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RESUMO 
 
A educação a distância tem avançado nos últimos anos, fazendo com que 
professores estejam sempre se capacitando para influenciar positivamente no 
processo de ensino-aprendizagem de seus alunos.  A partir do uso das tecnologias é 
possível contribuir na formação acadêmica em cursos de ensino superior, com 
suporte de sistemas dinâmicos como a Plataforma Moodle. Esta possibilita o 
gerenciamento da aprendizagem e, poderiam influenciar tanto docentes quanto 
discentes para atuarem neste contexto de forma motivada.  Objetivo desta 
investigação é analisar o processo de ensino-aprendizagem e níveis motivacionais 
de docente e discente em disciplinas na modalidade a distância com suporte a 
plataforma Moodle. Essa pesquisa seguiu um modelo exploratório e descritivo, com 
natureza quantitativa e recorte transversal. A pesquisa foi realizada em cinco cursos 
de licenciatura: Ciências Biológicas, Geografia, Pedagogia, Matemática e 
Informática. Tais graduações funcionam na modalidade a Distância e são 
chanceladas pela Universidade Estadual do Ceará. A amostra foi constituída por 24 
docentes e 254 discentes, de ambos os gêneros, dentre os cursos supracitados, 
sendo selecionados de forma aleatória simples e que utilizavam em suas disciplinas 
a plataforma Moodle. Como instrumento de recolha de dados foram utilizados três 
questionários: um sobre a identificação pessoal e situação acadêmica; outro sobre a 
análise dos níveis motivacionais de docentes e discentes; e, um terceiro sobre a 
avaliação da plataforma Moodle enquanto comunidade virtual para o processo de 
ensino-aprendizagem. A análise dos dados foi realizada através de estatística 
descritiva, a partir das respostas das questões de múltipla escolha e das tendências 
das questões no formato Likert. Os principais resultados apontam que: a maioria, ou 
seja, 70,80% dos docentes e 75,60% dos discentes tiveram como primeira opção de 
escolha a formação na modalidade de EAD; A grande maioria dos docentes 
(70,80%) e discentes (81,10%) estuda e trabalha; Quanto aos níveis motivacionais, 
estes foram positivos para a participação em cursos de EAD, estando os itens 
bastante e sempre em consonância comigo demonstrando um alto nível 
motivacional (89,20% para os docentes e 82,10% para os discentes);  
Especificamente aos níveis motivacionais para a utilização da Plataforma Moodle, 
verificou-se um alto nível motivacional (87,50% para os docentes e 74,10% para os 
discentes); Relativamente a influência que a utilização da Plataforma Moodle exerce 
no processo de ensino-aprendizagem em cursos de EAD, obteve-se para docentes 
67,50% e para os discentes 86,30% de influência positiva. Portanto, foi possível 
concluir que há um grande nível de concordância de docentes e discentes sobre o 
suporte que a Plataforma Moodle oferece no processo de ensino-aprendizagem em 
disciplinas na modalidade a distância, como também os níveis motivacionais foram 
elevados tanto no contexto dos sujeitos da pesquisa estarem cursando o ensino na 
modalidade a distância, quanto do suporte que a plataforma Moodle oferece para 
que sejam ou estejam mais motivados.  
 
Palavras-chave: Educação a Distância. Motivação. Plataforma Moodle. Ensino- 
Aprendizagem.  
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ABSTRACT  

 
Distance education has advanced in recent years, causing teachers are always 
empowering to positively influence the teaching-learning process of their students. 
From the use of technology can contribute to the academic education at higher 
education courses with dynamic support systems such as Moodle Platform. This 
enables the management of learning and could influence both teachers as students 
to work in this context motivated way. Objective of this research is to analyze the 
process of teaching and learning and motivational levels of teachers and students in 
disciplines in the distance with support for Moodle platform. This research followed 
an exploratory and descriptive model with quantitative and cross-cutting. The survey 
was conducted in five undergraduate courses: Biological Sciences, Geography, 
Education, Mathematics and Informatics. Such graduations work in the mode of 
Distance and are certified by the State University of Ceará. The sample consisted of 
24 teachers and 254 students, of both genders, among the above courses, were 
selected by simple random sampling and used in their disciplines the Moodle 
platform. As data collection instrument was used three questionnaires: one about 
personal identifying and academic standing; another on the analysis of motivational 
levels of teachers and students; and a third on the assessment of Moodle as a virtual 
community for teaching-learning process. Data analysis was performed using 
descriptive statistics from the answers of multiple choice questions and trends of the 
questions in Likert format. The main results show that: most, i.e. 70.80% of the 
teachers and 75.60% of the students had the first option to choose training in 
distance education mode; The vast majority of teachers (70.80%) and students 
(81.10%) studies and works; As for motivational levels, these were positive for 
participation in distance education courses, with the items fairly and always in line 
with me demonstrating a high motivational level (89.20% for teachers and 82.10% for 
students); Specifically the motivational levels to a use of the Moodle platform, there 
was a high motivational level (87.50% for teachers and 74.10% for students); For that 
influence the use of the Moodle platform has on the teaching-learning process in 
distance education courses, it obtained 67.50% for teachers and for students 86,30% 
of positive influence. Therefore, it was concluded that there is a high level of 
agreement of teachers and students about the support that Moodle Platform provides 
the teaching-learning process in subjects in the distance, as well as the motivational 
levels were elevated both in the context of the subjects of research are attending the 
school in the distance, the support that the Moodle platform offers for which are or 
are more motivated. 
 
Keywords: Distance Education. Motivation. Moodle platform. Teaching and learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo globalizado, a Educação a Distância – EAD, vem ao encontro 

das mudanças, quebra de paradigmas e, até mesmo, de preconceitos, ganhando 

cada vez mais espaço no cenário educacional (SILVA, 2003). Neste sentido, o 

ensino a distância teve um crescimento vertiginoso nos últimos anos, acelerando o 

desenvolvimento tecnológico, permitindo que novas mídias integrem as Tecnologias 

da Informação e Comunicação – TICs, na prática docente, ampliando a 

interatividade em sala de aula (ALMEIDA, 2003; ARIEIRA et al., 2009; LISBÔA et al., 

2009).   

Entende-se que o uso de tecnologia aponta novas exigências na atuação 

profissional do professor, dos acadêmicos e de toda comunidade universitária 

(CRESTANA et al., 2012). Desta maneira, a EAD tem nos seus avanços da 

tecnologia a necessidade de desenvolver sistemas que sustentem novos conceitos 

(MORGADO; MOTA, 2009). Neste sentido, pode ser verificado nas Instituições de 

Ensino Superior – IES, que cada vez mais a comunidade acadêmica está consciente 

da necessidade do uso das TICs e da implantação da EAD (ARIEIRA et al., 2009; 

RIBAS; HERMENEGILDO, 2008).  

Um bom exemplo destes sistemas aplicados a Educação é a plataforma 

Moodle (LYNN; BARROS; OKADA, 2009). O Moodle é um sistema de fonte aberta 

de gerenciamento de cursos, ou ainda sistema de gerenciamento de aprendizagem 

ou um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que é popular entre educadores de 

todo o mundo como uma ferramenta de criação de websites dinâmicos para 

estudantes de cursos presenciais, semipresenciais ou a distância (MOODLE, 2012). 

Estes AVAs devem ser compreendidos, segundo tendências atuais, em um 

processo centrado no estudante como protagonista (VALVERDE, 2009), dando 

oportunidade para que adquiram autonomia (ELZA PORTO et al., 2013). E, no 

concerne ao docente, este tem a função de corresponsável no processo de ensino-

aprendizagem, estimulando o discente a construir estratégias para detectar, corrigir 

e/ou potencializar suas habilidades (VALVERDE, 2009; SILVA, 2003).  

Estas habilidades ou competências em que os discentes precisam são 

aquelas que possibilitam suas independências, quando confrontados com as 

exigências do novo aprendizado útil para as suas vidas (CEREZO et al., 2011). 
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Portanto, é preciso ser perguntado que fatores estão relacionados com a motivação 

de professores e estudantes de cursos na modalidade a distância e, em especial, 

com suporte a plataforma Moodle? Estes docentes e discentes estariam motivados a 

utilizarem esta plataforma de forma que possam ter como contribuição uma melhora 

no processo de ensino aprendizagem? Tais respostas a estes questionamentos 

podem contribuir com um melhor conhecimento do estado de motivação de 

professores e estudantes e, auxiliá-los no processo de ensino-aprendizagem de 

forma satisfatória. 

Diante do exposto até o momento, o motivo pelo qual foi desenvolvida esta 

pesquisa ocorreu pela autora ser professora em uma instituição de ensino superior 

na modalidade EAD e, por sentir necessidade de colaborar para um melhor 

desenvolvimento das ações utilizadas na sala de aula virtual de disciplinas 

semipresenciais, no contexto da relação docente e discente. Em sua atuação 

docente é possível perceber que professores e discentes muitas vezes se sentem 

desmotivados no decorrer de suas atuações, surgindo, consequentemente, falta de 

interesse para continuar atuando, o que acaba por ocasionar um maior número de 

faltas ou ausência nas aulas virtuais e possíveis diminuições no rendimento 

acadêmico. O sistema utilizado pela pesquisadora em suas aulas e em sua IES é o 

Moodle e nele é possível observar inúmeras possibilidades de interação professor-

estudante no contexto da EAD.  Para tanto, acredita-se que através dos processos 

de ensino-aprendizagem e dos níveis motivacionais de docente e discente de 

disciplinas na modalidade a distância, com suporte a plataforma Moodle, seja 

possível compreender melhor e buscar influenciar positivamente neste processo 

tanto para a pesquisa em tela quanto para aqueles que atuam na EAD, nos mais 

diversos cursos de formação superior, compartilhando saberes nas mais diversas 

redes científicas de informação. 

Esta pesquisa está pautada na seguinte problemática: A Educação a 

Distância com suporte a plataforma Moodle contribui para uma relação do docente e 

discente favorável o processo de ensino-aprendizagem e a níveis motivacionais 

positivos?  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o processo de ensino-aprendizagem e níveis motivacionais de 

docente e discente em disciplinas na modalidade a distância com suporte a 

plataforma Moodle.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os possíveis fatores que motivam docentes e discentes de cursos 

de Educação a distância; 

 Mensurar a influência da utilização da plataforma Moodle na motivação para 

trabalhar na modalidade a Distância; 

 Averiguar de que forma a utilização da plataforma Moodle contribui para o 

processo de ensino-aprendizagem em cursos de Educação a distância; 

 Investigar se a utilização da plataforma Moodle em disciplinas 

semipresenciais na Educação a Distância faz com que docentes e discentes 

deixem de utilizar as salas de estudo presenciais e pesquisas na Biblioteca 

não eletrônica; 

 Verificar a importância das ferramentas disponibilizadas na plataforma Moodle 

para a utilidade no contexto disciplinar, tais como: fórum de dúvidas e diálogo; 

envio de mensagens; uso de conteúdos e fichas de trabalho dos Módulos e 

utilização de vídeos.  
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3 HIPÓTESES DA INVESTIGAÇÃO 

 
3.1 Hipótese principal 

 

Há um bom nível de concordância entre docentes e discentes sobre o 

suporte que a plataforma Moodle oferece no processo de ensino-aprendizagem, 

estando os níveis motivacionais elevados diante das atividades desenvolvidas em 

cursos que funcionam na modalidade a distância.  

 
3.2 Hipóteses secudárias 

 
 

 Os possíveis fatores que motivam docentes e discentes de cursos de 

Educação a distância estão mais relacionados: a participação do curso de 

EAD; ao aumento da autoestima; a concretização das atividades que me são 

designadas; ao sentimento de realização e desejo de se superar; e ao bom 

relacionamento com os professores;  

 A utilização da plataforma Moodle influencia de forma positiva na motivação 

para trabalhar na modalidade a Distância; 

 A Moodle contribui para o processo de ensino-aprendizagem em cursos de 

Educação a distância. 

 A utilização da plataforma Moodle em disciplinas semipresenciais na 

Educação a Distância faz com que docentes e discentes deixem de utilizar as 

salas de estudo presenciais e pesquisas na Biblioteca não eletrônica; 

 As ferramentas disponibilizadas na plataforma Moodle são de fundamental 

importância para a utilidade no contexto disciplinar, tais como: fórum de 

dúvidas e diálogo; envio de mensagens; uso de conteúdos e fichas de 

trabalho dos Módulos e utilização de vídeo. 

  



 

Lygia Maria Silveira e Oliveira 9 
 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 
4.1 Breve história da Educação a Distância  

 
A Educação a distância (EAD), como forma de aquisição do conhecimento e 

desenvolvimento da aprendizagem tem aproximado pessoas ao longo da história, 

sendo importante entendê-la, epistemologicamente, como um sistema tecnológico 

de comunicação bidirecional em que há interação pessoal entre professor e aluno ao 

longe ou a distância (Teleducação ou Educação a Distância que vem do grego, tele 

(longe, ao longe) (ARETIO, 1994). De outra forma, EAD é uma modalidade de 

ensino-aprendizagem em que os educadores e educandos não estão fisicamente 

juntos, porém podem estar interligados através de ferramentas tecnológicas, em que 

nessa metodologia, mesmo não havendo presença física, o docente e o discente 

podem manter contato por meio das TICs, por um instante de tempo maior ou trocar 

informações em tempo real (NASCIMENTO; TROMPIERI FILHO, 2002). 

A comunicação educativa surge com o início da escrita, tendo como meta 

propiciar a aprendizagem às pessoas ausentes em um determinado espaço e 

tempo. Conforme Barros et al. (2008) observando a história na Mesopotâmia, no 

Egito e na Índia, na Grécia e em Roma, havia uma rede de comunicação escrita que 

possibilitava um significativo desenvolvimento da correspondência através da 

escrita. Estas cartas eram registros de problemas e fatos do cotidiano individual e 

coletivo, e logo depois passaram a transmitir informações científicas que se 

destinaram à instrução e ao conhecimento.  

Brasileiro Filho (2003) conta que a educação a distância acontecia desde o 

final do século XVIII por meio da distribuição de material impresso pelo correio da 

Inglaterra, estando o crescimento da educação a distância diretamente associado ao 

processo evolutivo das tecnologias utilizadas para mediação da aprendizagem. 

No final do século XIX, a EAD surge nos Estados Unidos e na Europa como 

alternativa para o atendimento as necessidades por conhecimento de profissionais 

provenientes de pessoas que residiam em locais distantes dos centros mais 

evoluídos (MILL, 2008). 

Nos séculos XX e XXI, o ambiente era e é mais do que nunca dominado pela 

tecnologia da informação, com a EAD fornecendo uma resposta a sociedade às 

necessidades do cidadão (ARIEIRA et al., 2009). 
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Portanto, os principais marcos históricos internacionais da EAD nos últimos 

três séculos são demonstrados no quadro 1 (LANDIM, 1997, p. 2, 3 e 4, apud 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, S/D): 

 

1728  A Gazeta de Boston, em sua edição de 20 de março, oferece num anúncio: "material para 

ensino e tutoria por correspondência"; 

1833   O número 30 do periódico sueco Lunds Weckoblad comunica a mudança de endereço, 

durante o mês de agosto, para as remessas postais dos que estudam "Composição" por 

correspondência; 

1840  Um sistema de taquigrafia à base de fichas e intercâmbio postal com os alunos é criado 

pelo inglês Isaac Pitman; 

1843  Funda-se a Phonographic Correspondence Society, que se encarrega de corrigir as fichas 

com os exercícios de taquigrafia anteriormente aludidos; 

1856  Em Berlim, a Sociedade de Línguas Modernas patrocina os professores Charles Toussain 

e Gustav Laugenschied para ensinarem francês por correspondência; 

1858  A Universidade de Londres passa a conceder certificados a alunos externos que recebem 

ensino por correspondência; 

1873  Surge, em Boston, EUA, a Sociedade para a Promoção do Estudo em Casa; 

1883  Começa a funcionar, em Ithaca, no Estado de Nova Iorque, EUA, a Universidade por 

Correspondência; 

1891  

 

Por iniciativa do reitor da Universidade de Chicago, W. Raineu Harper, é criado um 

Departamento de Ensino por Correspondência; 

Na Universidade de Wisconsin, os professores do Colégio de Agricultura mantém 

correspondência com alunos que não podem abandonar seu trabalho para voltar às aulas 

no campus;  

Nos Estados Unidos são criadas as Escolas Internacionais por Correspondência; 

1894  0 Rutinsches Fernelehrinstitut de Berlim organiza cursos por correspondência para 

obtenção do Abitur (aceitação de matrícula na Universidade); 

1903  

 

Julio Cervera Baviera abre, em Valência, Espanha, a Escola Livre de Engenheiros;  

As Escolas Calvert de Baltimore, EUA, criam um Departamento de Formação em Casa, 

para acolher crianças de escolas primárias que estudam sob a orientação dos pais; 

1910  Professores rurais do curso primário começam a receber material de educação secundária 

pelo correio, em Vitória, Austrália; 

1911  Ainda na Austrália, com a intenção de minorar os problemas das enormes distâncias, a 

Universidade de Queensland começa a experiência para solucionar a dificuldade; 

1914  Na Noruega, funda-se a Norst Correspondanseskole e, na Alemanha, a Fernschule Jena; 
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1920  Na antiga URSS, implanta-se, também, este sistema por correspondência; 

1922  A New Zeland Correspondence School começa suas atividades com a intenção inicial de 

atender a crianças isoladas ou com dificuldade de freqüentar as aulas convencionais. A 

partir de 1928, atende também a alunos do ensino secundário; 

1938  No Canadá, na cidade de Victória, realiza-se a Primeira Conferência Internacional sobre a 

Educação por Correspondência; 

1939 Nasce o Centro Nacional de Ensino a Distância na França (CNED), que, em principio, 

atende, por correspondência, a crianças refugiadas de guerra. É um centro público, 

subordinado ao Ministério da Educação Nacional 

1940  Na década de quarenta, diversos países do centro e do leste europeus iniciam esta 

modalidade de estudos. Já por estes anos os avanços técnicos possibilitam outras 

perspectivas que as de ensino meramente por correspondência; 

1946  A Universidade de Sudafrica (UNISA) começa a ensinar também por correspondência; 

1947  

 

Através da Radio Sorbonne, transmitem-se aulas de quase todas as matérias literárias da  

Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris; 

1951  A Universidade de Sudafrica, atualmente única Universidade a Distância na África, dedica-

se exclusivamente a desenvolver cursos a distância; 

1960  Funda-se o Beijing Television College, na China, que encerra suas atividades durante a 

Revolução Cultural, o que acontece também ao restante da educação pós-secundária; 

1962  

 

Inicia-se, na Espanha, uma experiência de Bacharelado Radiofônico; 

A Universidade de Dehli cria um Departamento de Estudos por Correspondência, como 

experiência para atender aos alunos que, de outro modo, não podem receber ensino 

universitário; 

1963  

 

Surge na Espanha o Centro Nacional de Ensino Médio por Rádio e Televisão, que substitui 

o Bacharelado Radiofônico, criado no ano anterior; Inicia-se, na França, um ensino 

universitário, por radio, em cinco Faculdades de Letras (Paris, Bordeaux, Lille, Nancy e 

Strasbourg) e na Faculdade de Direito de Paris, para os alunos do curso básico;  

Duas instituições neozelandesas se unem (Victoria University of Wellington e Massey 

Agricultural College) e formam a Massey University Centre for University Extramural 

Studies da Nova Zelândia; 

1968  O Centro Nacional de Ensino Médio por Rádio e Televisão da Espanha se transforma no 

Instituto Nacional de Ensino Médio a Distância (INEMAD); 

1969  Cria-se a British Open University, instituição verdadeiramente pioneira e única do que hoje 

se entende como educação superior a distância. Inicia seus cursos em 1971. A partir desta 

data, a expansão da modalidade tem sido inusitada; 

1972  Cria-se em Madri, Espanha, a Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED), 

primeira instituição de ensino superior a suceder a Open University em nível mundial; 
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1974  Criada a Universidade Aberta de Israel, que oferece, em hebreu, cerca de 400 cursos em 

domínios variados; 

1975 Criada a Fernuniversitätt, na Alemanha, dedicada exclusivamente ao ensino universitário 

1979 - 

1988  

Criado o Instituto Português de Ensino a Distância, cujo objetivo era lecionar cursos 

superiores para população distante das instituições de ensino presencial e qualificar o 

professorado;  

O Instituto Português de Ensino a Distância dá origem a Universidade Aberta de Portugal; 

Quadro 1 – Principais marcos históricos internacionais (LANDIM, 1997, p. 2, 3 e 4, apud 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, S/D). 

No Brasil, a EAD surgiu por meio de correspondência em 1940 (ELZA 

PORTO et al., 2013) e, conforme Litwin (2001) a EAD inicia com restrições nas 

instituições de ensino somente na década de 1960, com a criação de universidades 

a distância que concorriam com as da modalidade presencial. 

A EAD pode ser classificada para Roberts (1996) em três gerações: a 

geração textual, que usa material impresso e inicia no final do século XVIII e vai até 

o final dos anos 60; a geração analógica que tem base em textos impressos com 

suporte em recursos audiovisuais vai do final dos anos 60 ao final da década de 80; 

e a geração digital, baseada nas tecnologias telemáticas e redes de computadores. 

O quadro 2 demonstra a história da EAD dos anos 1923 a 1992 com a 

participação do rádio, sistema de televisão com a TV educativa em vários momentos 

(PIMENTEL, 1995, p. 101 - 104 apud UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, S.D): 

  

1923 Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 
 

1936 Doação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ao Ministério da Educação e Saúde 
 

1937 Criação do Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação 
  

1959 Início das escolas radiofônicas em Natal (RN) 
 

 
1960 

Início da ação sistematizada do Governo Federal em EAD; contrato entre o MEC e a 
CNBB: expansão do sistema de escolas radiofônicas aos estados nordestinos, que faz 
surgir o MEB - Movimento de Educação de Base -, sistema de ensino a distância não 
formal. 
 

1965 Início dos trabalhos da Comissão para Estudos e Planejamento da Radiodifusão 
Educativa. 
 

 
1966     

a 
1974 

 

Instalação de oito emissoras de televisão educativa: TV Universitária de Pernambuco, TV 
Educativa do Rio de Janeiro, TV Cultura de São Paulo, TV Educativa do Amazonas, TV 
Educativa do Maranhão, TV Universitária do Rio Grande do Norte, TV Educativa do 
Espírito Santo e TV Educativa do Rio Grande do Sul. 
 

 Criada a Fundação Padre Anchieta, mantida pelo estado de São Paulo, com o objetivo de 
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1967 
 

promover atividades educativas e culturais através do rádio e da televisão (iniciou suas 
transmissões em 1969); constituída a Feplam (Fundação Educacional Padre Landell de 
Moura), instituição privada sem fins lucrativos, que promove a educação de adultos 
através de tele-educação por multimeios. 
 

 
1969 
 

TVE Maranhão/CEMA - Centro Educativo do Maranhão: programas educativos para a 5ª 
série, inicialmente em circuito fechado e, a partir de 1970, em circuito aberto, também 
para a 6ª série 
 

 
 
1970 
 

Portaria 408 - emissoras comerciais de rádio e televisão: obrigatoriedade da transmissão 
gratuita de cinco programas semanais de 30 minutos diários, de segunda a sexta-feira, ou 
com 75 minutos aos sábados e domingos. É iniciada, em cadeia nacional, a série de 
cursos do Projeto Minerva, irradiando os cursos de Capacitação Ginasial e Madureza 
Ginasial, produzidos pela Feplam e pela Fundação Padre Anchieta. 
 

 
 
1971 
 

Nasce a ABT - inicialmente como Associação Brasileira de Tele-Educação, que já 
organizava, desde 1969, os Seminários Brasileiros de Tele-Educação atualmente 
denominados Seminários Brasileiros de Tecnologia Educacional. 
Foi pioneira em cursos a distância, capacitando os professores através de 
correspondência  
 

1972 Criação do Prontel - Programa Nacional de Tele-Educação - que fortaleceu o Sinred - 
Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa 
 

1973 
 

Projeto Minerva passa a produzir o Curso Supletivo de 1º Grau, II fase, envolvendo o 
MEC, o Prontel, o Cenafor e as secretarias de Educação 
 

 
 
1973-

74 
 

Projeto SACI conclusão dos estudos para o Curso Supletivo “João da Silva”, sob o 
formato de telenovela, para o ensino das quatro primeiras séries do lº grau; o curso 
introduziu uma inovação pioneira no mundo, um projeto- piloto de teledidática da TVE, 
que conquistou o prêmio especial do Júri Internacional do Prêmio Japão. 
 

 
 
 
1974 

 

TVE Ceará começa a gerar teleaulas; o Ceteb - Centro de Ensino Técnico de Brasília - 
inicia o planejamento de cursos em convênio com a Petrobrás para capacitação dos 
empregados dessa empresa e do projeto Logus II, em convênio com o MEC, para 
habilitar professores leigos sem afastá-los do exercício docente. 
 

1978 
 

Lançado o Telecurso de 2º Grau, pela Fundação Padre Anchieta (TV Cultura/SP) e 
Fundação Roberto Marinho, com programas televisivos apoiados por fascículos 
impressos para preparar o telealuno para os exames supletivos. 
 

1979 
 

Criação da FCBTVE - Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa/MEC; dando 
continuidade ao Curso “João da Silva”, surge o Projeto Conquista, também como 
telenovela, para as últimas séries do primeiro grau; começa a utilização dos programas 
de alfabetização por TV - (MOBRAL), em recepção organizada, controlada ou livre, 
abrangendo todas as capitais dos estados do Brasil. 
 

1979 
a 
1983 
 

É implantado, em caráter experimental, o Posgrad - Pós-Graduação Tutorial a Distância - 
pela Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior - do 
MEC, administrado pela ABT – Associação Brasileira de Tecnologia Educacional -, com o 
objetivo de capacitar docentes universitários do interior do país. 
 

1981 
 

FCBTVE trocou sua sigla para FUNTEVE: Coordenação das atividades da TV Educativa 
do Rio de Janeiro, da Rádio MEC - Rio, da Rádio MEC-Brasília, do Centro de Cinema 
Educativo e do Centro de Informática Educativa. 
 

1983 / 
1984 
 

Criação da TV Educativa do Mato Grosso do Sul; 
Início do “Projeto Ipê”, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e da 
Fundação Padre Anchieta, com cursos para atualização e aperfeiçoamento do magistério 
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de 1º e 2º Graus, utilizando-se de multimeios. 
 

1988 
 

“Verso e Reverso - Educando o Educador”: curso por correspondência para capacitação 
de professores de Educação Básica de Jovens e Adultos MEC/Fundação Nacional para 
Educação de Jovens e Adultos (EDUCAR), com o apoio de programas televisivos através 
da Rede Manchete. 
 

1991 O “Projeto Ipê” passa a enfatizar os conteúdos curriculares. 
 

1991 
 

A Fundação Roquete Pinto, a Secretaria Nacional de Educação Básica e as secretarias 
estaduais de educação implantam o Programa de Atualização de Docentes, abrangendo 
as quatro séries iniciais do ensino fundamental e os alunos dos cursos de formação de 
professores. Na segunda fase, o projeto ganha o título de “Um salto para o futuro”. 
 

1992 
 

O Núcleo de Educação a Distância do Instituto de Educação da UFMT (Universidade 
Federal do Mato Grosso), em parceria com a Unemat (Universidade do Estado do Mato 
Grosso) e a Secretaria de Estado de Educação e com apoio da Tele-Université du 
Quebec (Canadá), cria o projeto de Licenciatura Plena em Educação. 

Quadro 2 - História do EAD no Brasil (Pimentel, 1995, p. 101, 104 apud UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ, SD). 

 

No Brasil, várias foram as iniciativas em EAD mediadas pela internet (com 

início por volta da década de 1990) em cursos de graduação, extensão, 

especialização. Com o desenvolvimento da EAD, surgem novas visões de 

profissionais no trabalho docente (MILL, 2008).  

Ainda no final da década de 90, a tecnologia associada à Internet provocou 

muitas mudanças nos sistemas de comunicação e de mediação dos processos 

educacionais. Estas mudanças possibilitaram acesso às fontes de informação de 

forma dinâmica e facilitada, melhorando a revalorização da educação a distância 

(BRASILEIRO FILHO, 2003). A internet atrai pessoas para fazerem uso da mesma 

para estudo, porque possibilitava estudar em qualquer lugar que fosse possível o 

uso desta tecnologia (ELZA PORTO et al., 2013). 

Segundo Lisbôa et al., (2009) com a evolução da tecnologia e o advento da 

internet houve uma sociedade digital cercada por transformações focadas na 

economia e no mercado de trabalho, gerando novos paradigmas e modelos 

educacionais, possibilitando um olhar diferenciado para o espaço educativo, em que 

é fundamental uma formação contínua e permanente. 

A modalidade de EAD ganha expansão na formação de inúmeros discentes 

em todo o mundo. Esta expansão se deve ao uso da Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC) na educação e as várias transformações nas estratégias de 

ensino aprendizagem (LISBÔA et al., 2009).  
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 Atualmente a EAD é uma realidade em muitas instituições de ensino 

superior do Brasil, com a autorização do Ministério da Educação - MEC, podendo 

até o limite de 20% da carga horária dos cursos regulares da graduação serem 

ministradas a distância. Neste sentido, as novas tecnologias são peças 

fundamentais para que estudantes tenham o hábito da leitura e do estudo, 

melhorando a capacidade de dialogar criticamente, aumentando a motivação para 

acompanhar as atividades desenvolvidas nos cursos em estão participando com 

maior facilidade (ELZA PORTO et al., 2013).   

É notório que a partir da leitura da história da EAD as novas tecnologias de 

informação e comunicação, integradas aos sistemas educacionais, tornaram mais 

fácil a concepção de formas mais eficientes e flexíveis de formação a distância. 

Também ficam claros os avanços históricos da EAD no Brasil, pois já são mais de 

1,2 mil cursos a distância, o que equivale a uma participação superior a 15% nas 

matrículas de graduação e, atualmente, esta oferta está em cerca de 90% sobre a 

responsabilidade das universidades, o que representa 71% das matrículas nessa 

modalidade (INEP, 2014). 

Nas últimas décadas, a EAD contribuiu para a disseminação e a 

democratização do acesso à educação em diferentes níveis e formas de interação e 

aprendizagens. Os ambientes virtuais de aprendizagem estão sendo utilizados para 

que os processos sejam articulados. Nas IES, esta realidade permite desenvolver 

novas oportunidades para que educadores compartilharem com estudantes o 

acesso às informações. Portanto, o surgimento das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) possibilitou novas perspectivas para a EAD, permitindo que as 

IES, empresas e desenvolvedores de sistema se dediquem a criação de cursos a 

distância com apoio de ambientes virtuais de aprendizagem (MOZZAQUATRO; 

MEDINA, 2008). 

 
4.2 O processo de ensino-aprendizagem na EAD 

 
A EAD tem se modificado atualmente em um meio mais propício para que 

alunos que não tiveram a oportunidade de estudar possam ter esta opção e, para 

uma formação continuada, assim como para aqueles que por trabalharem e não 

poderem frequentar aulas presenciais todos os dias ou não poderem ir para cidades 

aonde existam o curso que desejam cursar (ELZA PORTO et al., 2013). 
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É através dos avanços tecnológicos, das tecnologias da informação e 

comunicação, que foi possível a implantação de cursos a distância (CARVALHO et 

al., 2011). Os mesmos autores escrevem que entre os benefícios que influenciam 

pessoas a buscarem o ensino a distância estão: a redução das horas dedicadas em 

sala de aula física é substituída por uma maior carga de tarefa independente, a partir 

da utilização de ferramentas da informática.  

É adequado escrever que a EAD está relacionada com a administração do 

tempo pelo estudante, possibilitando o desenvolvimento da autonomia para as 

atividades prescritas no momento em que entenda oportuno, respeitando as 

limitações de tempo de cada atividade e curso, bem como o diálogo com os 

parceiros e as trocas de informações e o desenvolvimento de produções feitos em 

conjunto (ALMEIDA, 2003). 

Outro ponto importante são as tecnologias da informação e comunicação 

presentes na EAD, as quais possibilitam diferentes formas de raciocinar, no sentido 

da linearidade do pensamento defendido tradicionalmente, pois ao entender a 

informática, com suas diferenças na qualidade em relação às outras tecnologias, 

permite-se utilizar também como, por exemplo: a escrita, oralidade, imagens e 

comunicação instantânea (BORBA; PENTEADO, 2001). Além do mais, este tipo de 

pensamento ou raciocínio advindo das TICs ensejam a uma rede de conhecimentos 

em vários sentidos, os quais se unem para ampliar a criatividade, a imaginação e os 

sentidos (ROSA, 2004). 

É importante ressaltar que a EAD oferece serviços educativos aos quais não 

tiveram acesso diversos setores ou grupos da população, por inúmeros motivos, tais 

como: localização geográfica ou situação social, falta de oferta de determinados 

níveis ou cursos na região onde moram ou ainda questões pessoais familiares ou 

econômicas, que impossibilitavam o acesso ou continuidade do processo educativo 

(ORESTE, 1996). 

Dentre os diferenciais que a EAD possui estão no seu planejamento para o 

aprendizado, sendo que este ocorre normalmente em ambiente distinto do local de 

ensino, o que exige estratégias especiais de criação do curso e de instrução, 

comunicação através de diversas tecnologias e formas organizacionais e 

administrativas diferenciadas (MOORE; KEARSLEY, 2007; MAIA, 2007). 
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Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) compõem um dos meios 

capazes de concretizar a tarefa de desenvolver estratégias de aprendizagem, 

intermediadas pela Tecnologia da Informação (TI), fazendo com que a Educação 

esteja unida com a sociedade do conhecimento (MOZZAQUATRO; MEDINA, 2008). 

Para Almeida (2004) o conceito de AVA está associado aos sistemas 

computacionais que fornecem suporte a ações integradas pelas TICs. Almeida 

(2003) comenta que os AVAs representam sistemas computacionais disponíveis na 

internet, com o objetivo de dar suporte às atividades mediadas pelas tecnologias de 

informação e comunicação. 

Os AVAs possibilitam a integração múltipla de mídias e ferramentas, estando 

suas informações dispostas de modo organizado, permitindo que pessoas e objetos 

de conhecimento interajam para alcançar as metas propostas, podendo ser inseridos 

como apoio para sistemas de EAD, dando suporte a aulas presenciais em diferentes 

contextos, usando a intranet ou internet (MOZZAQUATRO; MEDINA, 2008). 

Permitindo, elaborar e socializar suas produções no sentido de alcançar os objetivos 

(ALMEIDA, 2003). 

A EAD conta com atividades de ensino-aprendizagem que funciona a 

distância entre professores e estudantes, em que a comunicação bidirecional entre 

docentes, estudantes, monitores e administradores aconteça com suporte de 

ferramentas tecnológicas, como, por exemplo: cartas, textos impressos, televisão, 

rádio difusão ou ambientes da informática (ALVES; ZAMBALDE; FIGUEIREDO, 

2004). 

Um ponto em comum entre alguns conceitos de EAD está na separação 

entre o professor e o estudante, e a presença de tecnologias para facilitar, mediar, 

dar suporte a comunicação, entendendo que estas tecnologias avançam a todo o 

momento e possibilitam de forma efetiva a interação entre os agentes do processo 

de aprendizagem (GUAREZI, 2009). 

Estas facilidades supracitadas são possíveis a partir do uso das tecnologias 

como ferramentas para a EAD. Nesse sentido, Valente (1998), afirma que o 

computador é uma ferramenta que contribui para a educação como máquina de 

ensinar, influenciando na informatização dos métodos de ensino tradicionais. Para 

tanto, o professor implementa com o computador várias informações que devem ser 

passadas aos discentes, na forma de tutorial, exercício, prática e jogos.  
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Uma das nítidas vantagens da EAD está em um melhor controle do tempo 

para realizar as atividades do estudo, compatibilizando o horário de estudo com a 

atividade profissional, bem como o lazer e resolução de problemas pessoais e/ou 

familiares, tanto na semana quanto no final dela e feriados (FERNANDES, 2007 

apud CASTRO, 2012).  

Em uma pesquisa que tinha como objetivo analisar as vantagens e 

desvantagens do uso de ferramentas de ensino a distância no ensino superior, bem 

como buscar uma conclusão acerca de como as mesmas poderiam agregar valor e 

complementar as técnicas de ensino presenciais, foi possível compreender que 

diferentes metodologias não podem ser empregadas a qualquer realidade 

acadêmica e, tem-se que adequar ao contexto e situações de cada instituição de 

ensino superior (CARVALHO et al., 2011). Portanto, o que pode ser vantajoso em 

cursos a distância no sentido de aplicar-se uma metodologia única, passa a haver a 

necessidade de ampliar o conhecimento do contexto para se obter maior 

aproveitamento do aprendizado, o que não é considerado uma desvantagem, e sim 

uma possibilidade muito melhor de desenvolvimento de todo o processo de ensino-

aprendizagem.  

Por outro lado, também existem pontos negativos ou problemas encontrados 

quando se estuda em cursos na modalidade a distância, tem-se (MORAN, 1997): 

 Há confusão entre informação e conhecimento. Informação é o como se 

organiza os dados dentre de uma determinada estrutura, um código. 

Conhecimento está associado à integração da informação a um referencial, 

tornando-se significativo para o próprio sujeito; 

 Há facilidade de dispersão. Os estudantes facilmente desviam a atenção aos 

mais diversos assuntos disponíveis na internet para longe do que está se 

exigindo em aula;  

 A participação dos professores ocorre de forma desigual.  Há professores que 

acompanham a distância os projetos dos alunos e outros que dominam a 

internet e deixam os alunos e seus projetos um pouco de lado;  

 Nem sempre é fácil conciliar os diferentes tempos necessários para o 

aprendizado dos alunos. Há necessidade de saber coordenar e influenciar no 

respeito diante dos trabalhos de forma individualizada e em grupo; 
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 Impaciência de muitos alunos em mudar de uma página a outra. Esta 

impaciência leva aos estudantes a um pequeno aprofundamento em cada 

página a ser estudada. 

O fato é que com a utilização do computador é possível a troca de 

informações através da ligação destes em rede, possibilitando compreender a EAD 

a partir de uma educação online1, a qual engloba os elementos virtuais e às 

metodologias atuais desenvolvidas para a aprendizagem (BARROS et al., 2008). 

Neste sentido, a internet é esta rede que possibilita a troca de informações de forma 

eficiente e rápida. 

Quanto ao uso da educação online, um dos maiores desafios está na 

compreensão da diferença do paradigma virtual e do presencial na utilização das 

interfaces da tecnologia disponíveis para a aula (BARROS et al., 2008).  

Na sala de aula virtual, a atenção deve estar no desenvolvimento da 

sensação de comunidade entre os integrantes do grupo a fim de que o processo 

tenha sucesso, sendo, portanto, importante a criação da comunidade, e que todos 

os docentes e estudantes fazem parte do ambiente ou na sala virtual (RODRIGUES; 

CAPELLINI, 2012). 

Estes ambientes virtuais necessitam de formas de interação entre docente e 

discente com forte viés colaborativo, o que, segundo Flores, Flores e Escola (2008), 

possibilita um novo modelo de aprendizagem que avança o ensino tradicional 

reorientando-o para o construtivismo social. Ao divulgar um espaço de colaboração 

online permite a criação coletiva da formação do saber, promove a autonomia, 

comunicação, oportunidades de partilha e interação responsabilizando os discentes 

por todo o processo de aprendizagem.  

Esta visão que coloca os estudantes como protagonistas e promotores 

ativos no processo de ensino-aprendizagem, baseada nos mesmos componentes 

presentes como afetivo-motivacional, cognitivo e metacognitivo estão listados na 

maioria dos modelos de aprendizagem sobre à autorregulação2 presente (CEREZO 

et al., 2011). 

                                                 
1 A educação online é aqui entendida como não presencial, facilitada por tecnologias digitais, as quais 
são um conjunto de ações de ensino e aprendizagem desenvolvidas através de ferramentas 
telemáticas como a Internet, a videoconferência e a teleconferência (BARROS et al., 2008).     
2 O conceito de autorregulação da aprendizagem vem na década de 80 e se dá a partir da publicação 
do livro de Zimmerman e Schunk (1989) Self-regulated learning and Academic Achievement: Theory, 
Research and Practice (TORRANO; GONZÁLEZ TOURÓN, 2004). 
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As atividades de promoção da aprendizagem autorregulada como base nas 

experiências e resultados recolhidos através de programas de autorregulação, são 

demonstradas a partir de seis ações realizadas por docentes para estimular os 

estudantes ao processo de autorregulação, são elas (ZIMMERMAN; SCHUNH, 

1989, ZIMMERMAN; KITSANTAS, 1997, KITSANTAS; DABBAGH, 2004, 

DABBAGH; KITSANTAS, 2005):  

 1 estabelecimento de metas: Refere-se ao processo de qual os alunos são  

encorajados a decidir sobre os resultados específicos pela sua própria 

aprendizagem ou desempenho pretendiam obter.  

 2 auto-monitoramento: O Docente tem a atenção dos tipos de 

comportamento que os discentes referente as atividades da aprendizagem, 

que resulta a ajudar com os resultados dos esforços. 

 3 self: É a comparação do resultado com o  objetivo final.  

 4 Estratégias de trabalho: Refere-se a promover pelo professor por meio de 

estratégias estudantes acreditam que permitir-lhes realizar seus objetivos. 

Estas estratégias são específicos do domínio e pode incluir processamento 

mais profundo de desenvolvimento e organização.  

 5 Tempo de planejamento e gestão do tempo: se relacionam com a 

seleção de estratégias adequadas para ajudar os alunos a alcançar seus 

objetivos e gerir o seu tempo de forma eficaz.  

 6 Encontrar ajuda: A idendificação do discente se faz  através de diversas 

buscas de recurso para ajudá-lo com atividades específicas na construção da 

aprendizagem. O Docente pode promover o discente por meios de realização 

adequada para a pesquisa. 

 
Complementarmente às atividades desenvolvidas pelos professores nas 

tarefas de autoregulação do processo de ensino-aprendizagem tem-se a elaboração 

de atividades auxiliares que estimulem a autorregulação, em cinco premissas 

(WEIMER, 2002):  

 Equilíbrio de poder:  Oferecer aos docentes uma autonomia maior para os 

discentes na construção do aprender, eles participam mais nas decisões, tais 

como os padrões de desempenho, avaliação e metodologia. Este poder é 
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distribuído de acordo com a maturidade, habilidade e capacidade dos alunos 

realizarem; 

 2 Função de conteúdo: É estimular  o discente a se encorajar-se a ter uma 

base de conteúdo onde poderá refletir sobre a sua própria aprendizagem; 

 3  O papel do professor: Professor tem uma parcela grande de 

responsabilidade de ensinar o programa do curso e  facilitador da 

aprendizagem  em ambientes que  provoque  a estimulação da  a 

aprendizagem; 

 4 Responsabilidade compartilhada: Na persistência dos docentes tentam 

fazer com que  os seus estudantes progressivamente obtenham maior volume 

e  entrossamento no processo de aprendizagem. Contudo,  não significa que 

os docentes transfiram a sua responsabilidade, poder e autoridade 

completamente, porém, apesar dos estudantes adquirem alguma competição, 

os professores mantém  decisões importantes ao processo de ensino-

aprendizagem.  

 5 Processos e funções da avaliação: avaliação não significa apenas na 

medição dos níveis finais de aprendizagem e de realização  do estudante, 

porém alarga-se a fim de abordar aproximando todos do processo de ensino- 

aprendizagem. 

Uma das questões levantadas sobre as atividades de aprendizagem 

autorregulada é que há consenso de sua importância e seu emprego está 

relacionado ao rendimento acadêmico, embora os professores não sejam 

conscientes de que promovam a aprendizagem autorregulada em seus estudantes 

(CHOCARRO et al., 2007).  

Portanto, como característica básica presente em um ambiente de EAD e no 

processo de ensino aprendizagem está um ambiente que estimule o trabalho em 

grupo, respeitando as diferenças individuais, onde todos os integrantes possuem um 

objetivo em comum e interagem entre si em um processo em que o estudante é um 

sujeito ativo na construção do conhecimento e o educador é um mediador, 

orientador e condutor do processo educativo. Assim, o momento é de mudança na 

educação, e trabalhar com as tecnologias e com as novas propostas de ensino-

aprendizagem contribui para a construção de novas metodologias, que rompem com 
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metodologias tradicionais de somente de instrução (RODRIGUES; CAPELLINI, 

2012). 

 

4.3 A EAD com suporte na Plataforma Moodle  

 
A aprendizagem a distância com suporte de software livre mais usada é a 

plataforma Moodle (LYNN; BARROS; OKADA, 2009). A MOODLE é o acrônimo de 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning e simultaneamente acrônimo de Martin 

Object-Oriented Dynamic Learning, sendo que Martin é o nome do seu criador 

original, Martin Dougiamas, e representa um AVA de utilização livre, criado em 2001 

para o seu projeto de pesquisa de doutorado (ALVES; GOMES, 2007; LISBÔA et al., 

2009). E, para funcionar, o software precisa ser instalado em um servidor web, em 

um computador pessoal (MOODLE, 2012). 

Segundo Ribeiro e Mendonça (2007), O AVA Modular Object Oriented 

Distance Learning (Moodle) é uma plataforma aberta, que pode ser instalada, usada, 

modificada, sendo possível ser redistribuído para outros usuários. O 

desenvolvimento tem o objetivo de gerenciar o aprendizado do trabalho colaborativo 

em ambiente virtual, possibilitando a construção e gestão dos cursos on-line 

(PRIMO, 2008). 

O Moodle é um sistema consagrado, com uma das maiores quantidades de 

utilizadores do mundo, com mais de 25 mil instalações, mais de 360 mil cursos e 

mais de 4 milhões de estudantes em 155 países, sendo que algumas universidades 

baseiam toda sua estratégia de EAD nesta plataforma, possibilitando desenvolver 

estrategicamente o auxílio aos educadores e criar cursos on-line, ou suporte on-line 

a cursos presenciais, de qualidade e com vários recursos disponíveis (LYNN; 

BARROS; OKADA, 2009). 

Esta plataforma Moodle ganha força com a Internet, que é uma mídia 

facilitadora para a motivação dos discentes, pela novidade e pelas possibilidades de 

pesquisa que oferece. Os discentes melhoram a aprendizagem cooperativa por meio 

da pesquisa e a troca de resultados. 

 

A plataforma MOODLE inclui um conjunto de funções que podem ser 

sistematizadas em quatro dimensões (MOODLE, 2012):  
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1. O acesso da gestão do perfil do utilizador é protegido, o que possibilita criar 

um ambiente web reservado aos usuários em um curso específico e definindo 

vários graus de controle do sistema, ao nível dos docentes /formadores e dos 

discentes/formandos; 

2. O professor com a permissão da gestão, no acesso dos conteúdos, na 

inserção de colocar os conteúdos online em diversas maneiras e formas na 

interação dos estudantes com esse mesmo conteúdo; 

3. Ferramentas de comunicação síncrona 3e assíncrona4, permiti a interação 

simultânea entre o educador, educando e ou grupos; 

4. O controle dos registros das atividades executadas pelos alunos/formados e 

professores/formadores; 

Segundo Alves e Brito (2005), os pontos fortes da plataforma Moodle, 

quando é utilizada para o ensino, compreendem: - Crescimento da motivação dos 

discentes; - Maior acesso na elaboração e distribuição de conteúdos; - Distribuição 

de conteúdos entre instituições; - Gestão plena do AVA; - Elaboração de avaliações 

de alunos; - Apoio tecnológico para a disponibilização de conteúdos conforme um 

modelo pedagógico e desenho institucional; - Controle de acessos; - Atribuição de 

notas. 

Os cursos da Moodle podem ser configurados de três maneiras, 

selecionados conforme a atividade educacional a ser desenvolvida (LISBÔA et al., 

2009): Formato Social, em que o tema é articulado em torno de um fórum colocado 

na página principal; Formato Semanal, em que o curso é planejado para ser 

ministrado semanalmente, com datas de começo e término; Formato em Tópicos, 

em que cada assunto a ser trabalhado expõe um item que não possui limite de 

tempo pré-definido.  

Assim, a Moodle faz um apanhado de diversas ferramentas e 

funcionalidades possíveis nas utilizações em várias explorações pedagógicas como 

a criação de blogs, sondagens, portfólios, etc. O desenvolvimento desses recursos 

são contínuos, em grande parte devido à filosofia de fonte aberta a que está 

                                                 
3 Síncrona: o professor e o estudante podem manter contato via tecnologia da informação e 
comunicação em tempo real (NASCIMENTO; TROMPIERI FILHO, 2002). 
4 Assíncrona: o professor e o estudante podem manter contato via tecnologia da informação e 
comunicação em instantes diferentes (NASCIMENTO; TROMPIERI FILHO, 2002). 
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associada uma comunidade de usuários muito grande no mundo (LYNN; BARROS; 

OKADA, 2009). 

 

4.4 A motivação no contexto do processo de ensino-aprendizagem 

 

Um fator importante na relação entre professor e o estudante é a motivação. 

Os professores são também responsáveis pela motivação dos seus estudantes, por 

isso devem ficar atentos a atitudes negativas que podem colocar em risco a 

socialização em busca de uma motivação positiva. Tal afirmativa ganha 

fundamentação na busca pelo docente de se conseguir construir um clima de 

entusiasmo em sala de aula, ao mesmo tempo em que se liga ao aluno de forma 

participativa e libertadora, favorecendo a extroversão, participação e formação do 

discente (BRAGA, 2010; BZUNECK, 2009). 

O verbete motivação refere-se ao ato de motivar e, psicologicamente, refere-

se a uma espécie de energia psicológica ou tensão que põe em movimento o 

organismo humano, determinando um dado comportamento e, socialmente é o 

processo de iniciação de uma ação consciente e voluntária (MICHAELIS, 2015). 

Motivação vem do latim movere e do substantivo motivum, que deram origem ao 

termo semanticamente aproximado, motivo (FERREIRA, 2006). O conceito de 

motivação se refere a uma construção ampla e complexa, não estando associada 

apenas a incentivos e, está relacionada à orientação internas e multideterminadas 

(BZUNECK, 2005).  

De forma geral, o termo motivação está associado ao impulso movido por 

algum fator, podendo ser provocado por fatores internos ou externos e, quem não 

sente ímpeto ou inspiração para agir é dito desmotivado (ALMEIDA, 2012). Por outro 

lado, o mesmo autor afirma que motivado é aquele que é dotado de energia, ativo e 

impulsionado em direção a um fim. E, ao atingir este fim, as pessoas desfrutam de 

um sentimento de realização e estima, fazendo com que se sintam dispostas e 

arrisque-se a buscas mais ousadas (BUENO, 2002). 

No ensino superior, os estudantes em formação atribuem os incentivos para 

a aprendizagem nos docentes e nas instituições de ensino, pois estes agentes são 

capazes de nutrir as expectativas dos estudantes de forma ativa durante os 

processos de ensino-aprendizagem (COVINGTON, 2004). Assim, para este autor, 
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quando se conhece as orientações motivacionais dos estudantes, para além da sala 

de aula, o docente se depara com diversas alternativas para trabalhar com questões 

advindas da falta de motivação e, diante disso, pode modificar suas estratégias junto 

aos conteúdos ministrados e a própria forma de ensinar.  

Por outro lado, a falta de motivação pode ocorrer por diversas razões e 

também deve ser levada em consideração, diante dos primeiros desafios a serem 

encarados pelos discentes em seus cursos. À medida que o estudante percebe que 

não está obtendo um bom desempenho, começam a aparecer sentimentos de 

fracasso que vão afetando a sua autoestima e autoconfiança, tornando qualquer 

esforço inútil, desgastante e sem retorno, aparecendo sentimentos de incapacidade 

para o aprendizado (COIRANO, 2009). 

Neste sentido, o docente deve estar sempre atento a planejar as suas aulas 

de acordo com as necessidades dos discentes, buscando levar em conta o estado 

emocional em que se encontram, pois o planejamento e desenvolvimento da aula 

são fatores determinantes para a ocorrência da falta de motivação e esta pode 

interferir negativamente no processo de ensino-aprendizagem (MORAES; VARELA, 

2007). 

É preciso criar formas de apoio aos estudantes para que os ajudem a lidar 

com as novas experiências e desafios que a universidade impõe e, assim, colaborar 

para um melhor desenvolvimento do aluno (SECO et al., 2009). O aluno deve ser 

estimulado de formas variadas para que sua atenção seja atraída para o objeto de 

estudo. O aluno também deve ter consciência do seu progresso e perceber o 

resultado do seu esforço para que não fique desinteressado no processo de 

aprendizagem (MORAES; VARELA, 2007). 

Dessa forma, as instituições de ensino devem estar preparadas para 

acolherem os discentes a fim de facilitar a sua integração, ampliar conhecimentos, 

melhorando seus pontos fortes e, desenvolvendo a sua autonomia para construir 

melhor sua vida pessoal e profissional (SECO et al., 2009). 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Essa pesquisa seguiu um modelo exploratório e descritivo, tendo quanto a 

natureza da pesquisa o caráter quantitativo e recorte transversal. 

O recorte transversal foi realizado em um único ponto temporal, o qual para 

este estudo, a coleta de dados ocorreu no período de 25 de novembro a 21 de 

dezembro de 2014. 

 

5.2 Cenário da pesquisa 

 
A presente pesquisa foi realizada nos cursos de licenciatura que possuem 

mais alunos com matrículas ativas, sendo eles: Ciências Biológicas, Geografia, 

Pedagogia, Matemática e Informática. Tais graduações funcionam na modalidade a 

Distância e são chanceladas pela Universidade Estadual do Ceará – UECE.  

 
5.3 Definição, tipificação da amostra e critérios de inclusão e exclusão   

 

A população do estudo foi composta por docentes e discentes, sendo cerca 

de 78 docentes e 1.575 discentes.  Os docentes e discentes estavam distribuídos, 

respectivamente, da seguinte forma: curso de licenciatura em Ciências Biológicas (n 

= 12; n = 259); Licenciatura em Informática (n 12; n = 267); Geografia (n = 14; n = 

246); Pedagogia (n = 27; n = 550); e Matemática (n = 13; n = 253).  

A amostra foi composta por 24 docentes e 254 discentes de ambos os 

gêneros dentre os cursos supracitados, sendo selecionados por voluntariado. 

A amostra foi calculada a partir do teste de tamanho amostral com base na 

proporção de população finita, utilizando-se um intervalo de confiança de 95%, um 

erro máximo desejado de 5% e a proporção máxima da população do estudo de 

20%. Portanto, o teste do tamanho da amostra resultou em um total de 60 docentes 

e 269 discentes, havendo, no entanto, a aceitação e participação de 24 docentes e 

254 discentes perante a coleta de dados. 
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Para participar da pesquisa os docentes e discentes deveriam estar com 

pelo menos um semestre de experiência na modalidade a distância e utilizarem em 

suas disciplinas a plataforma Moodle. 

Foram excluidos da pesquisa os sujeitos que não concordaram  com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dedicados aos sujeitos da 

pesquisa (APÊNDICE A). 

 

5.4 Processo de coleta de dados  

 
Esta pesquisa teve como objetivo principal: analisar o processo de ensino-

aprendizagem e níveis motivacionais de docente e discente em disciplinas na 

modalidade a distância com suporte a plataforma Moodle.  

Para responder a tal objetivo, foram utilizados três questionários: um sobre a 

identificação pessoal e situação acadêmica, para a caracterização dos sujeitos da 

pesquisa (APÊNDICE B); outro sobre a análise dos níveis motivacionais de docentes 

e discentes (APÊNDICE C); e um terceiro sobre a avaliação da plataforma Moodle 

enquanto comunidade virtual para o processo de ensino-aprendizagem (ANEXO A). 

O questionário para a caracterização dos sujeitos da pesquisa consistiu em 

perguntar sobre: a categoria, professor (a) ou estudante; o gênero; idade; a situação 

atual (se apenas estuda, estuda e trabalha ou apenas trabalha); o semestre em que 

atua e que curso faz parte. 

O questionário para análise dos níveis motivacionais possui 17 questões 

fechadas em escala do tipo Likert, que foram adaptadas do questionário de 

avaliação de motivação profissional elaborado por Jesus (1996), o qual consiste em 

um instrumento de medida de autopreenchimento, destinado a avaliar a motivação 

profissional. Tal adaptação buscou identificar os possíveis fatores que motivam e/ou 

desmotivam docentes e discentes de cursos semipresenciais de Educação a 

distância. Os principais fatores que estavam relacionados a este objetivo são: sinto-

me satisfeito participando deste curso; gosto das disciplinas do curso (aulas, 

matérias); estar na faculdade me proporciona um sentimento de bem-estar; estou 

satisfeito com a minha universidade (local, estrutura); o curso contribui para um 

aumento na minha autoestima; acredito que sou capaz de realizar as coisas que me 
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são designadas; participar deste curso me proporciona um sentimento de realização; 

o curso satisfaz os meus objetivos;... que eu possuo vocação para atuar nesta área. 

O terceiro questionário foi usado para a avaliação da plataforma Moodle, 

sendo empregado inicialmente em uma investigação do Mestrado em Pedagogia do 

e-Learning da Universidade Aberta de Lisboa – Portugal (ESTEVES, 2010), o qual 

foi testado quanto à validade em um primeiro processo de recolha de dados. No 

entanto, ao perceber que tal instrumento de recolha de dados possuía 

questionamentos pertinentes a esta pesquisa, o mesmo foi novamente aplicado, 

como um teste piloto, a doze discentes e 03 docentes, verificando-se a 

aplicabilidade, a compreensão e o fácil fornecimento de respostas pelos sujeitos da 

pesquisa. No entanto, foram excluídas as questões 7 e 8, bem como as questões 19 

a 23, por acreditar que estas questões eram plenamente satisfeitas nos demais itens 

do questionário. Este questionário apresentou questões com respostas fechadas, 

em escala Likert e, seguiu a seguinte estrutura segundo ao preenchimento das 

categorias e objetivos deste estudo (TABELA 1). 

Tabela 1 – Guia das categorias/temas segundo os objetivos do estudo por questão da 
avaliação da plataforma Moodle. 

Categoria/Temas Objetivos Questões 

Utilização da plataforma Moodle 

no processo de ensino-

aprendizagem. 

Averiguar de que forma a utilização da plataforma 

Moodle contribui para o processo de ensino-

aprendizagem em cursos de Educação a distância. 

 01 a 06 

10 a 12 

Utilização da plataforma Moodle 

influencia na motivação para 

trabalhar na modalidade a 

Distância 

Mensurar a influência da utilização da plataforma 

Moodle na motivação para trabalhar na modalidade a 

Distância. 

09 

Utilização da plataforma Moodle 

em disciplinas semipresenciais 

versus disciplinas presenciais. 

Investigar se a utilização da plataforma Moodle em 

disciplinas na Educação a Distância faz com que 

docentes e discentes deixem de utilizar aulas nas 

salas de estudo presenciais e pesquisa na Biblioteca 

não eletrônica. 

13 a 18 

Importância dos fóruns de 

dúvidas, diálogos, envio de 

mensagens, uso de conteúdos, 

fichas e vídeos. 

Verificar a importância das ferramentas 

disponibilizadas na plataforma Moodle para a 

utilidade no contexto disciplinar, tais como: fórum de 

dúvidas e diálogo; envio de mensagens; uso de 

conteúdos e fichas de trabalho dos Módulos e 

utilização de vídeos.  

24 a 27 
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Os três questionários seguiram o formato de questões mistas com itens em 

sua maioria de múltipla escolha. A aplicação do instrumento de pesquisa no formato 

de questionário se justifica por ser econômicos e de fácil aplicação aos sujeitos da 

pesquisa, possibilitando um elevado número de informações capazes de elucidar e 

alcançar os objetivos propostos.  

 
5.5 Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi feita após a leitura detalhada das respostas dos 

questionários. Os dados foram organizados, classificados, agrupados e 

categorizados, sendo a categorização dos dados a última etapa do processo de 

análise que tomou por base as principais informações e opiniões emitidas pelos 

sujeitos da pesquisa.  

As questões no formato Likert foram analisadas com base nas respostas em 

escalas, as quais os sujeitos especificam seu nível de concordância ou discordância 

à afirmação, ou ainda, a indiferença (BELL, 2008). Portanto, assumiu-se como 

concordância normalmente a soma dos fatores positivos da questão e, como 

discordância a soma dos fatores negativos.  

A fim de analisar os dados quatitativos foi utilizado análise descritiva, que 

segundo Gil (1994), é feita para: caracterizar o que é típico no grupo; indicar 

variabilidade dos indivíduos do grupo; e verificar como os indivíduos se distribuem 

em relação a determinadas variáveis e; mostrar a força e a direção da relação entre 

as variáveis. Os dados foram analisados quantitativamente através de descrição 

estatística, tendo como suporte o Software Excel 2007, estando os valores 

apresentados em percentual.  

Para uma melhor visualização dos resultados quantitativos foram utilizadas 

figuras e tabelas (VOLPATO, 2011). Estes instrumentos são capazes de facilitar a 

obtenção dos dados para a análise pela pesquisadora, pois “permitem a 

concentração do maior número possível de informações no mesmo espaço e a 

visualização dos fenômenos através da representação material figurada” (CERVO; 

BERVIAN, 1996, p. 141), assim como também foi feita uma interrelação entre os 

dados obtidos e a literatura científica específica levantada.  
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5.6 Procedimentos éticos 

 

O termo de consentimento livre e esclarecido conteve todas as informações 

pertinentes à pesquisa em questão quanto à finalidade do estudo, contato com o 

pesquisador, objetivos descritos de forma clara e objetiva, bem como esclarecimento 

sobre o sigilo da pesquisa, sendo a mesma apenas para cunho científico, 

preservando todos os dados do participante, mantendo sua identidade no 

anonimato.  

O participante, de posse do termo de consentimento livre e esclarecido, não 

teve qualquer dano à sua integridade física e moral. O mesmo possuía o livre arbítrio 

para desistir de participar da pesquisa no momento em que lhe for conveniente, não 

lhe ocorrendo qualquer tipo de prejuízo material, moral ou até mesmo a exposição 

de sua imagem, tendo em vista que seus dados foram mantidos no completo sigilo. 

Após os sujeitos concordarem em assinar o Termo de consentimento livre e 

esclarecido, os resultados foram utilizados de acordo com a resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde que tem por objetivo a regulamentação da pesquisa 

científica realizada com seres humanos (BRASIL, 2012). 

Cabe ainda ressaltar que o participante teve direito ao acesso sobre os 

resultados obtidos com a pesquisa, se assim o desejasse.  
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6 RESULTADOS  

 
Para melhor compreensão, os resultados da pesquisa foram divididos em 

três categorias: 1ª etapa - Identificação pessoal e situação acadêmica dos sujeitos 

do estudo; 2ª etapa - Nível motivacional de docentes e discentes que participam de 

cursos de licenciatura em Educação a Distância; e 3ª etapa – A Educação a 

Distância com suporte a plataforma Moodle. 

 

6.1 Identificação pessoal e situação acadêmica dos sujeitos do estudo 

 

Apresenta-se a seguir os dados dos docentes e discentes que participaram 

efetivamente da pesquisa, segundo identificação pessoal e situação acadêmica, 

como: gênero; idade; curso em que participa; ordem de opção pelo curso e 

ocupação.  

A figura 1 demonstra a participação dos sujeitos da pesquisa em função do 

gênero nos cursos de Educação a Distância. Pode-se perceber que para o grupo 

discente há uma maior proporção do gênero feminino (63%) e para o grupo dos 

docentes o maior percentual foi para o gênero masculino (70,8%). 

 

 
Figura 1 – Distribuição da participação por gênero dos docentes (n = 24) e discentes (n = 254) 
de cursos de Educação a Distância. 

 

A figura 2 apresenta a distribuição da idade dos sujeitos da pesquisa que 

participam e/ou atuam na modalidade de Educação a Distância. Ficou percebido que 
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para o grupo docente as faixas etárias em que há um maior percentual são: dos 21 a 

30 anos (41,7%) e dos 31 a 40 anos (41,7%). Para o grupo dos discentes estas 

faixas etárias também são as com maiores percentuais, ou seja, dos 21 a 30 anos 

(40,2%) e dos 31 a 40 anos (27,2%). 

 

 

 
Figura 2 – Distribuição da participação por idade, em anos, dos docentes (n = 24) e discentes 
(n = 254) de cursos de Educação a Distância. 

 
A figura 3 representa a distribuição da participação em cursos de graduação 

na modalidade licenciatura dos sujeitos da pesquisa. Neste sentido, o curso em que 

apresentou uma maior participação nesta pesquisa foi a licenciatura em geografia 

(74,8%) para o grupo dos discentes. Enquanto, para o grupo dos docentes, este 

percentual foi mais acentuado para a atuação no curso de licenciatura em pedagogia 

(45,8%).  
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Figura 3 - Distribuição da participação em cursos de graduação na modalidade licenciatura 
dos docentes (n = 24) e discentes (n = 254) de cursos de Educação a Distância. 

 

Por conseguinte, a figura 4 apresenta a distribuição da ordem de opção pelo 

curso na modalidade de Educação a Distância dos sujeitos da pesquisa. Para tanto, 

a escolha de cursos de licenciatura a distância foi a 1ª opção para a grande maioria 

dos docentes (70,8%) e discentes (75,6%) da amostra em estudo.  

 

 
 

Figura 4 – Distribuição da ordem de opção pelo curso dos docentes (n = 24) e discentes (n = 
254) de cursos de Educação a Distância. 
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Em seguida, a figura 5 dispõe sobre a distribuição do semestre em que os 

docentes e discentes estão cursando e/ou atuando. É possível perceber que o maior 

percentual de participação dos docentes desta amostra esteve nos primeiros 

semestres (41,7%) e 8º semestres (29,2%). Enquanto para o grupo dos discentes 

está situação também foi verdadeira, pois no primeiro semestre houve a partipação 

de 74,8% e no 8º semestre houve a participação de 17,7%. Não houve participação 

na pesquisa de docentes e discentes nos 3º e 6º semestres. 

Figura 5 – Distribuição da participação dos docentes (n = 24) e discentes (n = 254) de cursos 
de Educação a Distância por semestre. 

 

Dando continuidade, a figura 6 demonstra a distribuição dos sujeitos quanto 

a ocupação, ou seja, se apenas estudam, ou se estudam e trabalham, ou ainda se 

apenas trabalham. Ficou percebido que a grande maioria dos docentes (70,8%) e 

dos discentes (81,1%) estudam e trabalham. 

 
 
Figura 6 – Distribuição da ocupação dos docentes (n = 24) e discentes (n = 254) de cursos de 
Educação a Distância. 
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6.2 Nível motivacional de docentes e discentes que participam de cursos de 

licenciatura em Educação a Distância  

 

A figura 7 demonstra os resultados referentes aos níveis motivacionais de 

docentes e discentes. Pode-se perceber que as categorias com tendência negativa 

(“Nada em consonância comigo,...” e “Pouca consonância comigo,...”) foram muito 

pouco apresentadas. No entanto, as categorias positivas (“bastante em consonância 

comigo,...” e “sempre em consonância comigo,...”) demonstraram um alto nível 

motivacional tanto para os discentes (soma dos dois critérios positivos = 82,10%) 

quanto para os docentes e em um maior percentual (soma os dois critérios positivos 

= 89,02) perante as categorias da escala Likert. Verifica-se ainda que há um nível 

baixo de indiferença motivacional para os discentes e docentes. 

 

 

 

Figura 7– Distribuição dos níveis motivacionais de docentes (n = 24) e discentes (n = 254) de 
cursos de Educação a Distância. 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Nada em
consonância

comigo,
totalmente

em
desacordo,
nunca se
verifica

Pouca
consonância

comigo,
bastante em
desacordo,
pouco se
verifica

Algumas
vezes de
acordo e

outras em
desacordo,

algumas
vezes se
verifica,

outras não

Bastante em
consonância

comigo,
bastante em

acordo,
verifica-se
bastantes

vezes

Sempre em
consonância

comigo,
totalmente
em acordo,
verifica-se

sempre

0,32 1,25

16,33

39,12
42,98

0,48

10,50

37,23

51,79

P
er

ce
n

tu
al

Valores em escala 

Discente

Docente

Soma: 89,02% 

Soma: 82,10% 

Soma: 1,57% 



 

Lygia Maria Silveira e Oliveira 36 
 

6.2.1 Os fatores que mais motivam docentes e discentes de cursos de 

Educação a distância 

 

A Tabela 2 demonstra os itens do questionário motivacional a fim de 

fornecer suporte às figuras 08 e 09. 

 

Tabela 02 – Itens do questionário motivacional.  

Nº Descrição de cada questão 

M1 Sinto-me satisfeito participando deste curso 

M2 Gosto das disciplinas do curso (aulas, matérias). 

M3 Estar na faculdade me proporciona um sentimento de bem-estar 

M4 Estou satisfeito com a minha universidade (local, estrutura) 

M5 O curso contribui para um aumento na minha autoestima 

M6 Acredito que sou capaz de realizar as coisas que me são designadas 

M7 Participar deste curso me proporciona um sentimento de realização 

M8 O curso satisfaz os meus objetivos 

M9 Possuo o desejo de me superar cada vez mais 

M10 Estou satisfeito comigo mesmo 

M11 Meu estilo de vida contribui para o meu bem-estar dentro do curso 

M12 Possuo um bom rendimento acadêmico 

M13 Mantenho um bom relacionamento com minha família 

M14 Tenho um bom relacionamento com os professores do curso (no caso dos 
alunos) ou Tenho um bom relacionamento com os estudantes do curso (no 
caso dos professores) 

M15 Tenho um bom relacionamento com meus colegas professores ou tenho um 
bom relacionamento com meus colegas alunos 

M16 Acredito que para ser um profissional nesta área é preciso ter vocação 

M17 Acredito que eu possuo vocação para atuar nesta área 

M = Motivação. 
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A figura 8 representa os níveis motivacionais dos discentes, em percentual e 

por questão. Pode-se perceber que todas as questões apresentam valores com 

percentuais elevados, destacando-se as questões com valores mais acentuados: 

M3, M5, M7, M9, M13, M14, M15, M16. 

 

 

Figura 8 – Distribuição dos níveis motivacionais dos discentes (n = 254) de cursos de 
Educação a Distância. Observação: As marcações circulares em azul representam os valores 
com maiores níveis motivacionais. 

 

A figura 9 demonstra os níveis motivacionais dos docentes, em percentual e 

por questão. Pode-se perceber que todas as questões apresentam valores com 

percentuais elevados, destacando-se as questões com valores mais acentuados: 

M2, M3, M5, M7, M8, M9, M13, M14, M15, M17. 

 

Figura 9 – Distribuição dos níveis motivacionais dos docentes (n = 24) de cursos de Educação 
a Distância. Observação: As marcações circulares em azul representam os valores com 
maiores níveis motivacionais. 
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6.2.2 Motivação para a utilização da plataforma Moodle 

 

A figura 10 apresenta a distribuição dos níveis motivacionais para a 

utilização da Plataforma Moodle pelos sujeitos da pesquisa. Percebe-se que as 

categorias com tendência negativa (“Discordo totalmente” e “Discordo”) foram muito 

pouco apresentadas. No entanto, as categorias positivas (“Concordo” e “Concordo 

totalmente”) demonstraram um alto nível motivacional tanto para os discentes (soma 

dos dois critérios positivos = 74,01%) quanto para os docentes e em um maior 

percentual (soma os dois critérios positivos = 87,50) perante as categorias da escala 

Likert. Verifica-se ainda que há um nível relativamente baixo de indiferença 

motivacional para os discentes (18,11%) e docentes (8,33%). 

 

 

Figura 10– Distribuição dos níveis motivacionais para a utilização da Plataforma Moodle de 
docentes (n = 24) e discentes (n = 254) de cursos de Educação a Distância. 

 

6.3 A plataforma Moodle e o processo de ensino-aprendizagem em cursos de 

Educação a distância 

 

A figura 11 demonstra a distribuição sobre a influência da utilização da 
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Distância. Percebe-se que as categorias com tendência negativa (“Discordo 
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das categorias negativas apresentou valores mais acentuados (soma dos dois 

critérios negativos = 22,68%), o que indica um percentual de não influência da 

plataforma Moodle no processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, as 

categorias positivas (“Concordo” e “Concordo totalmente”) demonstraram alta 

influência do uso da plataforma Moodle no processo de ensino-aprendizagem para 

os discentes (soma dos dois critérios positivos = 86,31%) quanto para os docentes e 

em um menor percentual (soma os dois critérios positivos = 67,59%) perante as 

categorias da escala Likert. Verifica-se ainda que há um nível relativamente baixo e 

semelhante de indiferença para os discentes (10,59%) e docentes (9,72%). 

 

Figura 11 – Distribuição do nível de concordância e discordância dos docentes (n = 24) e 
discentes (n = 254) sobre a influência da utilização da plataforma Moodle no processo de 
ensino-aprendizagem de cursos de Educação a Distância. 
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estudo e a biblioteca não eletrônica. Desta forma, ficou percebido que categorias 

com tendência negativa (“Discordo totalmente” e “Discordo”) demonstraram um 

elevado percentual para os discentes (soma dos dois critérios negativos = 42,92%). 

Contudo, para o grupo docente esta soma das categorias negativas apresentou 

valores semelhantes (soma dos dois critérios negativos = 41,66%), o que fornecem 

indicativos de que a utilização da plataforma Moodle não afasta os discentes e 

docentes das aulas presenciais e de ir à biblioteca não eletrônica. De outra forma, as 

categorias positivas (“Concordo” e “Concordo totalmente”) demonstraram que existe 

um grande percentual de discentes (soma dos dois critérios positivos = 29,53%) e 

docentes (soma dos dois critérios positivos = 29,16%) que acreditam na influência 

da utilização da plataforma Moodle no sentido do afastamento das aulas presencias 

e de ir à biblioteca não eletrônica.  

 

Figura 12 – Distribuição da concordância e discordância dos docentes (n = 24) e discentes (n = 
254) sobre se a utilização da plataforma Moodle faz com deixem de utilizar aulas nas salas de 
estudo presenciais e pesquisa na Biblioteca não eletrônica. 

 

6.4.2 Considero vantajoso deixar de ter aulas presenciais? 

 

A figura 13 busca responder se é vantajoso deixar de ter aulas presenciais 

na Educação a Distância. Percebe-se que as categorias com tendência negativa 

(“Discordo totalmente” e “Discordo”) demonstraram um elevado percentual para os 

discentes (soma dos dois critérios negativos = 59,84%) e para os docentes 

(58,33%), o que indica não ser vantajoso deixar de ter aulas presenciais na 
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Educação a Distância. Por outro lado, as categorias positivas (“Concordo” e 

“Concordo totalmente”) indicam um grande percentual de discentes (soma dos dois 

critérios positivos = 21,65%) e docentes (soma os dois critérios positivos = 20,83%) 

que acreditam ser vantajoso deixar de ter aulas presenciais, sendo este percentual 

menor do que a metade daqueles em que afirmaram em contrário. 

 

 

Figura 13 – Distribuição do nível de concordância e discordância dos docentes (n = 24) e 
discentes (n = 254) sobre se é vantajoso deixar de ter aulas presenciais. 

 

6.4.3 O trabalho no Moodle substitui o trabalho nas aulas presenciais? 
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docentes (54,17%), o que indica uma forte tendência no sentido de o trabalho no 

Moodle não substituir o trabalho nas aulas presenciais. Além do mais, as categorias 

positivas (“Concordo” e “Concordo totalmente”) indicam um grande percentual de 

discentes (soma dos dois critérios positivos = 27,17%) e docentes (soma os dois 

critérios positivos = 25%) que acreditam o contrário, ou seja, o trabalho na 

plataforma Moodle substitui o trabalho nas aulas presenciais.  
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Figura 14 – Distribuição do nível de concordância e discordância dos docentes (n = 24) e 
discentes (n = 254) sobre se o trabalho no Moodle substitui o trabalho nas aulas presenciais. 
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Figura 15 – Distribuição do nível de concordância e discordância dos docentes (n = 24) e 
discentes (n = 254) sobre se há preferência em ir a uma aula presencial em vez de tirar as 
dúvidas no Moodle. 

 

6.4.5 Prefiro estudar sozinho pelos materiais em suporte escrito (Manuais e 

Guias) e ir às aulas presenciais do que trabalhar no Moodle? 
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Figura 16 – Distribuição da concordância e discordância dos docentes (n = 24) e discentes (n = 
254) sobre se há preferência em estudar sozinho pelos materiais em suporte escrito e ir às 
aulas presenciais do que trabalhar no Moodle na EAD. 

 

6.4.6 Acho que trabalhar e aprender com os colegas e o(a) professor(a) no 
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Figura 17 – Distribuição da concordância e discordância dos docentes (n = 24) e discentes (n = 
254) sobre se há preferência em trabalhar e aprender com os colegas e o(a) professor(a) no 
Moodle do que estudar sozinho e ir às aulas presenciais. 

 

6.5 Importância das ferramentas disponibilizadas na plataforma Moodle para a 

utilidade no contexto disciplinar 

 

6.5.1 Uso de fóruns de dúvidas e diálogo no contexto disciplinar 
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Figura 18 – Distribuição do nível de concordância e discordância dos docentes (n = 24) e 
discentes (n = 254) sobre o uso de fóruns de dúvidas e diálogo no contexto disciplinar na 
Educação a Distância. 

 
6.5.2 Consideração sobre a possibilidade de enviar Mensagens no Moodle 
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Figura 19 – Distribuição do nível de concordância e discordância dos docentes (n = 24) e 
discentes (n = 254) sobre a possibilidade de enviar Mensagens no Moodle. 
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Através da figura 20 também se pode perceber a grande importância 
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Figura 20 – Distribuição do nível de concordância e discordância dos docentes (n = 24) e 
discentes (n = 254) sobre os conteúdos e as fichas de trabalho dos Módulos no contexto 
disciplinar. 

 

6.5.4 Utilização de vídeos no contexto disciplinar 

 

Através da figura 21 também se pode perceber a grande importância 

fornecida pelos discentes e pelos docentes sobre a utilização de vídeos no contexto 

disciplinar por meio das categorias positivas (“Concordo” e “Concordo totalmente”) 

para os discentes (soma dos dois critérios positivos = 84,64%) e para os docentes 

(soma os dois critérios positivos = 87,50%).  

 

 

Figura 21 – Distribuição do nível de concordância e discordância dos docentes (n = 24) e 
discentes (n = 254) sobre a utilização de vídeos no contexto disciplinar 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 Discussão da metodologia 

 

A discussão da metodologia foi realizada em consonância com os seguintes 

aspectos: (I) tipo de pesquisa, cenário, amostra e critérios de inclusão e exclusão; 

(II) os instrumentos da pesquisa utilizados para a recolha dos dados; (III) as 

limitações metodológicas encontradas; e (IV) a análise estatísiticos selecionada.  

 

7.1.1 Tipo de pesquisa, cenário, amostra e os critérios de inclusão e exclusão 

 

Esta investigação partiu do objetivo de analisar o processo de ensino-

aprendizagem e níveis motivacionais de docentes e discentes em disciplinas na 

modalidade a distância com suporte a plataforma Moodle. Neste sentido, o carácter 

misto foi empregado por a investigação exploratória proporciona maior familiaridade 

com o problema a ser pesquisado, enquanto a pesquisa descritiva busca descrever 

as caracterísiticas de determinadas populações ou fenômenos (GIL, 2008). 

Por sua vez, a abordagem quantitativa da pesquisa foi utilizada por acreditar 

que seriam fornecidos subsídios que estão centrados na objetividade, tendo como 

influência o positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com 

base na análise de dados brutos (FONSECA, 2002). Para tanto, a partir da 

abordagem quantitativa procurou-se seguir com rigor um plano previamente 

estabelecido baseado em hipóteses claramente indicadas e variáveis que são objeto 

de definição operacional (NEVES, 2009).  

Quanto ao uso da recolha de dados em um momento temporal específico, 

ou seja, de forma transversal, pode-se atribuir que este tipo de conduta foi utilizado 

por entender que estiveram associados a esta técnica de coleta um número 

relativamente grande de questionários aplicados aos participantes da pesquisa (n = 

24 para os docentes e n = 254 para os discentes), sem contar que também foi 

elevado o número de instrumentos (três questionários) e questões utilizadas (em 

total de 52 questões). Tal percurso escolhido tornou muito mais viável a conduta 

transversal do que longitudinal em função do tempo dedicado para coletar um 

número elevado de questões. 
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No que diz respeito ao cenário da pesquisa, o principal  motivo da escolha 

da Instituição de Ensino Supeior, Universidade Estadual do Ceará – UECE, deveu-

se por esta reunir vários cursos de graduação sobre sua chancela e por aceitar 

prontamente que a pesquisa fosse realizada em seus cursos. Além do mais, esta 

IES utiliza como plataforma que fornece suporte ao processo de ensino-

aprendizagem a Moodle, sendo esta plataforma escolhida por ser de fonte livre, 

gratuita e de ambiente amigável, tornando se, pois ambiente propício para buscar 

respostas a questão guia desta investigação que é: A Educação a Distância com 

suporte a plataforma Moodle contribui para uma relação do docente e discente 

favorável ao processo de ensino-aprendizagem e a níveis motivacionais elevados?    

É relevante pontuar que a UECE começou suas atividades usando a 

modalidade de Educação a Distância na segunda metade da década de 1990, 

estando suas ações vinculadas inicialmente a cursos de Licenciatura gerenciados 

pelo Centro de Educação da Universidade. E, com a criação de vários cursos com 

disciplinas semipresenciais, a exemplo, o curso de Administração (bacharelado) e o 

de Pedagogia (Licenciatura), foi criada a Secretaria de Apoio às Tecnologias 

Educacionais – SATE.  

Atualmente a SATE oferece os cursos de Graduação (Administração 

Pública, Artes Plásticas, Ciências Biológicas, Física, Geografia, Informática, 

Pedagogia, Matemática e Química), cursos de Especialização (Gestão Pública, 

Gestão Pública Municipal, Gestão em Saúde, Gestão Pedagógica e Escola Básica e 

Educação a Distância: Fundamentos e Ferramentas), três de Extensão (Oficina de 

Elaboração de Itens, Curso sobre Razão e Fé, Curso sobre Resíduos Sólidos), e 

Mestrado (Mestrado Profissional em Matemática), dentre outros de curta duração 

com objetivo de preparar para concursos da Secretaria de Educação do Estado do 

Ceará (SEDUC). Portanto, tal ambiente dedicado a Educação a distância realmente 

reúne condições favoráveis a esta investigação. 

Relativamente ao interesse em pesquisar sobre a contribuição da platafoma 

Moodle e não outra plataforma, isto ocorreu por a plataforma Moodle se tratar de um 

recurso livre e adotado por uma grande quantidade de instituições de ensino 

superior (LYNN; BARROS; OKADA, 2009), sendo também o caso da UECE, a qual 

acolheu rapidamente a solicitação de contribuir com esta pesquisa. 
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Os critérios de inclusão e exclusão assumidos nesta investigação ocorreram 

por acreditar que com pelo menos um semestre de experiência de curso de 

graduação na modalidade a distância daria subsídios suficientes para 

coompreensão do funcionamento do curso e da plataforma Moodle.   

Como critério de exclusão, optou-se apenas por respeitar a vontande dos 

participantes em participar ou não da pesquisa, sendo para isto necessário a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE dedicados aos 

sujeitos da pesquisa (APÊNDICE A).  

 

7.1.2 Os instrumentos da pesquisa utilizados para a coleta dos dados 

 

Para efeito da presente coleta de dados foram usados três questionários: um 

deles para a caracterização dos sujeitos da pesquisa, outro para análise dos níveis 

motivacionais e um último sobre o processo de ensino-aprendizagem com suporte 

da plataforma Moodle.  

A opção pelo uso de questionários se deveu por representarem formas 

importantes de coletar dados. Eles fornecem respostas por escrito pelos 

participantes com o objetivo de levantar opiniões, crenças, sentimentos e situações 

vividas (GIL, 2008). Dentre suas vantagens, Gil (2008) cita: obter o maior número de 

respostas ao mesmo tempo, sendo estas mais rápidas e mais precisas; há maior 

liberdade nas respostas em razão do anonimato; expõe a menos riscos de 

distorções, pela não influência do pesquisador; permite mais uniformidade na 

avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento. Outra vantagem está 

na possibilidade deste tipo de instrumento de coleta de dados ser respondido mais 

rapidamente e mais facilmente, pois o participante só precisa escolher a alternativa 

que melhor se adequar (BLECHER, MATTOS; ROSSETTO JÚNIOR, 2004). 

No entanto, a utilização de questionários também pode apresentar 

desvantagens (BONI; QUARESMA, 2005): baixo percentual de retorno dos 

questionários; impossibilita a participação de pessoas com pouca instrução formal; 

nem sempre permite correções e esclarecimentos; e impossibilita a expressão 

completa das informações através de perguntas complementares a fim de elucidar 

uma determinada questão. 
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Vale ressaltar que a utilização de outro instrumento bastante conhecido é a 

entrevista, a qual possui características desenvolvidas para pesquisas qualitativas, 

tendo vantagens e desvantagens (BONI; QUARESMA, 2005): As principais 

vantagens do uso de entrevistas são: permitem uma abordagem mais aprofundada 

dos assuntos pesquisados; existe uma maior interação entre o pesquisador e o 

entrevistado, o que pode influenciar em respostas espontâneas; há captação 

imediata das informações; e, normalmente há um maior retorno das respostas 

comparado à aplicação de questionários on-line, por exemplo. As desvantagens da 

entrevista estão atreladas a limitações do próprio pesquisador, em situações como: 

poucos recursos financeiros e um maior gasto de tempo para coleta de dados e 

processamento dos resultados; certa insegurança por parte do pesquisado quanto 

ao anonimato ou não de sua participação. Portanto, não se adequando a este 

estudo em tela pela grande complexidade e total de questões e amostras 

pesquisadas. 

É importante relembrar que os dois últimos questionários seguiram o formato 

de escala Likert. As escalas Likert, originalmente criadas R. Likert, em 1932, fazem 

parte de um tipo de questionário em escala utilizado para encontrar a força do 

sentimento ou da atitude em relação a uma afirmação ou série de afirmações (BELL, 

2008).  

Para cada item do questionário no formato Likert, os participantes da 

pesquisa assinaram com um X apenas uma opção que melhor refletiu a sua opinião, 

o que deixa a análise dos resultados mais simples, porém sem que possam justificar 

suas escolhas (GUERRA, 2007), mas mesmo assim é de grande valia para 

pesquisas com elevado número de questões e aplicado a grandes populações (GIL, 

2008). 

Então, por esta pesquisa se tratar de uma amostra com pessoas em cinco 

cursos de graduação que funcionam na modalidade a distância e por haver um 

grande número de questionamentos a serem respondidos, foram utilizados como 

opção os questionários. 
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7.1.3 As limitações metodológicas encontradas 

 

É importante destacar como limitação para esta investigação que este 

estudo foi realizando em apenas uma instituição de ensino superior, a Universidade 

Estadual do Ceará – UECE, e o número de participantes docentes foi pequeno em 

relação à amostra desejada segundo o teste estatístico para cálculo do tamanho 

amostral. O número desejado era de 60 docentes e obteve-se 24 participantes, 

sendo: 11 professores de pedagogia; 03 do curso de computação; 03 de 

matemática; 04 da graduação em ciências biológicas; e 03 docentes da geografia.  

Talvez esta limitação tenha ocorrido por que foram utilizados questionários 

on-line e, mesmo em sua possível aplicação presencial, é reconhecida a 

desvantagem do baixo retorno de alguns questionários (BONI; QUARESMA, 2005). 

Contudo, em uma dissertação semelhante a partir da utilização da 

plataforma Moodle em um Centro Naval de Ensino a Distância, foram selecionados 

para comporem a amostra apenas 02 docentes e 01 diretor (entrevista) e 13 

estudantes (sendo 02 para entrevista e 13 questionários) (ESTEVES, 2010).   

Quanto à pesquisa ocorrer em apenas uma instituição, entende-se que a 

instituição aqui citada possui notória expertise na Educação a distância, pois já 

possui diversos cursos de extensão, graduação e pós-graduação, sendo a mesma 

avaliada por órgãos estaduais (Conselho Estadual de Educação) e federal 

(Ministério de Educação e Capes) continuamente, sendo, portanto, reconhecida. 

 
 
7.1.4 A análise estatística selecionada 

 
A análise descritiva é amplamente utilizada em pesquisa que tem como 

instrumento questionários quantitativos (GIL, 1994), bem como o formato Likert de 

questionários (BELL, 2008; GASPAR; JESUS; CRUZ, 2010; GUERRA, 2007; 

NASCIMENTO; TROMPIERI FILHO, 2002; VASCONCELOS, F. H. L. et al., 2007).   

 
7.2 Discussão dos resultados 

 

A discussão dos resultados foi pautada nos tópicos a seguir: (I) Identificação 

pessoal e situação acadêmica dos docentes e discentes; (II) Nível motivacional e 
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fatores associados na motivação de docentes e discentes que participam de cursos 

de educação a distância; (III) A plataforma Moodle e o processo de ensino-

aprendizagem em cursos de Educação a distância; (IV)  A plataforma Moodle versus 

distanciamento da sala de aula presencial/Biblioteca não eletrônica; e (V) 

Importância das ferramentas da plataforma Moodle para a utilidade no contexto 

disciplinar. 

 

7.2.1 Identificação pessoal e situação acadêmica dos docentes e discentes 

 
Neste estudo houve uma maior participação do gênero masculino para a 

categoria de professores, enquanto que para a categoria dos estudantes a maior 

participação recaiu no grupo feminino. Contudo, pode-se assumir que houve uma 

grande participação de ambos os gêneros.  

Em relação à idade dos participantes, os docentes apresentaram maior 

participação na faixa etária que vai dos 21 aos 40 anos, enquanto para os discentes 

esta faixa etária de maior participação esteve dos 20 aos 40 anos. Isto significa que 

os participantes desta pesquisa são adultos e, possivelmente com capacidade para 

responderem de forma adequada a presente pesquisa e, muito provavelmente com 

boas condições de escolherem suas formas de atuação acadêmicas. 

Relativamente à participação dentre os cursos de formação superior, para o 

grupo dos docentes a maior participação esteve no curso de pedagogia, enquanto 

para os discentes esteve no curso de geografia. Além disto, pode-se afirmar ainda 

que também houve certo equilíbrio dentre as participações nos diversos cursos. E, 

no que tange a participação por semestre, as maiores participações estiveram no 

primeiro semestre e com ligeiro aumento no oitavo semestre. 

Quanto à ordem de escolha por cursos de EAD, ambas as categorias 

afirmaram ser a primeira opção de escolha, o que parece demonstrar a cada dia 

uma tendência no crescimento da escolha de cursos a distância (INEP, 2009).  

Para além do mais, a grande maioria dos participantes desta pesquisa 

estuda e trabalha, sendo este também um indicativo de que estas populações pode 

ser favorecida por cursar suas licenciaturas na modalidade a distância, podendo 

escolher seus horários, espaços, diminuindo perda das aulas por estarem 

disponíveis em outros momentos previamente estabelecidos (CARVALHO et al., 
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2011), bem como terem menores custos com transportes e perdas de tempo com os 

mesmos, reduzindo seus estresses ocasionado pela locomoção nas vias urbanas 

das cidades mais desenvolvidas (FERNANDES, 2007).  

 

7.2.2 Motivação em cursos de EAD 

 

7.2.2.1 Nível motivacional de docentes e discentes que participam de cursos de 

educação a distância 

 

Inicialmente serão abordados os níveis motivacionais de docentes e 

discentes que participam de cursos de educação a distância. Para tanto, ao 

interpretar os resultados relativos aos níveis motivacionais de docentes e discentes 

que participam de cursos de licenciaturas na modalidade a distância, foi possível 

perceber que há elevados níveis motivacionais entre docentes e discentes. Aliado a 

este resultado, encontra-se presente nas respostas de professores e estudantes a 

valorização que têm em participar de cursos de educação a distância. Tal resultado 

está de acordo com a hipótese levantada para os níveis motivacionais de 

professores e estudantes que participam de EAD.   

A ideia supracitada é importante porque modifica o pensamento referente à 

má impressão que cursos de EAD tinham frente a sua posição de baixo prestígio no 

campo da Educação, pois era encarada como uma solução paliativa, emergencial ou 

ainda marginal em comparação aos sistemas tradicionais, ou seja, uma segunda 

opção para aqueles que, por algum motivo, abandonaram ou não conseguiram 

entrar no sistema convencional de Educação (BELLONI, 1999). Estas más 

impressões sobre os cursos na modalidade a distância estão relacionadas à sua 

seriedade, a sua eficiência e eficácia, perante a compreensão que nos países 

subdesenvolvidos não há uma cultura de aprendizagem por si só, havendo 

resistências e incompreensões sobre a EAD até mesmo dentro das universidades 

(ORESTE, 1996). 

Contudo, com a expansão no ensino superior a distância representa e 

instala novas perspectivas em IES, o que possibilita novas interações, simplifica 

caminhos e cria diferentes desafios para a formação do discente (INEP, 2009). 

Neste sentido, a EAD influencia em um novo contexto de aprendizagem, que exige 

mais autonomia, autogerenciamento e maturidade do discente (ALMEIDA, 2012; 
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CEREZO et al., 2011), podendo levá-lo a questionar a participação de cursos de 

formação superior na modalidade presencial frente às possibilidades fornecidas pelo 

ensino a distância, influenciando na baixa motivação ou diminuição pelo interesse 

em cursar graduações no modelo presencial (ALMEIDA, 2012). 

É importante trazer a esta discussão o perfil dos estudantes que participam 

da EAD, como, por exemplo: são adultos que já trabalham, moram em locais 

distantes dos núcleos de ensino, não foram aprovados em cursos presenciais e 

apresentam pouco tempo para estudar no ensino presencial (ORESTE, 1996). 

Contudo, dentro destas necessidades, é função da EAD dar possibilidade aos 

estudantes excluídos do modelo tradicional de educação para que possam ser 

incluídos e terem seus direitos de acesso à educação e à informação garantidos 

(ARIEIRA et al., 2009). 

Outra questão refere-se à participação dos discentes, em que alguns por 

serem muito tímidos não participam muito em aulas presenciais, mas no ensino a 

distância o fazem sem constrangimentos (MINNIS, 2003). Tal situação parece 

influenciar em uma maior motivação para a participação na EAD do que no ensino 

presencial. Além do mais, a motivação ou falta dela está também envolvida com a 

satisfação pessoal que se tem ao aprender, sendo que quanto mais se aprende mais 

se aumenta a motivação e, quanto mais se tem dificuldade em se aprender menor 

será os níveis motivacionais (ZIMMERMAN, 2002).   

Por outro lado, um dos possíveis pontos que poderia influencia nesta 

motivação seria o fato de que esta modalidade de ensino se dá a distância. Contudo, 

ao analisar o conceito de EAD, tem-se uma modalidade educacional que supera a 

relação de distância física, diminuindo obstáculos impostos entre docentes e 

discentes que ocorrem no modelo tradicional de ensino, em que a sala de aula é o 

ponto de encontro, com dia e horários marcados (FRANCO; CORDEIRO; 

CASTILLO, 2003; SARMET; ABRAHÃO, 2007).  

Para o estudante é possível definir benefícios em várias áreas como a 

possibilidade de se fazer mais pesquisas na própria internet, e assim, obterem 

acesso a informações de onde e quando desejarem, e com maior ênfase nos 

instantes de motivação para estudar, representando menos perda das aulas, por 

estarem disponíveis em outros momentos e até determinado prazo (CARVALHO et 

al., 2011).  
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Esta livre opção do discente no sentido de escolher seu espaço para estudar 

influencia em menores custos com transporte diário, redução do estresse 

ocasionado pela locomoção nas vias urbanas das cidades mais desenvolvidas, 

redução também na possibilidade de ocorrem acidentes de trânsito, bem como em 

escolhas mais confortáveis, tranquilas para se estudar, as quais nem sempre 

ocorrem em algumas instituições de ensino (FERNANDES, 2007).  

Quanto aos docentes, os principais benefícios estão pautados: na maior 

possibilidade de apresentar conteúdos em sala de aula virtual, propiciar um 

ambiente de diálogo positivo no qual as críticas podem ser impessoais, na inclusão 

de informativos adicionais que possibilitem a motivação de discentes e 

contextualizá-los com as atualidades acadêmicas, ao contrário de livros que 

apresentam algumas alterações a cada edição (CARVALHO et al., 2011).  

É neste sentido que a EAD através de suas ferramentas virtuais, em que se 

é possível estar junto virtualmente, faz do professor um orientador, podendo 

acompanhar o desenvolvimento do estudante no curso, fazê-lo refletir, compreender 

seus equívocos e produções, sem que haja um plantão integral do professor do 

curso (ALMEIDA, 2003). É claro que esta participação do docente deve estar 

pautada de forma a estimular para que o aluno se motive para o processo de ensino-

aprendizagem. Sem esta ação docente efetiva, as possibilidades de sucesso são 

bastante menores, porque os estudantes se sentem abandonados e sem motivação 

para enfrentar as dificuldades que fazem parte do processo de educação e 

aprendizagem (BARBOSA; REZENDE, 2006; MAIA, et al., 2006; SARMET; 

ABRAHÃO, 2007). 

Portanto, os níveis motivacionais de docentes e discentes que participam 

dos cursos na modalidade a distância aqui pesquisados são altos e, estão 

envolvidos aos benefícios que a EAD proporciona. Tal resultado está de acordo com 

a hipótese principal, no que se refere aos níveis motivacionais elevados diante das 

atividades desenvolvidas em cursos que funcionam na modalidade a distância. 
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7.2.2.2 Principais fatores associados aos níveis motivacionais em docentes e 

discentes que participam de cursos de educação a distância 

 

Ao tratar dos principais fatores associados aos níveis motivacionais em 

docentes e discentes, percebe-se que foram demarcados a ampla maioria dos itens 

do instrumento em questão. No entanto, observando os itens mais optados ficou 

percebido que tanto para docentes quanto para discentes estes itens foram: estar na 

faculdade me proporciona um sentimento de bem-estar; o curso contribui para um 

aumento na minha autoestima; participar deste curso me proporciona um sentimento 

de realização; possuo o desejo de me superar cada vez mais; mantenho um bom 

relacionamento com minha família; tenho um bom relacionamento com os 

professores do curso (no caso dos alunos) ou tenho um bom relacionamento com os 

estudantes do curso (no caso dos professores); tenho um bom relacionamento com 

meus colegas professores ou tenho um bom relacionamento com meus colegas 

alunos; acredito que para ser um profissional nesta área é preciso ter vocação. 

Estes fatores aqui apresentados parecem manter relações comuns ao fato 

de estar em cursos de formação e suas satisfações com os mesmos. Os fatores que 

influenciam positivamente a satisfação de discentes são compreendidos: na 

identificação pessoal com a área de atuação, os aspectos como o mercado de 

trabalho favorável e boa estrutura do curso (BARDAGI; LASSANCE; PARADISO, 

2003); nas relações entre os grupos de amigos (KANAN; BAKER, 2006); nas 

possibilidades de cursos que funcionam na modalidade EAD permitirem ficar em 

maior convívio com a família (FERNANDES, 2007 apud CASTRO, 2012) e 

aproveitar as capacidades do docente, seus conhecimentos, estratégias, postura e 

formas de interação do docente com os discentes (CAMARGOS; CAMARGOS; 

MACHADO, 2006), o que faz com que, de uma forma diferenciada, o ambiente 

virtual possibilite uma maior interatividade entre os sujeitos que passam uma maior 

parte do tempo conectados e/ou interligados via internet (SOARES, 2003).   

Por outro lado, podem ser apontados como fatores que interferem de forma 

negativa nas satisfações de discentes e acredita-se também de docentes: 

desapontamento com a má organização e falha geral em atender expectativas 

(PETRUZZELLIS; D’UGGENTO; ROMANAZZI, 2006); despreparo e pouco 

compromisso com os colegas por parte do corpo docente (CASTILLO; LOPES, 
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1996); e falta de disponibilidade no atendimento por parte de professores 

(DOUGLAS; DOUGLAS; BARNES, 2006). 

Então, tanto docentes quanto discentes apresentam fatores motivacionais 

semelhantes, sendo estes níveis motivacionais estreitamente ligados com o 

processo de formação e suas possibilidades: melhor sensação de bem estar em 

ambiente acadêmico, melhora da autoestima, realização pessoal, bom 

relacionamento entre os próprios colegas de profissão, entre professores e alunos e, 

entre os colegas de curso, possibilidade de estar mais tempo em convívio familiar e, 

acreditarem que é preciso ter vocação para atuarem nas áreas em que estão 

cursando. Logo, estes resultados vão além da primeira hipótese secundária 

levantada, que eram: os possíveis fatores que motivam docentes e discentes de 

cursos de Educação a distância estão mais relacionados: a participação do curso de 

EAD; ao aumento da autoestima; a concretização das atividades que me são 

designadas; ao sentimento de realização e desejo de se superar; e ao bom 

relacionamento com os professores;  

 

7.2.2.3 Motivação para a utilização da plataforma Moodle 

 

A motivação para a utilização da plataforma Moodle também foi elevada 

para docentes e discentes, o que parece estar em consonância com os demais 

quesitos motivacionais aqui já abordados.  

As próprias facilidades ou vantagens da EAD influenciam em cursos de 

formação superior na modalidade a distância, como por exemplo: um melhor 

gerenciamento do tempo para realizar as atividades do estudo, permitindo 

compatibilizar o horário de estudo com o trabalho, lazer e resolução de problemas 

pessoais e/ou familiares, tanto na semana, final de semana e feriados 

(FERNANDES, 2007 apud CASTRO, 2012).  

A plataforma Moodle tem como um dos seus pontos fortes o crescimento da 

motivação dos discentes (ALVES; BRITO, 2005). Esta plataforma facilita a 

comunicação por meio de chats, fóruns, correio eletrônico, plataformas de 

transferência de arquivos e recursos de buscas (CARVALHO et al., 2011), bem 

como a produção e distribuição de conteúdos e toda a gestão do ambiente virtual de 

aprendizagem e realização de avaliações dos estudantes (ALVES; BRITO, 2005), de 
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forma dinâmica através de trocas, guiado por uma pedagogia social construtivista 

(DUBEUX et al., 2008), a qual possa ser capaz de estimular a criatividade e reflexão, 

a capacidade intelectual e afetiva, desenvolvendo a autonomia e à democracia 

participativa e responsável (MORAN, 2000; SILVA, 2003). 

Portanto, a utilização da plataforma Moodle influencia de forma positiva na 

motivação para trabalhar na modalidade a Distância, estando estes fatores 

relacionados com o autogerenciamento que esta plataforma permite para seus 

docentes e discentes. Assim, há confirmação da hipótese principal, ou seja, existe 

um bom nível de concordância entre docentes e discentes sobre o suporte que a 

plataforma Moodle oferece no processo de ensino-aprendizagem.  

 

7.2.3 A plataforma Moodle e o processo de ensino-aprendizagem em cursos de 

Educação a distância 

 

A plataforma Moodle influencia no processo de ensino-aprendizado segundo 

os professores e estudantes desta pesquisa. É provável que tal influência ocorra 

porque, entre outros aspectos, há um aumento da motivação dos alunos; maior 

facilidade na produção e distribuição de conteúdos; partilha de conteúdos entre 

instituições; gestão total do ambiente virtual de aprendizagem e realização de 

avaliações dos estudantes (ALVES; BRITO, 2005). Assim, parece claro que um 

software apenas pode ser considerado como bom ou ruim de acordo com o contexto 

e a forma de ser usado, ou seja, para a promoção do ensino ou a construção do 

conhecimento dos estudantes (VALENTE, 1998). 

Esta possível influência no aprendizado através da Moodle passa por sua 

característica de poder ser modificado de acordo com a área de aprendizagem que 

administradores e autores fornecem aos educadores em ambientes de 

gerenciamento de cada estudante, verificando sua trajetória quando interage no 

curso, podendo os módulos que são ministrados serem liberados simultaneamente 

ou de forma progressiva para o melhor aprendizado (CRESTANA et al.,2012). Vale 

acrescentar que a plataforma Moodle é um software livre que atua com uma 

importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem dinâmico através de 

trocas, guiado por uma pedagogia social construtivista (DUBEUX et al., 2008). 
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Estas ferramentas representam importantes recursos tecnológicos, os quais 

auxiliam professores e estudantes em seus processos de ensino-aprendizado. 

Parece claro que estes recursos necessitam de docentes bem capacitados em suas 

formações, os quais deverão conhecer bem os conteúdos e os caminhos para bem 

ensinar, utilizando-se de práticas pedagógicas através das novas tecnologias como 

recursos que preencham as necessidades individuais e coletivas, que estimulem a 

criatividade e reflexão, bem como a capacidade intelectual e afetiva, desenvolvendo 

a autonomia e à democracia participativa e responsável (MORAN, 2000; SILVA, 

2003). 

Desta forma, as plataformas de ensino, e aqui estamos incluindo a Moodle, 

são AVAs que permitem novos meios de EAD e promovem a comunicação entre 

docente e discente, possibilitando compartilhar saberes através de uma 

comunicação que utiliza o computador (ESTEVES, 2010). 

Aprender aqui tem o sentido de planejar; criar atividades; obter, escolher e 

enviar informações; estabelecer conexões; pensar sobre o processo que se está 

desenvolvendo em grupo; possibilitar a capacidade de buscar resolver situações 

problemáticas de forma coletiva e com autonomia no sentido de encontrar uma 

solução, ao fazer e compreender (ALMEIDA, 2003). 

Neste sentido, a plataforma Moodle realmente funciona como feedback 

bastante dinâmico entre professor, estudantes e o sistema, ou mesmo, os recursos 

na plataforma alocados para o processo de ensino-aprendizagem, estando este 

resultado em conformidade com a hipótese levantada para o assunto em questão.  

 

7.2.4 A plataforma Moodle versus distanciamento da sala de aula 

presencial/Biblioteca não eletrônica. 

 

Outra questão que levanta certa dúvida é se a utilização da plataforma 

Moodle oferece algum distanciamento da sala de aula presencial e da biblioteca não 

eletrônica. A partir dos resultados, percebeu-se que a maioria dos pesquisados 

discorda a respeito deste distanciamento. Contudo, há ainda cerca de 30 por cento 

destes participantes da pesquisa que acreditam que o distanciamento exista. 

É importante fazer esta discussão no sentido de entender os desafios e 

perspectivas dos cursos de educação a distância frente aos cursos presenciais.  
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Ao ser avaliado a opinião de discentes de um curso presencial, segundo a 

utilização do ensino a distância por meio de uma plataforma Moodle, foi possível 

perceber que estes estudantes que passaram por uma experiência com o ensino a 

distância, mostraram-se satisfeitos com as possibilidades que o uso da plataforma 

de ensino a distância poderia facilitar para a complementação da aprendizagem 

(ARIEIRA, et al., 2009). Contudo, estes mesmos autores verificaram ainda que estes 

estudantes mesmo reconhecendo a importância da EAD, identificam-se mais com o 

método tradicional de ensino presencial do que o modelo a distância. 

Em um estudo que buscou evidenciar alguns aspectos relevantes do 

impacto das novas tecnologias na educação e as implicações dos desafios impostos 

para o ensino, foi possível perceber que estas novas tecnologias representam uma 

proposta pedagógica adequada ao processo de ensino-aprendizagem de docentes, 

os quais podem lançar mão de ferramentas, mídias educacionais, a fim de facilitar, 

mediar à aprendizagem e; os estudantes podem através dos recursos tecnológicos 

desenvolverem seus conhecimentos de forma ativa de acordo com suas 

necessidades (SILVA, 2003). 

Ao indagar sobre se os docentes e discentes consideram vantajoso deixar 

de ter aulas presenciais, percebeu-se com base nas respostas que a maioria 

discorda de tal afirmativa. No entanto, uma minoria acredita que é vantajoso deixar 

de ter tais aulas. Portanto, reassume-se a tendência encontrada na questão anterior 

e se nega mais uma vez a hipótese de que estes sujeitos da pesquisa preferem o 

uso da plataforma Moodle e do uso das bibliotecas virtuais, deixando ter aulas 

presenciais e com visitas as bibliotecas não eletrônicas. Tal resultado demonstra 

semelhança com uma pesquisa que perguntava aos estudantes de cursos 

presenciais quais eram suas opiniões acerca da metodologia de estudo on-line, os 

quais afirmavam que não trocariam o curso presencial por um curso a distância 

(ARIEIRA et al., 2009).  

É notória a tendência de que a utilização da plataforma Moodle não afasta a 

necessidade de haver aulas presenciais. Esta afirmativa ganha força ao analisar as 

respostas sobre se o trabalho no Moodle substitui o trabalho nas salas de aulas 

presenciais, o que, a partir das respostas da maioria docente e discente, fica 

evidente. Porém, também há uma minoria que acredita ser possível substituir tais 

aulas presenciais pelo trabalho na plataforma Moodle.    
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Vale ressaltar que, invertendo-se o questionamento, ao ser perguntado se 

há preferência em ir a uma aula presencial a tirar dúvidas no Moodle, a minoria dos 

professores e estudantes disse que são contrários a esta afirmativa. Entretanto, 

outra parte maior destes sujeitos foram favoráveis no sentido de preferirem ir a uma 

aula presencial a tirar dúvidas no Moodle.   

Relativamente à preferência em estudar sozinho pelos materiais em suporte 

escrito (manuais e guias) e as aulas presenciais do que trabalhar no Moodle, foi 

possível perceber que a maioria dos docentes e discentes discordam desta 

afirmativa. Em contrapartida, uma parcela de docentes e discentes menor concorda 

com esta preferência. Isto representa que o uso dos materiais e guias escritos, em 

aulas presenciais, nos estudos sozinhos é menos interessante do que quando 

utilizam a plataforma Moodle. Portanto, parece ser bem mais interessante os 

materiais e guias disponibilizados no meio virtual de aprendizagem. Talvez, isto 

ocorra porque cada sujeito envolvido no AVA possui a oportunidade de seguir 

diferentes caminhos, por meios de nós e conexões existentes entre informações, 

textos, hipertextos e imagens; ligar contextos, mídias e recursos; como receptor e 

emissor de informações, leitor, escritor e comunicador; desenvolvedor de novos links 

e conexões, as quais fornecem caminhos de referência e interação que podem ser 

visitados, trabalhados, explorados, mesmo que não estejam caracterizando 

ambiente de visita obrigatória (ALMEIDA, 2003). 

Por vários momentos, há um preenchimento dos recursos e/ou ferramentas 

que estão ausentes em sala de aula presenciais e que são facilmente utilizados em 

salas de aula virtuais por estudantes e professores através do uso de softwares e 

aplicativos, o que permite grande flexibilidade de utilização. Estas ferramentas 

ajudam na comunicação e troca de informações através de chats, fóruns, correio 

eletrônico, plataformas de transferência de arquivos e recursos de buscas 

(CARVALHO et al., 2011). 

É importante destacar que, no tocante a utilização das bibliotecas virtuais, tal 

evento vem também dos avanços das TICs e das transformações ocorridas na 

sociedade contemporânea, fazendo com que as bibliotecas universitárias se 

transformassem e/ou se adequassem na busca de novas ações que passaram a 

usar ferramentas da internet em AVA, como, por exemplo, o preparo principalmente 

de estudantes de graduação em buscas de materiais bibliográficos, arquivos no 
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formato digital, coleções e serviços, o que deixa muito mais dinâmica a busca 

(CRESTANA et al.,2012; GRUCA, 2010). E, neste sentido que as bibliotecas virtuais 

são diferentes e complementam as bibliotecas não virtuais (CRESTANA et al.,2012). 

Tal dinamicidade e facilidade na busca de conteúdos demonstram certa 

diferença entre bibliotecas virtuais e tradicionais ou físicas, mas é necessária a 

organização de palestras e treinamentos de forma presencial e também a distância, 

a fim de se garantir que os estudantes apreendam os recursos do sistema da 

biblioteca virtual (BYRNE; BATES 2009). 

Em termos práticos, é possível encontrar momentos em que os alunos 

admitem e demonstram maiores níveis de satisfação quando utilizam a plataforma 

Moodle (textos com vários recursos de busca dinâmica que possibilitam retirada de 

dúvidas bastante rápidas) em comparação ao uso de recursos físicos em textos 

escritos em papel.  Isto se traduz em uma convivência com a diversidade e a 

singularidade, por permitir que exista um ambiente de troca de ideias e experiências, 

possibilitando ainda: a realização de simulações, teste de hipóteses, resolução de 

problemas e desenvolvimento de novas situações, por meio coletivo através da 

informação, em que os valores, motivações, hábitos e práticas são compartilhados 

(ALMEIDA, 2003). 

Vale ressaltar que o objetivo principal da EAD não é substituir a educação 

tradicional, e sim complementá-la na individualização dos conhecimentos de cada 

sujeito, conforme suas características, desejos e capacidades cognitivas (ARIEIRA 

et al., 2009). Além disso, é cada vez menor a pertinência das diferenças entre os 

cursos presenciais e a distância, pois a utilização das redes de telecomunicação e 

dos suportes multimídia interativos vem sendo incluídos nas formas mais tradicionais 

de ensino (LEVY, 1999; GOMES, 2008; MORGADO; MOTA, 2009).  

Então, a utilização da plataforma Moodle em disciplinas semipresenciais na 

Educação a Distância faz com que a maior parte dos docentes e discentes 

envolvidos nesta pesquisa não deixem de utilizar as salas de estudo presenciais e 

pesquisas na Biblioteca não eletrônica, existindo, contudo, um percentual minoritário 

de participantes que acreditam o contrário. Este resultado aqui apontado não 

apresentou conformidade com a hipótese levantada para este item, que era: a 

utilização da plataforma Moodle em disciplinas semipresenciais na Educação a 
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Distância faz com que docentes e discentes deixem de utilizar as salas de estudo 

presenciais e pesquisas na Biblioteca não eletrônica. 

 

7.2.5 Importância das ferramentas da plataforma Moodle para a utilidade no 

contexto disciplinar 

 

Os recursos dos AVA são os mesmos existentes na internet como: correio, 

fórum, bate-papo, conferência, banco de recursos, etc. A grande vantagem destes 

recursos está na forma de gestão da informação, conforme critérios previamente 

estabelecidos de organização, de acordo com as características de cada sistema 

(ALMEIDA, 2003). Estas ferramentas estão inseridas no Moodle e, possibilitam o 

desenvolvimento de cursos através da internet, os quais são utilizados por meio de 

especificações de login e senha, facilitando o uso de recursos como a inserção de 

páginas, ferramentas multimídias, atividades, questionários, preenchimento de 

formulários, uso de fóruns e chats, dentre outros, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem (CRESTANA et al., 2012). 

Neste sentido, a primeira ferramenta aqui abordada é a utilização dos 

correios eletrônicos. O correio eletrônico, electronic mail ou simplesmente e-mail, 

representa um conjunto de caixas postais virtuais que possibilita trabalhar com 

serviços de enviar e receber mensagens eletrônicas através da internet, o que 

possibilita uma utilização eficiente de comunicação entre pessoas (NASCIMENTO; 

TROMPIERI FILHO, 2002).  O e-mail possui a vantagem da mensagem poder ser 

anexada a arquivos dos mais diversos tipos: texto escrito; imagem digitalizada; e 

qualquer documento que seja um arquivo eletrônico (NASCIMENTO; TROMPIERI 

FILHO, 2002). Desta feita, parece que o correio eletrônico para a pesquisa em tela, 

representa uma importante ferramenta de comunicação, o que facilita o processo de 

ensino-aprendizagem. E, possibilita a redução nas atividades burocráticas em sala 

de aula, uso de chamadas, organização de grupos de trabalho, dentre outras ações 

(NASCIMENTO; TROMPIERI FILHO, 2002). 

Dando sequência, tem-se o uso de fóruns de dúvidas e diálogos no contexto 

disciplinar. Os fóruns são ferramentas assíncronas de comunicação que ajudam no 

processo de cooperação e interação (CORREA, 2008). Nesta pesquisa, ficou 

percebido que é elevado o percentual de concordância de docentes e discentes 
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referente à importância dos fóruns de dúvidas e diálogos. É de grande importância a 

utilização destes fóruns por possibilitar a troca de informações em tempo real, o que 

aproximam docentes e discentes do processo de ensino-aprendizagem.  

Os fóruns podem ser utilizados para promover qualquer forma de discussão, 

como, por exemplo, conversas com desejo de ampliar a participação de estudantes 

mais tímidos em cursos on-line, assim como também a abordagens de assuntos 

mais complexos e específicos, na busca da construção de conhecimento e/ou 

aprofundamento em estudos realizados de forma coletiva, podendo os diálogos 

ficarem disponíveis por tempo ilimitado e serem utilizados por todos os que 

participam ao acessarem seus conteúdos (CORREA, 2008). Além do mais, esta 

ferramenta também tem outro ponto positivo que é a possibilidade de acessar e/ou 

recuperar uma determinada discussão/informação em qualquer momento, mesmo 

depois de sair da internet (MIRANDA; COUTO; GOMES, 2013). 

Em um estudo com o objetivo de demonstrar a utilização do Moodle para o 

desenvolvimento e avaliação de competências dos alunos, obtiveram-se as 

seguintes conclusões (LÓPEZ; ROMERO; ROPERO, 2010): A Moodle possui 

ferramentas úteis para o desenvolvimento de habilidades alunos; a utilização destes 

recursos fortalece os sujeitos, tanto em período de aula quanto fora dela, permitindo 

que desenvolvam habilidades específicas e gerais; e os fóruns, chats e consultas 

melhoram a comunicação entre os próprios estudantes e a relação entre estes com 

os docentes, pois propiciam recursos importantes para melhorar as habilidades de 

comunicação oral e escrita, bem como responsabilidade e iniciativa dos estudantes. 

Em relação aos acessos em Fóruns e Tutoriais, partindo de uma pesquisa 

com acadêmicos de medicina que tiveram a experiência de uma disciplina na 

modalidade a distância, foi possível verificar que houve um pequeno número de 

acesso aos tutoriais quando comparado ao grande número de acessos aos fóruns 

(CRESTANA et al., 2012). As informações relativas à orientação para a utilização de 

bases de dados específicas, como, por exemplo, artigos científicos na saúde, 

estavam contidos nos fóruns e, por outro lado, os tutoriais continuam informações de 

como a plataforma funcionam de forma técnica. Portanto, a concentração na 

qualidade da participação dos estudantes, frente às intervenções realizadas pelos 

próprios estudantes por meio de fóruns de dúvidas e diálogos, nas discussões 
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estimuladas pelos textos e no bojo do desenvolvimento de projetos é importante 

(ROSA; MALTEMPI, 2006).  

Outra questão interessante na utilização destes fóruns é que o discente tem 

liberdade de se expressar com menor receio do que em ambiente presencial. Na 

mão contrária a este pensamento está a dificuldade de tirar dúvidas no mesmo 

instante em que elas surgem e a espera da resposta devida pelo docente via e-mail, 

ou fórum, ou ainda o surgimento e/ou incompreensão do assunto tratado diante de 

uma dúvida, o que poderia retardar o esclarecimento frente ao aprendizado 

(CARVALHO et al., 2011). Ainda assim, esta ferramenta de retirar dúvidas e que 

permite o diálogo entre os participantes deste tipo de fórum representa uma forma 

bastante rápida de ter retorno diante dos questionamentos que surgem. 

Relativamente à possibilidade de enviar mensagens no Moodle, a grande 

maioria dos docentes e discentes percebe sua grande importância. Esta ferramenta 

facilita a troca de mensagens, textos, arquivos de imagens entre professores e 

estudantes, o que possibilita a transmissão de informações e instruções dos 

professores para os estudantes, através dos correios eletrônicos e permite receber 

destes as respostas às tarefas passadas (ALMEIDA, 2003).  

Soares (2003) afirma que uma das formas que pode contribuir para o 

processo de ensino-aprendizagem de discentes está no “coeficiente de 

comunicação” nos processos de ensinar e aprender a distância, que indica que 

estar/sentir-se conectado é mais importante para os alunos do que os conteúdos dos 

cursos. Esses autores acreditam que é o fator comunicação, mais do que o 

conteúdo, que gera o conhecimento. Logo, pode ser utilizado como estratégia para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizado.  

Esta comunicação através de mensagens pode se dá das seguintes formas 

(ALMEIDA, 2003): comunicação um a um ou comunicação entre uma pessoa e 

outra, como acontece na comunicação via e-mail, a qual estas mensagens podem 

ser enviadas para uma lista de pessoas, estando sua concepção semelhante as das 

correspondências tradicionais, existindo um indivíduo que remete a informação e 

outro que é o destinatário; comunicação de um para muitos, em que um indivíduo se 

comunica com muitos, como por exemplo, o uso de fóruns de discussão, nos quais 

existe um mediador e todos que têm acesso ao fórum; comunicação de muitos 

indivíduos para muitos indivíduos, ou comunicação estelar, a qual pode acontecer na 
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construção colaborativa de uma página de internet ou criação de um grupo virtual, 

como acontece nas comunidades colaborativas em que todos participam da criação 

e desenvolvimento da própria comunidade e de suas criações. 

Portanto, a existência desta ferramenta dentro da plataforma Moodle fornece 

uma facilidade a mais para troca de informações. 

Quanto aos conteúdos e fichas de trabalhos dos módulos no contexto 

disciplinar é de grande importância para os discentes e docentes em relação ao 

conteúdo de maior acesso, agilizando no processo de ensino aprendizagem. Com a 

facilidade de manusear o material, faz com que o docente possa acompanhar a 

evolução no Moodle do discente, na melhoria de uma intervenção na dificuldade de 

um determinado assunto.  

É claro que, estes conteúdos, muitas vezes são feitos na forma da leitura de 

um texto não linear, ou melhor, em um hipertexto através de indexações, conexões 

entre ideias e conceitos por meio de links que ligam as informações apresentadas 

em diferentes linguagens e formas tais como palavras, páginas, imagens, 

animações, gráficos, sons, clips de vídeo (ALMEIDA, 2003). Estes links levam a 

outras palavras, imagens ou frases em que se podem achar novas situações, outros 

textos relacionados, segundo seus interesses e necessidades, estando o leitor ao 

interagir com os hipertextos de forma mais ativa e não linear (ALMEIDA, 2003).  

Referente à utilização de vídeos no contexto disciplinar, os docentes e 

discentes dão grande importância desta ferramenta dentro da plataforma Moodle. O 

uso de imagens facilita o processo de ensino-aprendizagem, deixando com que 

docentes exponha de uma forma mais explicita os conteúdos. Porém, a quantidade 

de dados que precisam ser analisados impacta em maior complexidade, pois se for 

levado em consideração estes vídeos e a realidade virtual que os mesmos podem 

apresentar, a dificuldade aumenta se o professor necessitar assistir aos vídeos 

completamente, tendo-se como exceção os casos das partes dos vídeos em que o 

professor automaticamente conseguir lembrar e registrar, podendo, portanto, utilizá-

lo (ROSA; MALTEMPI, 2006).  

Então, há conformidade com a hipótese levantada referente as ferramentas 

disponibilizadas na plataforma Moodle serem de fundamental importância para a 

utilidade no contexto disciplinar, tais como: fórum de dúvidas e diálogo; envio de 
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mensagens; uso de conteúdos e fichas de trabalho dos Módulos e utilização de 

vídeo. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Ao identificar os possíveis fatores que motivam docentes e discentes de 

cursos de educação a distância foi possível concluir que tanto docentes quanto 

discentes apresentam fatores motivacionais semelhantes, sendo estes níveis 

motivacionais estreitamente ligados com o processo de formação e suas 

possibilidades: melhor sensação de bem estar em ambiente acadêmico, melhora da 

autoestima, realização pessoal, bom relacionamento entre os próprios colegas de 

profissão, entre professores e alunos e, entre os colegas de curso, possibilidade de 

estar mais tempo em convívio familiar e, acreditam ser preciso ter vocação para 

atuarem nas áreas em que estão cursando.   

A utilização da plataforma Moodle influencia na motivação de docentes e 

discentes para o trabalho na modalidade a distância, estando estas influências 

relacionadas com as facilidades que a plataforma apresenta como sistema capaz de 

permitir um autogerenciamento por docentes e discentes.  

Neste sentido, a plataforma Moodle realmente funciona como feedback 

bastante dinâmico entre professor, estudantes e o sistema, ou mesmo, os recursos 

na plataforma alocados para o processo de ensino-aprendizagem. 

Além disso, a plataforma Moodle não distancia os envolvidos da sala de aula 

presencial/Biblioteca virtuais em disciplinas semipresenciais na Educação a 

Distância.  Pelo contrário, faz com que a maior parte dos docentes e discentes 

envolvidos nesta pesquisa não deixem de utilizar as salas de estudo presenciais e 

pesquisas na Biblioteca não eletrônica, existindo, contudo, um percentual pequeno 

de participantes que acreditam no contrário. 

Os recursos do ambiente virtual são de grande importância na aplicabilidade 

do contexto disciplinar e educacional no processo de aprendizagem, tais como: 

fórum de dúvidas e diálogo; envio de mensagens; uso de conteúdos e fichas de 

trabalho dos Módulos e, utilização de vídeo.  

Portanto, foi possível concluir que há um grande nível de concordância de 

docentes e discentes sobre o suporte que a Plataforma Moodle oferece no processo 

de ensino-aprendizagem em disciplinas na modalidade a distância, como também os 

níveis motivacionais foram elevados tanto no contexto dos sujeitos da pesquisa 
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estarem cursando o ensino na modalidade a distância, quanto do suporte que a 

plataforma Moodle oferece para que sejam ou estejam mais motivados.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, você está convidado a 

participar de uma pesquisa de que tem como tema: “ANÁLISE DO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM E NÍVEIS MOTIVACIONAIS DE DOCENTE E DISCENTE DE 
DISCIPLINAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA COM SUPORTE A PLATAFORMA 
MOODLE” a ser realizada pela Estudante Lygia Maria Silveira e Oliveira da Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob orientação do professor Doutor Joaquim José 
Jacinto Escola. Tal pesquisa tem como objetivo geral: Analisar o processo de ensino-
aprendizagem e níveis motivacionais de docente e discente de disciplinas semipresenciais, 
tendo como ferramenta a plataforma Moodle. . 

Este trabalho se justifica por se buscar conhecer sobre as ações de docentes e 
discentes em disciplinas semipresenciais segundo a sua motivação e utilização de Ambiente 
Virtual, no contexto da EAD, para o processo de ensino-aprendizado com suporte da 
plataforma Moodle na Universidade Estadual do Ceará, podendo, portanto colaborar a 
pesquisa científica, bem como para servir de feedback para a Instituição de Ensino Superior 
e aqueles que dela participam.  

Os dados serão coletados através de três questionários: (i) questionário para 
identificação pessoal e situação acadêmica dos sujeitos participantes; (ii) Questionário 
Motivacional; e (iii) Questionário sobre a avaliação da plataforma Moodle enquanto 
comunidade virtual para o processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, podemos 
afirmar que a pesquisa praticamente não apresenta riscos à saúde dos participantes, sendo 
garantida a privacidade dos dados coletados. Tais dados servirão somente para cunho 
científico sobre o assunto abordado. 
 Informamos também que não haverá submissão a despesas financeiras por parte do 
participante, nem o mesmo receberá gratificação ou pagamento pela participação neste 
estudo. Poderá receber esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa quando requisitar, 
podendo desistir de continuar colaborando se assim o desejar, sem penalização alguma. O 
presente termo será feito em duas vias, uma ficará em sua posse e outra em posse do 
pesquisador. 
 O comitê de ética da UECE encontra-se disponível para quaisquer esclarecimentos 
pelo fone: (85) 3101-9890, no seguinte endereço: Avenida Dr. Silas Mumguba, 1700 - 
Campus do Itaperi, Fortaleza - CE, 60740-000. 
 Concordo em participar como voluntário (a) do estudo intitulado: “ANÁLISE DO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E NÍVEIS MOTIVACIONAIS DE DOCENTE E 
DISCENTE DE DISCIPLINAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA COM SUPORTE A 
PLATAFORMA MOODLE”. Declaro ter sido informado (a) pelo pesquisador sobre o 
desenvolvimento da pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, as finalidades, assim 
como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Estou ciente de 
que poderei deixar de colaborar com o estudo em qualquer momento que desejar.  
 
 

Fortaleza, _____de _____________de 2014.  
 

______________________________________________________  
Nome do sujeito da pesquisa  

______________________________________________________  
Assinatura do sujeito da pesquisa  

______________________________________________________  
Assinatura do pesquisador responsável  

Professora: Lygia Maria Silveira e Oliveira 
  E-mail: lygiaoliver@hotmail.com 

  

mailto:lygiaoliver@hotmail.com
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APÊNDICE B – Identificação pessoal e situação acadêmica 

 

As respostas dadas a este inquérito são confidenciais. Por favor, marque 

com X e/ou escreva nos espaços em abertos em cada questão. 

 
1. Categoria 

(   ) Professor(a);     (   ) Estudante 

2. Gênero  

(   ) Masculino;        (  ) Feminino 

3. Idade? 

(    ) Até 20 anos 

(    ) De 21 aos 30 anos 

(    ) De 31 aos 40 anos 

(    ) De 41 aos 50 anos 

(    ) Acima de 50 anos 

4. Situação atual:  

(    ) Apenas estudo;  (    ) Estudo e Trabalho;  (    ) Apenas trabalho. 

5. Semestre(s) em que atual e/ou está cursando(a): __________ 

6. Que curso faço parte? 

(     ) Geografia; 

(     ) Biologia; 

(     ) Informática; 

(     ) Matemática; 

(     ) Pedagogia.     

7. A instituição de ensino que frequento (UECE): 

(    ) Foi a minha 1ª opção     (    ) Foi a minha 2ª opção     (    ) Foi a minha ___ª 

opção.      
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APÊNDICE C – Questionário Motivacional 

De acordo com a sua opinião ou sentimento, pontue cada resposta na escala 

Likert a baixo. Assim, ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os 

sujeitos especificam seu nível de concordância com uma questão.  Normalmente, o 

que se deseja medir é o nível de consonância ou não à afirmação, ou ainda, a 

indiferença.  

As respostas dadas a este inquérito são confidenciais. Por favor, marque com 

X em uma das cinco opções de cada questão. 

Ao responderem ao questionário, agradeço a colaboração e disponibilidade 

de todos ao longo das atividades no âmbito da elaboração da dissertação do 

Mestrado em Educação: Comunicação e Tecnologia Educativas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questões 

De acordo com a sua opinião ou sentimento, 
pontue cada questão 

1 Nada em 
consonância 

comigo, 
totalmente 

em 
desacordo, 
nunca se 
verifica. 

2 Pouca 
consonância 

comigo, 
bastante em 
desacordo, 
pouco se 
verifica. 

3 Algumas 
vezes de 
acordo e 

outras em 
desacordo, 

algumas 
vezes se 
verifica, 
outras 
não. 

4 Bastante 
em 

consonância 
comigo, 

bastante em 
acordo, 

verifica-se 
bastantes 

vezes. 

5 Sempre 
em 

consonância 
comigo, 

totalmente 
em acordo, 
verifica-se 

sempre. 

01 Sinto-me 
satisfeito 
participando 
deste curso 

     

02 Gosto das 
disciplinas do 
curso (aulas, 
matérias). 

     

03 Estar na 
faculdade me 
proporciona um 
sentimento de 
bem-estar 

     

 
04 

Estou satisfeito 
com a minha 
universidade 
(local, estrutura) 

     

05 O curso contribui 
para um 
aumento na 
minha 
autoestima 

     

06 Acredito que sou 
capaz de realizar 
as coisas que 
me são 
designadas 
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07 Participar deste 
curso me 
proporciona um 
sentimento de 
realização 

     

08 O curso satisfaz 
os meus 
objetivos 

     

09 Possuo o desejo 
de me superar 
cada vez mais 

     

 
10 

Estou satisfeito 
comigo mesmo 

     

11 Meu estilo de 
vida contribui 
para o meu bem-
estar dentro do 
curso 

     

12 Possuo um bom 
rendimento 
acadêmico 

     

13 Mantenho um 
bom 
relacionamento 
com minha 
família 

     

14 Tenho um bom 
relacionamento 
com os 
professores do 
curso (no caso 
dos alunos)  
OU  

Tenho um bom 
relacionamento 
com os 
estudantes do 
curso (no caso 
dos professores) 

     

15 Tenho um bom 
relacionamento 
com meus 
colegas 
professores 
OU 
Tenho um bom 
relacionamento 
com meus 
colegas alunos 

     

16 Acredito que 
para ser um 
profissional 
nesta área é 
preciso ter 
vocação 

     

17 Acredito que eu 
possuo vocação 
para atuar nesta 
área 
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ANEXO A – Questionário sobre a avaliação da plataforma Moodle enquanto 
comunidade virtual para o processo de ensino-aprendizagem 

 

 

As questões a seguir estão no formato de Escala Likert. Assim, ao 

responderem a um questionário baseado nesta escala, os sujeitos especificam seu 

nível de concordância com uma questão.  Normalmente, o que se deseja medir é o 

nível de concordância ou discordância à afirmação, ou ainda, a indiferença.  

As respostas dadas a este inquérito são confidenciais. Por favor, marque 

com X em uma das cinco opções de cada questão. 

Ao responderem ao questionário, agradeço a colaboração e disponibilidade 

de todos ao longo das atividades no âmbito da elaboração da dissertação do 

Mestrado em Educação: Comunicação e Tecnologia Educativas. 

 
Nº Questões Escala Likert de concordância 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo  Concordo 
totalmente 

01 A plataforma Moodle 
como ferramenta de 
aprendizagem serve-me 
para estudar os 
conteúdos 

     

02 A plataforma Moodle 
como ferramenta de 
aprendizagem serve-me 
para responder aos 
exercícios 

     

 
03 

 
A plataforma Moodle 
como ferramenta de 
aprendizagem serve-me 
para interagir com o 
Professor 

     

04 A plataforma Moodle 
como ferramenta de 
aprendizagem serve-me 
para interagir com os 
colegas. 
 

     

05 Considero que a 
plataforma Moodle é 
importante para 
desenvolver o processo 
de Ensino-
Aprendizagem em cada 
disciplina 

     

06 Os materiais      
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disponibilizados na 
plataforma Moodle 
contribuem a 
progressão 
do meu processo de 
aprendizagem 

07 Nos momentos livres, 
fora da Unidade, 
recorri aos materiais 
para realizar as 
atividades disciplinares 

     

08 Nos momentos livres, 
fora da Unidade, a 
utilização da plataforma 
contribuiu 
para a progressão na 
disciplina. 

     

 
09 

Acho que a utilização da 
plataforma Moodle me 
motivou para trabalhar 
nesta disciplina 

     

10 Acho que a interação 
que se estabeleceu na 
plataforma entre os 
alunos contribuiu para 
melhorar o processo 
Ensino-aprendizagem 

     

11 A interação que 
estabeleci na plataforma 
entre os 
alunos/professor 
contribuiu para a minha 
aprendizagem progredir 

     

12 O recurso à plataforma 
Moodle acelerou o meu 
esclarecimento das 
dúvidas 

     

13 O recurso à plataforma 
Moodle contribuiu para 
deixar de ir às aulas nas 
salas de 
estudo/Biblioteca 

     

14 Considero vantajoso 
deixar de ter aulas 
presenciais 

     

15 O trabalho no Moodle 
substitui o trabalho nas 
aulas presencial 

     

16 Prefiro ir a uma aula 
presencial em vez de 
tirar as dúvidas no 
Moodle 

     

17 Prefiro estudar sozinho 
pelos materiais em 
suporte escrito 
(Manuais e Guias) e 
ir às aulas presenciais 
do que trabalhar no 
Moodle 
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18 Acho que trabalhar e 
aprender com os 
colegas e o(a) 
professor(a) no Moodle 
é melhor do que estudar 
sozinho e ir às aulas 
presenciais 

     

19 Acho fácil consultar os 
materiais de 
aprendizagem no 
Moodle 

     

20 Quando entro no 
Moodle sinto-me 
perdido e desorientado 

     

21 Acho fácil trabalhar no 
Moodle 

     

22 Acho fácil interagir com 
as outras pessoas que 
estão no Moodle 

     

23 Não me sinto à vontade 
para interagir com as 
outras pessoas no 
Moodle 

     

 
Das ferramentas que utilizou, identifique a importância de cada uma delas, tendo em 
conta a utilidade em contexto disciplinar. 
 

Nº Questões Escala de importância 

Sem 
utilidade 

Pouco 
útil 

Indiferente Útil Muito 
útil 

24 Considero o Fórum de 
Dúvidas/Diálogo 

     

25 Considero a possibilidade de 
enviar Mensagens no Moodle 

     

26 Considero os conteúdos e as 
fichas de trabalho dos Módulos 

     

27 Considero os vídeos da 
disciplina na plataforma 

     

28 Considero a plataforma Moodle 
determinante para a minha 
autonomia 
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APÊNDICE D – Ofício de solicitação para auxílio na coleta de dados nos 

Cursos de Graduação na Modalidade a Distância da Universidade Estadual do 

Ceará – UECE 

 

 


