizagem devem propiciar ações que 
possibilitem aos atores da situação educacional a construção de aprendizagens 
significantes e significativas que atendam as demandas da sociedade vigente, embora, 
cronologicamente, sejam muito recentes as transformações provocadas pela revolução 
digital. 
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