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Resumo. No contexto da pesquisa sobre Ambientes Virtuais de Ensino, e da
crescente utilização da Internet como meio para EaD, este trabalho descreve o
projeto e desenvolvimento de módulos de controle acadêmico para o ambiente
Moodle, para atender as necessidades de um curso de pós-graduação lato sensu
(especialização) a distância.

Abstract. In the context of research about Virtual Learning Environments, and
the increasing use of Internet as a tool to Distance Learning, this paper presents
the project and development of academic control modules to Moodle, which has
been used in a postgraduate course.

1. Comentários Iniciais
Cada vez mais a Educação a Distância (EaD) aponta-se como uma alternativa para ensino-
aprendizagem, especialmente em formação continuada, contribuindo para a formação de
estudantes mais autônomos (BELLONI, 1999). Em EaD, os atores do processo geral-
mente estão separados fisicamente não apenas no espaço, mas também no tempo. Nesse
sentido, é importante observar que atualmente essa modalidade de educação recebe in-
fluências da constante evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs),
as quais ampliaram as possibilidades de interação entre os participantes, possibilitando o
surgimento da EaD online, discutida em (SILVA, 2003).

A modalidade de EaD por algum tempo foi quase restrita à distribuição de materiais
didáticos aos alunos e à avaliação do conteúdo programático pelos tutores. No entanto,
esta modalidade começou a sofrer forte influência com o surgimento dos primeiros com-
putadores pessoais na década de 80 e seu avanço significativo na década de 90, quando
sua utilização começou a ser explorada devido às novas mı́dias digitais. Ainda na década
de 90, ocorreu a rápida disseminação da Internet pelo mundo com a chegada da Web,
proporcionando uma nova EaD, caracterizada pela comunicação via rede de computado-
res entre aluno e tutor. Tudo isso foi possı́vel graças ao surgimento e avanço de diversas
ferramentas de desenvolvimento para aplicações Web, como linguagens de programação,
tais como Perl (Practical Extraction and Report Language), PHP (PHP: Hipertext Prepro-
cessor), ASP (Active Server Pages), JSP (JavaServer Pages) e frameworks (estruturas de
suporte ao desenvolvimento de software) especializados para o propósito.

Diante da modalidade de Educação a Distância (EaD), surge a necessidade de meios
cada vez mais versáteis e próximos à realidade dos alunos, tutores e técnicos administrati-
vos em cursos oferecidos a distância. Neste contexto, diferentes produtos de software têm



sido desenvolvidos na busca de aproximar as pessoas em comunidades virtuais através de
ferramentas que possibilitam a troca de informações, experiências e a geração de novos
conhecimentos. Esses aplicativos são conhecidos como Ambientes Virtuais de Ensino e
sua utilização abrange desde cursos online de curta duração até cursos de pós-graduação.

Ao oferecer recursos especı́ficos e um ambiente rico em interação, os ambientes vir-
tuais de aprendizagens tornam-se uma base concreta para realização de cursos a distância
online. Por Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ou Virtual Learning Environment
(VLE), entende-se um conjunto de ferramentas para administração de cursos através de
uma rede de computadores, como a Internet. Nesse ambiente, o professor pode disponi-
bilizar conteúdos, interagir com os alunos, ensinando-os a distância por meio de recursos
múltimı́dia ou outros que viabilizam variadas formas de comunicação

Este artigo trata da experiência da utilização e customização de um ambiente virtual
de aprendizagem no curso de especialização lato sensu a distância em Administração em
Redes Linux (ARL - http://arl.ginux.ufla.br), que tem como objetivos formar profissionais
habilitados a defender e disseminar o uso de soluções baseadas em software livre.

2. Ambientes Virtuais de Aprendizagem

Os AVAs buscam oferecer aos alunos e professores caracterı́sticas semelhantes a uma sala
de aula real, privilegiando a interação entre alunos/alunos, alunos/professor, a autoria de
material didático e a administração da sala virtual (ROCHA, 2002), além do monitora-
mento de atividades virtuais (ARRIADA; RAMOS, 2002). Nesse sentido, (MORRISON,
2000) prevê uma lista de ferramentas que um ambiente virtual de aprendizagem deve
conter, destacando:

Quadro de Avisos: tem por objetivo fornecer ao estudante informação sobre o que deve
estar acontecendo no curso, agenda as realizações online e as chamadas de
participação dos alunos.

Distribuição de aulas Online: permitir disponibilizar os conteúdos dos módulos, como
arquivo e transparências, bem como outros formatos de apresentação de mul-
timı́dia, por exemplo.

Frequently Asked Questions (FAQ): conjunto de respostas à perguntas frequentes, é
uma forma mais rápida do aluno buscar solução à dúvidas comuns.

Trabalho em Equipe: oportuniza os estudantes a trabalharem em pequenos grupos em
um projeto definido.

Fórum de Discussão: principal método de suporte aos alunos, oportuniza-os comunica-
rem entre si e com o tutor sobre atividades e conteúdo do módulo.

Café Acadêmico: área de encontro e discussão informal entre professores e participantes
do curso.

Bate-Papo: ferramenta de comunicação sı́ncrona que provê melhoramento da motivação
dos alunos.

Uma falha crı́tica apresentada em ambientes virtuais de ensino é que o desenvolvi-
mento desses programas é muito focado no design, organização de conteúdos e monitora-
mento de atividades, em detrimento das necessidades dos aprendizes (SIEMENS, 2004).
A experiência adquirida na utilização de ambientes virtuais de ensino no curso ARL per-
mite apontar ainda algumas outras deficiências:



• ausência de integração entre as diversas “salas”;
• ausência de recursos de acompanhamento acadêmico;
• ausência de suporte para programas curriculares (grades, disciplinas, boletim, tra-

balho de conclusão de curso, etc.);
• baixa qualidade dos recursos de bate-papo.

As deficiências apontadas surgem principalmente porque os ambientes virtuais de
ensino são mais focados nas salas de aula isoladamente, não levando em consideração um
curso seqüencial, onde o aluno tenha que passar por várias salas e seus dados acadêmicos
devem ser integrados dentro das mesmas. Ferramentas como boletim acadêmico e uma
ferramenta para formalização de trabalhos de conclusão de curso por exemplo tornam-se
importantes no sentido de facilitar o acompanhamento da evolução de alunos dentro de
um curso, tornando o ambiente virtual não apenas um meio de ensino, mas também uma
solução acadêmica mais completa que realmente monitore a vida acadêmica do aluno.

3. O Ambiente Virtual de Ensino Moodle

O AVA que será tratado nesse artigo será o Moodle (MOODLE, 2007), adotado no curso
por motivos apresentados em (DIAS; UCHÔA; COSTA, 2007). O nome do software de-
riva da abreviação de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, isto é,
Ambiente Modular e Orientado a Objetos de Aprendizagem Dinâmica. Trata-se de um
software livre, distribuı́do sobre a licença GNU Public License e é baseado em princı́pios
pedagógicos para ajudar educadores a criar comunidades virtuais de ensino, fazer a gestão
da aprendizagem e do trabalho colaborativo. Foi desenvolvido inicialmente por Martin
Dougiamas em 1999 e mais tarde ganhou apoio da comunidade de software livre de di-
versas partes do mundo. Segundo o site oficial do sistema1, existem atualmente mais de
vinte mil sites registrados com o sistema em mais de 170 paı́ses.

Quanto a sua estrutura interna, seu código-fonte é desenvolvido em camadas e é pre-
dominantemente usado o paradigma procedural nas camadas mais altas (nos módulos,
por exemplo), havendo a utilização do paradigma orientado a objetos em alguns nı́veis
mais baixos e especı́ficos do sistema. Para elaboração dos módulos (alto nı́vel), por
exemplo, faz-se necessária a criação de funções locais com o uso de outras funções pré-
determinadas pelo sistema.

Quanto às caracterı́sticas técnicas, o Moodle funciona em diversos sistemas operaci-
onais (SO) que disponham de servidores Web com suporte à linguagem PHP2 (linguagem
especialmente guarnecida de funções para sistemas Web) e a um SGBD (preferencial-
mente MySQL3 ou PostgreSQL4). É um sistema desenvolvido na linguagem PHP sob o
modelo de desenvolvimento bazar (RAYMOND, 2001), onde comunidades de software
livre contribuem grandemente com o seu aprimoramento, garantindo uma vasta gama de
módulos e de idiomas disponı́veis para o software, inclusive o português do Brasil. Desta
forma, novos módulos podem ser facilmente traduzidos para outros idiomas.

1Moodle.org: http://moodle.org/.
2PHP: http://www.php.net/.
3MySQL: http://www.mysql.org/.
4PostgreSQL: http://www.postgresql.org/.



4. Desenvolvimento de Ferramentas para o Moodle
O Moodle possui um sistema completamente modular, o que torna a tarefa de sua
personalização muito mais simples, visto que um módulo (extensão) pode ser instalado
ou desinstalado sem afetar o funcionamento do restante do sistema. Esses módulos são
desenvolvidos seguindo-se premissas definidas no site do Moodle para desenvolvedores5,
para que as ferramentas desenvolvidas sejam portáveis de uma versão para outra e para
que possam sempre ser aprimoradas pela comunidade. Essas premissas definem regras
para codificação, como requerimentos obrigatórios em cada módulo, definição de funções,
nomeação de variáveis e outras regras para uma melhor organização do código.

No âmbito de complementar o ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelo ARL,
foram desenvolvidas algumas ferramentas para as funcionalidades em que se sentiu mais
necessidade. O processo de aprimoração do Moodle é contı́nuo, assim neste artigo serão
apresentadas apenas as ferramentas que já estão desenvolvidas ou em fase de desenvolvi-
mento. Essas ferramentas que serão aqui listadas estão em uso no curso ARL. Existem
planos de, após alterações no código visando a perfeita compatibilidade com o sistema
de permissões das últimas versões do Moodle e tradução para o inglês dos módulos, sub-
meter as mesmas à comunidade Moodle, para que possam ser melhor aproveitadas por
outros usuários e para que haja um aprimoramento dessas ferramentas.

4.1. Programas Curriculares
Esse módulo implementa as seguintes entidades no Moodle: disciplina, turma, programa
curricular e curriculum, os quais são apresentados de forma sucinta a seguir:

Curriculum: Em Latim, significa, entre outras coisas, um conjunto de disciplinas. No
contexto do módulo, guarda informações sobre o curso, como o nome, descrição,
duração, programas curriculares, turmas, disciplinas, e seus alunos cadastrados
(matriculados, trancados, desligados, desistentes, etc.). Esse nome foi adotado
para evitar confusão com o termo “curso”, que é utilizado no Moodle para designar
uma sala de aula virtual.

Programa Curricular: Conjunto de disciplinas (grade) que são ofertadas periodica-
mente para turmas de um curso.

Turma: Conjunto de alunos de um curriculum e enquadrados em um programa curri-
cular, tendo que cumprir as disciplinas obrigatórias do mesmo para conclusão do
curso.

Disciplina: Dados referentes às disciplinas de um curso (ementa, tutores habilitados,
matrı́culas em disciplinas, etc.).

Como forma de viabilizar o uso desse módulo, foi desenvolvida uma aba adicional no
perfil do usuário, denominada Ficha Acadêmica. Essa ferramenta apresenta um resumo
da situação acadêmica do aluno, como notas em disciplinas, observações da coordenação
ou secretaria do curso e eventos em que ele se inscreveu e participou.

Como pode ser inferido, foi desenvolvida uma ferramenta de boletim, tanto de aluno
quanto de turma. Assim, pode ser feito um acompanhamento do aluno em relação às
notas e sua progressão no curso, além de um acompanhamento individual por disciplinas
do desempenho das turmas em geral.

5Site do Moodle para desenvolvedores: http://docs.moodle.org/en/Developer_
documentation.



4.2. Trabalhos de Conclusão de Curso
Essa ferramenta foi idealizada visando a tramitação de projetos de conclusão de curso,
buscando automatizar esse processo. Alunos podem propôr projetos a tutores, que po-
dem aceitar ou não esse projeto. Caso seja aceito, a coordenação/secretaria do curso é
informada a respeito.

Uma das grandes vantagens dessa ferramenta é a apresentação dos professores dividi-
dos em áreas de atuação. Isso torna mais fácil ao aluno, mesmo sem o contato presencial
com o tutor, saber um pouco mais sobre tutores ligados à área onde quer pesquisar faci-
litando sua escolha. Foi definido que um aluno pode escolher um professor de outra área
para o seu projeto, mas ele será avisado disso no ato da proposição do projeto. Esta fer-
ramenta está em fase final de desenvolvimento e a expectativa na sua utilização é grande
em virtude de facilitar o processo dos Trabalhos de Conclusão de Curso.

4.3. Informações Pessoais
Sentiu-se que o Moodle deixava a desejar na coleta de dados pessoais para a criação do
perfil do usuário. Pensando nisso, foi desenvolvida uma ferramenta de dados pessoais que
coleta dados não presentes no perfil do usuário no Moodle, como documentação, dados
profissionais e de contato. Esses dados são muito úteis à coordenação do curso, tanto
no âmbito administrativo quanto educacional. No âmbito educacional pode ser gerado, a
partir desses dados um perfil geral de uma turma, o que para o tutor facilita a comunicação.

4.4. Ferramenta de avaliação de tutoria
Essa ferramenta permite aos alunos, de forma anônima, responder a questionários que
avaliam o desempenho dos tutores, além da importância e do conteúdo de uma disciplina
dentro do contexto do curso. Ela permite aos professores obter um feedback dos alunos
quanto ao seu desempenho, podendo-se verificar quais áreas devem ser melhoradas nas
próximas disciplinas. Avaliando-se também a disciplina, independentemente do tutor,
têm-se um retorno do impacto causado pela disciplina na vida e no conhecimento dos
alunos.

4.5. Adaptação de módulos
Várias dessas ferramentas foram inicialmente desenvolvidas e agregadas no Moodle
versão 1.5. Após a constatação das melhorias e inovações presentes nas versões mais
recentes do Moodle, foi decidida a atualização para a versão 1.8. Porém, a migração
dessas ferramentas desenvolvidas para o Moodle 1.8 apresentaram várias dificuldades,
destacando-se: 1) Entender as mudanças estruturais no sistema e fazer um estudo para
detectar onde afetaram as ferramentas que haviam sido desenvolvidas; 2) Conversão do
banco de dados para o formato UTF-8, o que exigiu um certo esforço; 3) Efetuar mudança
no formato de passagens de parâmetros (via post e get); 4) Compreender o novo sistema
de permissões, que deu muito mais flexibilidade ao permitir criar usuários com mais ou
menos poderes dentro de um determinado contexto, mas que fez com que várias funções
utilizadas anteriormente não produzissem o resultado esperado ou não estivessem mais
disponı́veis. Após um estudo aprofundado das principais mudanças e do que elas acarre-
taram estruturalmente, com o auxı́lio da referência de funções do Moodle6, as ferramentas
desenvolvidas foram atualizadas com sucesso.

6Referência de funções do Moodle: http://phpdocs.moodle.org/.



5. Comentários Finais
Os ambientes virtuais de aprendizagem são ferramentas importantı́ssimas, seja sendo uti-
lizadas como ferramenta de apoio ao ensino presencial ou como estrutura principal de
cursos à distância. O fato é que esses ambientes sempre possuem deficiências de acordo
com a metodologia e as necessidades do curso onde vão ser adotados. Por isso, torna-se
importante a adoção desses ambientes com software livre, pois assim é possı́vel tornar o
ambiente mais familiarizado com as práticas adotadas por cada curso que o utiliza. Essa
é a grande idéia do software livre, e que pode ser amplamente aplicada ao uso dos Ambi-
entes Virtuais de Ensino.

Uma das grandes vantagens do Moodle é a facilidade que se tem em desenvolver no-
vos módulos (customizações) para o mesmo. Para atender necessidades do curso ARL, fo-
ram desenvolvidos vários desses módulos, principalmente na área de controle acadêmico
(matrı́culas, ofertas de disciplinas, turmas, etc.) e também ferramentas de apoio ao en-
sino. Essas ferramentas são de ampla importância no âmbito do acompanhamento da vida
acadêmica do aluno.
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aprendizagem colaborativa. In: Anais do XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação
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