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Resumo: Nos últimos anos, presenciamos constantes mudanças e significativos avanços no 

que tange as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em nossa sociedade. A partir 

dessa realidade, o contexto educacional vem ganhando destaque quanto à inserção das 

tecnologias como recurso educacional. Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo 

investigar no âmbito educacional, propriamente dito na Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) a relação que os estudantes do Curso presencial de Licenciatura em Pedagogia 

apresentavam com a utilização dos Recursos Educacionais Abertos (REA) disponibilizados 

no Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) MOODLE, quando solicitados à realização de tarefas e atividades de 

estudo pelos professores formadores. Para isso, buscando alternar as estratégias 

metodológicas, foi realizada a seleção de dois semestres específicos do curso de Pedagogia 

Diurno, elaborando posteriormente um questionário online na ferramenta Google Drive que 

foi aplicado aos 75 participantes do estudo, através do Link disponibilizado no Grupo de 

Estudo criado na rede social Facebook, obtivemos retorno de 23 participações efetivas. Os 

resultados desse estudo vislumbram que o contexto educacional tem exigido práticas 

pedagógicas inovadoras e, ao mesmo tempo mediadas qualitativamente pelas tecnologias 

educacionais. No entanto para que estas ações educativas sucedam com qualidade para o 

processo ensino-aprendizagem, tanto estudantes, quanto professores tendem a desenvolver 

graus satisfatórios de Fluência Tecnológica, para que de fato possam conhecer e se apropriar 

do AVEA MOODLE, como apoio pedagógico ao ensino de caráter presencial. Ademais é 

imprescindível salientarmos as potencialidades REA na plataforma MOODLE como mediador 

das atividades e tarefas de estudos, no curso de Pedagogia Presencial desta instituição. Assim, 

compreendemos a plataforma MOODLE como propulsor para integração e convergência entre 

modalidades numa perspectiva de educação aberta, livre e gratuita, especialmente, porque 

dispomos institucionalmente da mesma, enquanto tecnologia educacional, que possivelmente 

permite integração de REA nas modalidades presencial e a distância no contexto da UFSM. 
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As mudanças tecnológicas no universo da produção de informação e comunicação 

estão cada vez mais inseridas na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, estas não se 

encontram tão evidenciadas no que diz respeito aos ambientes e contextos educacionais, tendo 

em vista que a inserção das ferramentas e recursos tecnológicos no processo educativo ainda 

são pouco visíveis nas práticas pedagógicas e no trabalho do professor, principalmente 

quando se tratam de cursos no ensino presencial. 

Ademais é imprescindível reconhecer que vivemos em uma sociedade marcada por 

grandes transformações. No contexto educacional existem diversas iniciativas que inserem as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como recurso educacional potencializador 

do processo ensino-aprendizagem. Tendo em vista as práticas educativas em AVEA no 

contexto da UFSM, salientamos as potencialidades dos REA disponibilizados na plataforma 

MOODLE como apoio ao ensino presencial, mais propriamente dito, no curso de Pedagogia 

Presencial desta universidade.  

As práticas educativas e a produção de materiais didáticos têm nos AVEA, no caso da 

UFSM, a plataforma MOODLE como propulsor para integração e convergência entre 

modalidades numa perspectiva de educação aberta, livre e gratuita. No entanto, tem sido 

preocupação de pesquisa a utilização e integração destas tecnologias educacionais em rede no 

processo educacional dos cursos presenciais, pois ainda são pouco visíveis como ferramentas 

e recursos de apoio pedagógico. A hipótese é que isso pode ser decorrente à “índices” não tão 

satisfatórios de implementação desses AVEA, no caso o MOODLE, no que diz respeito a 

práticas educativas e estudos mediados pelas tecnologias educacionais. 

Sabendo disso, é de grande relevância pesquisar sobre o potencial dos REA para 

integração das tecnologias e convergência entre modalidades no Curso Presencial de 

Pedagogia da UFSM. Especialmente, porque dispomos institucionalmente da plataforma 

MOODLE enquanto tecnologia educacional, que possivelmente permite integração de REA 

nas modalidades presencial e a distância no contexto da UFSM. 

Os REA são os mais variados podendo ser: vídeos, hipertextos, artigos de pesquisa, 

vídeo- aulas, links, cursos completos ou em partes, recursos interativos como simulações, 

entre outros materiais disponíveis via Internet sob' domínio público e de forma gratuita. O 

MOODLE é o ambiente virtual institucional da UFSM, disponibilizado de forma livre e 

aberta que oferece várias ferramentas e recursos para contribuir no processo de construção de 

conhecimento e promover a convergência entre modalidades educativas.  

No entanto, consideramos relevante que os docentes e discentes adquiram e 

desenvolvam bons índices de Fluência Tecnológica para conhecer, entender, articular, integrar 

e aplicar adequadamente as ferramentas tecnológicas em suas práticas de ensino colaborativo; 



 

para Kafai et al (1999) ser fluente tecnologicamente significa adquirir habilidades 

contemporâneas, conceitos e capacidades intelectuais para saber, além de utilizar a tecnologia 

em rede, também venha a ocorrer a produção e o compartilhamento de conhecimentos 

significativos através dos recursos tecnológicos. 

Por isso, o foco desta pesquisa é de compreender a relação estabelecida dos estudantes 

constituídos neste espaço, como professores em formação inicial com atividades e tarefas 

disponibilizadas no ambiente MOODLE/UFSM, considerando as potencialidades dos REA 

disponíveis, como ferramentas de apoio pedagógico ao ensino presencial. 

É pertinente neste estudo evidenciar que as questões problematizadoras propiciaram 

reflexões acerca do uso fluente ou não da plataforma institucional MOODLE pelos 

professores formadores e de compreender se tal relação apresentada pelos estudantes, soa 

como satisfatória ou insatisfatória. Seguindo as hipóteses de insatisfação ou satisfação, cabe 

nos questionar: Ambos podem estar relacionados à prática docente, sobretudo a forma como 

estão sendo utilizados os REA disponíveis na plataforma MOODLE pelos professores no 

ensino presencial? 

Portanto, pesquisar conceitos como a Fluência Tecnológica é fundamental para 

compreender de que modo está ocorrendo à integração e convergência entre modalidades 

educacionais; especialmente, porque dispomos institucionalmente do MOODLE enquanto 

tecnologia educacional que permite integração de REA nas modalidades presencial e a 

distância. 

 

Marco Teórico 

 

Nesses últimos tempos, presenciamos constantes mudanças e significativos avanços 

das TIC em nossa sociedade, a partir disso, o contexto educacional vem ganhando destaque 

quanto à inserção das tecnologias como recurso educacional. 

Em meio a essas tantas mudanças no contexto social e a inserção das amplas 

tecnologias digitais que proporcionam informação e comunicação, a educação vem sendo 

repensada do ponto de vista didático, a partir da mediação dessas tecnologias como recurso 

educacional no processo ensino- aprendizagem.  

A intensidade e avanço das inovações tecnológicas, nos traz a urgência de 

compreendermos as relações e inter- relações entre a formação dos sujeitos inseridos nesta 

ambiência transformativa e humano- tecnológica
4
, formação inicial dos pedagogos, formação 
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permanente ou continuada dos professores formadores e a integração das TIC. 

Complementando, a ambiência em que se exerce a docência é uma configuração resultante do 

impacto das condições externas de trabalho sobre o mundo interior dos docentes, agindo 

como força gerativa ou restritiva no processo de transformação em direção ao bem-estar e 

autorrealização profissional, (MACIEL, 2009).  

 

Logo, pensar a formação implica compreendê-la como um processo sistemático e 

organizado, envolvendo tanto os sujeitos que estão se preparando para a docência, 

quanto àqueles que nela já estão engajados. O desafio dos professores está em 

compreender que a construção da docência envolve simultaneamente os 

conhecimentos pedagógicos e os conhecimentos da área específica. Entretanto, eles se 

voltam prioritariamente para os conhecimentos específicos de sua área, tendo por 

meta possibilitar, aos estudantes em formação inicial, uma sólida apreensão do 

domínio específico. (BOLZAN, D. P. V.; ISAIA, S. M. A.; MACIEL, 2013, p. 7).  

 

Dessa forma, entendendo o processo formativo como [Re] construção e transformação 

da docência superior, a produção de materiais didáticos, bem como as práticas educativas em 

AVEA, no contexto da UFSM, tem sido preocupação de pesquisa. O AVEA é um sistema que 

integra diversas ferramentas e recursos de comunicação digital, organizadas em uma proposta 

pedagógica. Uma ação pedagógica mediada por um AVEA contempla situações de ensino- 

aprendizagem que se constituem por princípios singulares, organização e desenvolvimento 

específico, autônomo e contínuo. (MORAES, 2007, p.36). 

No âmbito da UFSM, o ambiente MOODLE é um exemplo apropriado para 

demonstrar que um AVEA não se traduz apenas em repositório de materiais didáticos ou 

como uma máquina de xerox online. O MOODLE é a plataforma institucional na UFSM, 

disponibilizado de forma livre e aberta com foco científico, tecnológico e educacional e que 

pode ser acessado através do link < nte.ufsm.br > ou 

<http://site.ufsm.br/servicos/MOODLE>. 

O MOODLE é um AVEA, que oferece várias ferramentas e recursos que 

potencializam o processo ensino- aprendizagem e auxiliam a prática colaborativa em rede, 

integrando as modalidades educativas da instituição. Tempos atrás, a UFSM aderiu ao 

Sistema Universidade Aberta do Brasil –UAB, dessa forma a plataforma MOODLE surge nos 

cursos de graduação e pós-graduação desta instituição, sendo relevante para pesquisas em 

âmbito de desenvolvimento científico, tecnológico e educacional, como afirma (MORAES, 

2007, p.37): 

 

(...) Essa tecnologia educacional é a plataforma virtual de comunicação, 

informação e ensino-aprendizagem, e vem garantindo a implantação e 

consolidação da gestão e realização de cursos na modalidade a distância pelo 

sistema UAB. Atualmente, temos oito cursos de pós graduação e sete cursos 

http://nte.ufsm.br/
http://site.ufsm.br/servicos/moodle


 

de graduação mediados tecnologicamente pelo MOODLE, que funciona no 

endereço http://nte.ufsm.br/MOODLE/. O MOODLE hoje é uma tecnologia 

educacional livre para Internet, consolidada mundialmente devido, em 

grande parte, ao trabalho colaborativo em rede (http://MOODLE.org). Ele 
não está apenas em universidades, mas em escolas secundárias, escolas 

primárias, organizações não lucrativas, companhias privadas, e também é 

usado por professores independentes.  
 

No entanto, a apropriação e ou interatividade dos professores nas ferramentas recursos 

e atividades de estudo ao manipular as ferramentas disponíveis no MOODLE requer por parte 

dos docentes e dos alunos, Fluência Tecnológica. Ser fluente implica formas de conhecer, 

entender, articular, integrar e aplicar adequadamente as ferramentas para o processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, se promove integração e convergência entre modalidades 

educativas presenciais e a distância, possibilitando apropriação, interação, problematização e 

diálogo entre gestão, professor e estudante. Os desafios em meio às práticas pedagógicas 

tecnológicas no MOODLE causa estranhamento e requer formação, dessa forma 

MALLMANN (2013, p.12) destaca: 

Como o movimento de integração das tecnologias e convergência entre 

modalidades é bastante recente nas instituições de ensino superior, os 
componentes didático-pedagógicos da inovação curricular pretendida nem 

sempre são plenamente compreendidos tanto pelos professores quanto pelos 

estudantes. Para muitos, a utilização do AVEA MOODLE ainda é uma 

situação-limite. Será que essa limitação está relacionada à cultura histórica de 

aulas expositivas? Apostamos que é possível superar esses desafios com o 

desenvolvimento de fluência tecnológica e pedagógica desde a formação 

inicial. 

 

No âmbito da UFSM, mais precisamente na plataforma institucional, há os REA 

(vídeos, livros didáticos, mapas, simulações, hipertextos, imagens que possibilitam 

aprendizagem, ensino e pesquisa de forma gratuita) e podem ser acessados no MOODLE. 

Dentre a legislação brasileira (http://www2.cultura.gov.br/site/), podemos destacar pelos 

menos quatro leis sobre o tema de REA que o certifica como formato livre, aberto e gratuito: 

a 9.279/96 (Propriedade Industrial), a 9.456/97 (Cultivares), a 9.609/98 (Lei de Software) e a 

9.610/98 (Lei de Direitos Autorais). 

 No entanto, ambos os recursos tecnológicos implicam na qualificação do corpo 

docente, bem como, no desenvolvimento da fluência tecnológica, para saber experimentar, 

utilizar, adequar, reutilizar e repassar os recursos educacionais disponíveis, a fim de, 

qualificar práticas de ensino-aprendizagem colaborativas e mediadas por tecnologias em rede. 

Segundo Kafai (et al 1999) os docentes e os alunos  devem adquirir conceitos fundamentais, 

habilidades contemporâneas e capacidades intelectuais para explorar as potencialidades dos 

REA e transpor saberes visando à interatividade para a produção colaborativa, promovendo 

sucesso na realização de tarefas e atividades de estudo e ambos se familiarizarem com as 

http://nte.ufsm.br/moodle/


 

ferramentas tecnológicas e para potencializar o diálogo-problematizador, promovendo assim, 

a interação e colaboração na prática pedagógica mediada pelas tecnologias educacionais. Para 

DOMINGUES (2013, p.19):  

 

as mudanças tecnológicas no universo da produção de informação e 

comunicação ainda são pouco visíveis no contexto educacional, 

especialmente no presencial. Desse modo, o investimento em programas 

contínuos de capacitação e políticas de indução e fomento são 
imprescindíveis para ampliar o conhecimento técnico e prático em torno das 

tecnologias, mas, principalmente, a compreensão sobre o potencial para gerar 

diálogo-problematizador entre professores e estudantes. Os estudantes devem 

ter opção para realizar práticas educativas mediadas por tecnologias 

educacionais desde a formação inicial, de modo a orientar suas próprias 

condutas pessoais e profissionais. Para tanto, é fundamental que os 

professores conheçam, entendam, articulem, apliquem, recriem e 

compartilhem recursos e tarefas de estudo em formatos livres e abertos. 

 

Essa situação limite de saber utilizar e se apropriar de um recurso tecnológico em 

meio ao processo educativo converge com as concepções freireanas da práxis de educação 

dialógico-problematizadora (EDP) de Paulo Freire (1987), cujo foco é a dialogicidade, a 

interação colaborativa para o compartilhamento do conhecimento a partir das diferentes 

visões de mundo dos sujeitos envolvidos no processo. 

Por isso, a importância deste estudo propor um processo dialógico, formativo e de 

escuta aos estudantes em consonância com a relação estabelecida com a tecnologia 

educacional MOODLE. As questões problematizadas neste estudo buscaram a escuta e 

percepção dos sujeitos inseridos nos contextos educativos, que futuramente estarão atuando 

como professores formadores da Educação Básica, onde se deparam com crianças e jovens 

imersos na cultura digital e nativos nas tecnologias. 

Dessa forma, é necessário conhecer as especificidades, potencialidades e dificuldades 

em meio ao processo de ensino permeado pelas tecnologias em rede, neste caso, o AVEA 

MOODLE. A partir disso, conseguirão articular processos formativos para o desenvolvimento 

da Fluência Tecnológica, onde saberão se apropriar do MOODLE, ligar o computador, acessar 

a máquina, conhecer e integrar os recursos, disponibilizar materiais, recriar novos e 

compartilhar em formato livre e aberto o que foi produzido.  

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996) ressalva que o contexto educativo seja ele de Educação Básica ou 

Superior deve induzir um ambiente de aprendizado permanente e de cultura científica 

tecnológica para uma sociedade. Destacam ainda no Título II- Dos Princípios e Fins da 

Educação Nacional, a compreensão que as tecnologias educacionais e as políticas públicas 

para o ensino superior vem à fomentar o alcance de metas que visam qualificar o ensino 



 

público e o acesso, bem como destacam que as mesmas tecnologias devem especialmente 

servirem de apoio à formação de professores e gestão pública. 

No entanto, é preciso esclarecer que a cultura universitária tradicional, pautada em 

aulas expositivas e materiais impressos, precisa ser revertida. Isso somente será possível com 

oferta de tecnologias que permitam, aos professores, exercerem sua autonomia didático-

política na produção dos recursos e tarefas de estudo. Tornar- se (co)autor, (co) 

desenvolvedor, como propõe o movimento REA.  

Portanto, a implementação e a utilização de tecnologias educacionais como o 

MOODLE na perspectiva da educação livre e aberta é recente e ainda desafiadora em muitas 

instituições, o que torna relevante enfatizar pesquisas sobre o assunto que cada vez mais, se 

torna emergente, não só, mas também no contexto educativo da UFSM. 

 

Metodologia 

 

A abordagem metodológica dessa pesquisa em educação é qualitativa-quantitativa, 

visando buscar percepções e entendimentos do público-alvo sobre a natureza geral de uma 

questão problematizadora. O instrumento de coleta de dados utilizado foi questionário online, 

organizado na ferramenta formulários do Google Drive.  Os sujeitos participantes deste estudo 

tratam-se estudantes do Curso Presencial de Licenciatura em Pedagogia da UFSM, mais 

precisamente do 5º e 7º semestre desta graduação. A escolha para o 5º semestre foi devido ao 

fato dos acadêmicos terem cursado a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação 

aplicadas à Educação- MEN 1109 e o 7º semestre, onde já pode ser notada uma trajetória final 

de curso, de formação inicial, de experiências e de relacionamento com práticas pedagógicas e 

atividades de estudos mediadas no ambiente MOODLE. 

 

Resultados e Considerações Finais 

 

O contexto educacional está sendo cada vez mais influenciado pelas inovações e 

tecnologias como recurso educacional, dessa forma o currículo dos cursos de graduação 

presencial de Instituições de Ensino Superior, pode oferecer segundo o Ministério de 

Educação (MEC) até 20% de sua carga horária em aulas ministradas à distância (EaD). Pode-

se dizer que um dos motivos que impulsiona essas ações pelo MEC é o interesse pelo 

fortalecimento da conclusão dos cursos pelos discentes universitários, minimizando o 

percentual de evasão escolar. 

Dessa forma, a partir de aulas dinamizadas, com novas estratégias pedagógicas para 



 

além de uma sala de aula e quadro, a possibilidade de interatividade, colaboração, 

problematização e motivação dos estudantes em formação é ainda mais eficiente a partir do 

uso das tecnologias como recurso educativo. Na UFSM, mais precisamente no curso de 

Pedagogia Presencial, o corpo discente tem na grade curricular disciplinas que podem ser 

ministradas de forma virtual, mesmo o curso sendo de caráter presencial. Quando há esta 

possibilidade de cursar conteúdo das disciplinas em EaD, nesta instituição, é utilizada a 

plataforma MOODLE como mediador do processo ensino-aprendizagem. 

Como evidenciado anteriormente, nesta pesquisa dos 75 convidados a participar da 

pesquisa, obtivemos 23 participantes, estudantes do 5º e 7º semestre do curso. Nas questões 

do questionário aplicadas aos 23 respondentes, a representatividade da participação foi de 

70% dos estudantes do 7º semestre e apenas 30% dos estudantes do 5º semestre do curso. Este 

é um dado importante para relacionarmos com o tema central da pesquisa que se direciona 

para a satisfação/insatisfação do uso do MOODLE no ensino presencial. 

Em relação à experiência dos estudantes quanto ao uso do ambiente MOODLE durante 

as aulas, o percentual indicou 96% que ambos já obtiveram alguma experiência com a 

tecnologia educacional em seu curso de graduação. Portanto, é oportuno investigar a relação 

que estabeleceram com a plataforma virtual durante a realização de atividades e tarefas de 

estudo e ainda identificar se o AVEA contribuiu ou não na formação inicial e prática docente 

futura. 

Tendo em vista o percentual supracitado, procuramos identificar como foram estas 

experiências. Grande parte dos respondentes relataram que os primeiros momentos que 

estiveram a diante das atividades mediadas pelo AVEA MOODLE não foram de fácil 

manuseio a interface e nem muito atrativas. Mas conforme afirma Freire (2011) “ensinar 

exige risco, aceitação do novo e rejeição” (p. 36). 

Com as TIC, não é diferente, muitas destas buscas são marcadas inicialmente pelo 

estranhamento, porque sendo algo novo, por mais que outros já tenham realizado a mesma 

busca, cada um vai em direção do novo contemplando suas singularidades e identificando a 

priori a sua história, sua formação e fluências digitais/tecnológicas. 

Considerando os relatos obtidos, foi possível elencar alguns pontos 

(positivos/negativos) apresentados nas respostas dos participantes, para refletirmos como esta 

plataforma está sendo vista pelos estudantes do curso de Pedagogia. Surgiram como pontos 

principais: 

 

Quadro 1 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 



 

Ótima experiência para expor ideias, que muitas vezes os 

alunos temiam em expor na sala de aula. 

Falta de conhecimento e experiência para manuseio 

da ferramenta tanto por partes dos alunos, quanto 

por professores. 

Troca de conhecimentos, a partir de comentários, 

colaboração e desenvolvimento de atividades no coletivo. 
Pouca variação nos recursos utilizados no AVEA. 

Possibilidade de leitura das atividades dos colegas. Depósito e repositório de textos 

Explanar argumentações e reflexão- crítica 
MOODLE como uma interface comum de EMAIL 

(envio de recados, avisos e textos) 

Educação dialógica- problematizadora (EDP) Pouca interação e colaboração entre aluno- professor 

Bom nível de interatividade Dificuldade de leitura on line 

Pontualidade e igualdade na entrega das avaliações, 

atividades e tarefas de estudo. 

Falta de formação docente para ampliar o repertório 

dos REA. 

Fonte: as autoras. 

 

Os pontos negativos surgem para refletirmos e problematizarmos que o novo sempre 

exige conhecimento. Assim, não seria diferente com o MOODLE no ensino presencial, os 

aspectos mais destacados foram à falta de experiência tanto por parte dos estudantes, quanto 

dos professores com os REA utilizados para desenvolver as atividades e tarefas de estudo. 

Contudo, em outra questão perguntávamos: O que você pensa a respeito da utilização 

do MOODLE em disciplinas do Curso de Pedagogia?  Notamos que os respondentes 

afirmaram em 61% que o MOODLE pode ser um recurso bom ou ruim, depende de como ele 

está sendo disponibilizado pelo professor. 

Esta questão requer analisar que a “afinidade” estabelecida pelos estudantes com o 

ambiente MOODLE é dependente de como os docentes vêm utilizando e disponibilizando as 

ferramentas e REA nas tarefas de estudo no curso. No entanto, deve ser entendido que a carga 

horária de 20% sugerida pelo MEC para uso de aulas EaD nos cursos presenciais é poucas 

vezes considerado. 

Nesse sentido, é importante que o professor e os estudantes desenvolvam fluência 

tecnológica para obter aptidões com a tecnologia educacional. Para Domingues (2013) é a 

partir do desenvolvimento das aptidões com a tecnologia educacional, que o professor 

consegue obter condições para planejar a ação docente explorando ao máximo as 

potencialidades das ferramentas para gerar ensino-aprendizagem na perspectiva da EDP. Ao 

desenvolver habilidades para lidar com as ferramentas dos AVEA como o MOODLE, o 

professor pode elaborar materiais didáticos (recursos e atividades estudo) acoplados de modo 

hipermídia e, com isso, estabelecer caminhos para interação, problematização dos conteúdos 

curriculares e aprendizagem colaborativa. 

Outra questão elucidada O que você pensa sobre as atividades que foram propostas 

pelo(s) professor(es) no MOODLE? Obtivemos grau variável de concordância e discordância, 

12 participantes responderam que o ambiente foi muito significativo para a formação inicial e 



 

o mesmo pode fazer algum impacto na prática docente e o restante dos estudantes 

responderam que o MOODLE foi pouco significativo e talvez não cause nenhum impacto na 

prática docente futura.  

De certa forma, são preocupantes os 48% dos acadêmicos que responderem que o 

MOODLE pouco contribuiu para a sua formação enquanto futuro docente. O que os leva a 

pensar desta maneira? Suas relações de experiências e atividades no ambiente não foram 

satisfatórias? Por quê?  

Talvez alguns comentários extras que contemplam as questões abertas do questionário 

nos permitem refletir com vigor sobre o problema de pesquisa que este estudo se preocupou 

em abordar, percebamos o quadro 2: 

 

Quadro 2 

RESPONDENTE 1: “Eu gostaria que mudasse o modo como é organizado o MOODLE, que seja um 

ambiente de fácil manuseio, que seja atrativo legal de usar, que não seja usado somente para atividades 

valendo nota, até porque muitas pessoas não conseguem acessar sempre”.  

RESPONDENTE 2: “Acredito que os professores poderiam se apropriar mais do ambiente, pois muitas vezes 

não utilizam porque não sabem utilizar. Não acho interessante quando os professores utilizam o MOODLE 

como depósito de arquivos para leitura, não possibilitando retorno, discussões, comentários e construção de 

conhecimentos”. 

RESPONDENTE 3: “Acredito que as atividades menos significativas foram quando houve apenas a 

colocação de textos pelos professores, um xeroz online, pois muitas vezes tínhamos que pegar o material e 

imprimir. Muitas coisas poderiam ser feitas por email”. 

RESPONDENTE 4: “A experiência não foi muito agradável, pois (os/as) professores (as) deixaram a desejar. 

Penso que não foi muito explicado como funciona o ambiente virtual MOODLE na UFSM, alguns trabalhos que 

solicitavam para fazer pelo ambiente às vezes eu não conseguia enviar no prazo certo porque as datas no 

ambiente estavam erradas, creio que não havia um conhecimento aprofundado deste ambiente (...)”. 

Fonte: as autoras 

 

Os comentários acima, propõem refletirmos que os professores formadores de 

professores precisam inovar suas propostas de atividades mediadas no AVEA MOODLE para 

que a relação e a formação dos estudantes com o ambiente aconteçam da melhor maneira 

possível, no entanto como ressaltamos anteriormente é preciso que ambos se envolvam 

fluentemente com o recurso educacional para que o processo de construção de conhecimento 

seja interativo, produtivo, reflexivo e principalmente colaborativo.  

A partir do envolvimento de todos neste processo as ferramentas tecnológicas tornam-

se aliadas para o percurso formativo e assim potencializam o diálogo- problematizador entre 

professor- estudante mediados pelas interfaces do MOODLE, como afirma Domingues 

(2013):  

 

A clareza em relação à aplicabilidade das especificidades inerentes a cada ferramenta 

(recurso e atividade de estudo) potencializa a interação dialógico-problematizadora, 



 

possibilitando maior comunicação, compartilhamento de informação e colaboração 

(autoria e coautoria). O MOODLE apresenta interfaces e ferramentas decisivas para 

construção da interatividade e do diálogo-problematizador. Ao integrar várias 

linguagens (sons, textos, imagens) viabiliza a navegação e exploração dos recursos 
em rede, numa lógica que rompe com a linearidade e com a hierarquia, ou seja, passa-

se da lógica da transmissão para a lógica heterárquica e hipertextual. Sendo a 

interface do MOODLE o meio no qual se desenvolve a interatividade, é fundamental 

o professor ter fluência na mesma, para planejar e implementar recursos e atividades 

de estudo hipermidiáticas. Quanto maiores os níveis de fluência maiores serão as 

conexões hipermidiáticas desenvolvidas e, consequentemente, maior será a interação 

dialógico-problematizadora. A interação dialógico-problematizadora potencializa o 

desenvolvimento da autonomia, da colaboração e da interação, levando os estudantes 

a buscarem respostas e soluções para a resolução de problemas. Torna-se 

imprescindível para o desenvolvimento cognitivo, efetivando-se através das 

ferramentas recursos e atividades de estudo do MOODLE. Quanto maior a 

interatividade do professor nessas ferramentas, maiores são as condições e os desafios 
para desenvolver interação entre os estudantes, levando ao desenvolvimento da 

autoria e da coautoria colaborativa (p.3). 

 

A tecnologia, neste caso, o MOODLE precisa ser um aliado potencializador das 

práticas pedagógicas, pois tem capacidade de integrar diversas linguagens, REA e atividades 

de estudo hipermidiáticas. Sistematizando o processo de ensino-aprendizagem mediado pela 

TIC, observamos a Figura 1: 

 

Figura 1 

 

 

Fonte: autora e colaboradores 

 

Na figura acima é possível compreendermos que a interatividade é um dos principais 

fatores para que as relações dos estudantes com AVEA MOODLE se tornem satisfatórias e 

significativas. A interatividade, potencializada pela fluência tecnológica em seus três níveis 

(técnico, prático e emancipatório) é condição fundamental para o processo ensino-

aprendizagem dialógico-problematizador voltado para a qualidade da ação pedagógica. Dessa 

forma o professor desenvolve aptidões com a tecnologia educacional e a organização do seu 

trabalho pedagógico se baseia em atividades de estudos e ferramentas, recursos de 

compartilhamento, colaboração, interação e problematização. 



 

Portanto, fica evidente considerar que a relação dos estudantes com o MOODLE é em 

suma satisfatória, pelo fato de já experienciarem a plataforma outras vezes, mas que ainda é 

pouco significativa para o percurso formativo dos estudantes. 

Inúmeros fatores ganharam destaque nas respostas dos estudantes em formação, de 

fato, o mais explicitado decorre a falta de fluência, formação pedagógica-tecnológica dos 

docentes para a integração de recursos e ferramentas no processo ensino-aprendizagem. A 

motivação dos estudantes em utilizar e realizar atividades de estudo e tarefas está implicada 

diretamente na forma em que o ambiente é organizado e disponibilizado em sua interface pelo 

professor formador. 

Acreditamos que cursos de capacitação técnica e pedagógica precisam ser repensadas 

na instituição, bem como o movimento de carga horária excessiva dos professores em 

docência universitária, o que pode impossibilitar a busca pela fluência tecnológica-pedagógica 

dos professores. 

A fluência tecnológica, prioriza aspectos da interatividade e domínio do professor 

diante das TIC e permitem, que o mesmo possa reconhecer, avaliar e tomar decisões em 

relação à potencialidade e seleção de ferramenta recurso e atividade de estudo em virtude dos 

objetivos, dos conteúdos e das atividades de estudo a serem propostas aos estudantes. Assim, 

o percurso formativo terão um “Clic” mais significativo em seu processo de formação inicial 

dos estudantes e os docentes em sua formação continuada. 
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