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Resumo
O presente trabalho apresenta reflexões a cerca das novas tecnologias na EaD, a
utilização do Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem e os recursos
educacionais que auxiliam no desenvolvimento dos cursos, mais especificamente no
curso de matemática. Temos como objetivo apresentar e refletir a respeito das
ferramentas disponibilizadas no ambiente virtual Moodle e que podem contribuir com o
ensino da matemática nos cursos EaD, que utilizem esse ambiente. Abordaremos
também, como a leitura e a escrita são trabalhadas e de sua importância para um curso
de matemática nessa modalidade de ensino. Selecionamos as ferramentas utilizadas pelo
Moodle, considerando que este é o ambiente virtual mais adotado pelas instituições que
oferecem curso a distância no Estado para refletir a respeito da usabilidade do Moodle
no ambiente virtual e a utilização dessas ferramentas educacionais que fazem parte
desse ambiente de aprendizagem explicitando cada uma delas, apontando aquelas que
podem ser utilizadas positivamente na área de matemática, e que interpretando a
linguagem matemática gere fórmulas e também permite a inserção de formulas e
equações de forma simplificada. Diante desse quadro, a aprendizagem no ensino da
matemática torna-se mais dinâmico e eficiente, visto que a utilização desses recursos
tem como objetivo principal auxiliar o aluno no seu processo de aprendizagem.
(CAPES/INEP – Observatório da Educação - ED. 038/2010 – UFRN: CEPPGED/CCHLA-PPGEL/CCET-PPGECNM – 2011-14|Grupo CONTAR).
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1. Introdução
1
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A Educação a Distância – EaD há alguns anos está presente no cotidiano dos
brasileiros. Inicialmente, viabilizada por meio de rádios, correspondências, televisão
etc., possibilitava a formação profissional, entre outras, com a oferta de cursos de baixo
custo e sem a necessidade de deslocamento para salas de aula. Hoje a EaD está em
plena expansão e aprimoramento, conquista possibilitada pelo desenvolvimento das
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC e, consequentemente, das ferramentas
e metodologias de ensino para esta modalidade de formação, permitindo um processo de
ensino e aprendizagem cada vez mais efetivo e eficaz.
No Brasil, observa-se um crescimento acentuado da EaD nos últimos anos,
principalmente devido aos incentivos governamentais e a criação do Sistema
Universidade Aberta do Brasil – UAB, em 2006. Esta integra universidades públicas
espalhadas pelo país, na oferta de cursos superiores gratuitamente, interiorizando e
democratizando o acesso.
Uma das características principais da EaD é a possibilidade de formar sem a
necessidade de professor e aluno estarem presentes no mesmo espaço físico. Esta
característica rompe com a concepção da presencialidade no processo de ensino e
aprendizagem, sem no entanto, como coloca Moran (2002), impedir que esses sujeitos
possam estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas,
como a internet.
Segundo Versuti (2004, p. 02), “Se o objetivo é promover ações em EaD, é
preciso preocupar-se com três elementos interdependentes: materiais pedagógicos,
metodologia e formato do ambiente virtual”. Nesse sentido, é importante considerar
estes três elementos de forma a analisar a viabilidade e a qualidade de cada um, seja
para promover o processo de ensino e aprendizagem ou mesmo para permitir uma boa
comunicação técnica e administrativa entre os envolvidos.
O ambiente virtual caracteriza-se como a sala de aula dos cursos à distância,
possibilitando o acesso a materiais didáticos, o contato entre professor e aluno e deste
com outros alunos de forma síncrona e assíncrona, a disponibilização de notas etc. Nos
últimos anos, diversos ambientes virtuais foram criados e aprimorados em todo o
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comercialmente.
A UAB, por sua vez, incentiva a utilização da plataforma Moodle, por ser um
ambiente virtual de código aberto, de fácil manuseio e instalação e que pode ser
modificado/aprimorado pela instituição que o adota, atendendo as suas necessidades
específicas. O Moodle foi desenvolvido em PHP2, que permite a sua utilização online
em qualquer sistema operacional. Esta plataforma destaca-se ainda pela oferta de
diversas ferramentas para transmissão do conhecimento, a saber: fórum de discussão,
chat, wikis, desenvolvimento de questionário, divulgação de notas, postagem de
material didático em diferentes formatos (texto, áudio, vídeo, imagem e outros), além de
permitir a inserção de ferramentas extras, que satisfaçam a demandas específicas de um
determinado curso e/ou disciplina (VALENTE, MOREIRA, DIAS, 2009).
Nessa perspectiva a usabilidade deste ambiente frente às necessidades de um
curso de Matemática consiste o objeto deste estudo. Este texto, em especial, tem o
objetivo de apresentar e refletir a respeito das ferramentas disponibilizadas no ambiente
virtual Moodle e que podem contribuir com o ensino da matemática nos cursos EaD
que utilizem este ambiente.
O ambiente Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ou
simplesmente Moodle foi utilizado como parâmetro para este estudo porque caracterizase como um software livre para criação e administração de cursos online, adotado pela
maioria das Universidades Públicas e em funcionamento em mais de cem países. Entre
suas principais vantagens destaca-se o fato das Instituições poderem aprimorá-lo, inserir
novos recursos, ajustá-lo a seu contexto e padrões, etc. Isso é possível, pois o Moodle
tem seu código aberto, isso permite que seus detentores possam melhorá-lo
permanentemente. Em geral, quem decide por utilizar o Moodle deve concordar em
fornecer o código-fonte para outros; não modificar ou remover a licença original e os
direitos autorais‟ e aplicar esta mesma licença para qualquer trabalho derivativo.

2

PHP é uma linguagem que permite criar sites da internet dinâmicos, possibilitando uma interação com os usuários.
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Abordaremos a importância desses recursos, de suas possibilidades de
contribuição para o ensino e aprendizagem dos alunos, em especial ao que refere aos
conteúdos matemáticos.
Assim, o texto ora apresentado está organizado da seguinte forma: no item a
seguir, apresentamos uma breve reflexão a respeito da leitura e da escrita considerando
que o Ambiente Virtual de Aprendizagem é a sala de aula no Ensino a Distância e que
as ferramentas, tantos as genéricas como as que podem ser usadas positivamente na área
da matemática, são os recursos e formas de linguagem presente na EaD, e que, essas
linguagens virtuais também se configuram como formas de transformar o ensino mais
dinâmico e eficiente, desenvolvendo a autonomia do aluno e auxiliando no seu processo
de aprendizagem.

2. Leitura e Escrita em EaD, uma breve reflexão

Para iniciarmos este tópico, faz-se necessário falarmos sobre alguns estudiosos
que pensaram as questões da leitura e da escrita na sociedade contemporânea.
Atualmente ler e escrever de forma a apenas decodificar um texto não é condição
suficiente para responder as exigências das demandas sociais, pois essa forma de leitura
não garante ao sujeito interação com os diferentes tipos de textos que hoje estão
circulando na sociedade. Além de decodificação de sons e letras, faz-se necessário
entender os significados e usos das palavras nos mais diferentes contextos, construindo
sentido para o que se lê e o que se escreve.
Nessa perspectiva, o educador brasileiro Moacir Gadotti (1982, p. 17) defende
que:
O ato de ler é incompleto sem o ato de escrever. Um não pode existir sem o
outro. Ler e escrever não apenas palavras, mas ler e escrever a vida, a
história. Numa sociedade de privilegiados, a leitura e a escrita são um
privilégio.

O autor nos chama atenção para a necessidade da democratização da leitura no
contexto social como competência imprescindível, para nós que vivemos em uma
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sociedade grafocêntrica, possamos atuar como cidadãos letrados e inseridos
socialmente.
Nesse sentido, também nos reportamos a Paulo Freire, quando diz que a leitura é
uma ação, um ato consciente, capaz de libertar “ninguém liberta ninguém, ninguém se
liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”. (1997, p. 52) Segundo esse
mesmo autor, (1989) ninguém começa a ler sem antes conseguir fazer uma leitura do
mundo, conhecê-lo, saber interpretá-lo, e nesse sentido que ele diz, "A leitura do mundo
precede a leitura da palavra" (1989, p. 9). Em nossa sociedade, o ensino da leitura e
escrita é uma forma de libertar o sujeito da alienação, onde o sujeito age sobre o mundo,
transformando-o e através da sua ação liberta-se, conquistando sua autonomia.
Ao falarmos sobre leitura e escrita na EaD mediatizadas pelas tecnologias,
constatamos que novas formas de ler e escrever, passaram a fazer parte do cotidiano das
pessoas. A introdução do computador e o ambiente virtual de aprendizagem trouxeram
uma variedade de possibilidades de comunicação e informação e, com isso, a
necessidade de domínio de diferentes práticas de leitura e escrita, tendo em vista que, a
relação professor-aluno, não se estabelece mais, apenas face a face, mas sim pela
mediação de diversas linguagens, que não é só a escrita do material impresso, mas inclui
a linguagem oral, audiovisual, escrita e dos recursos desse ambiente virtual, como
fórum, chat, web, ferramentas etc, onde cada um desses recursos educacionais tem
linguagens específicas e maneiras diferentes de apresentar o conhecimento.
Porém, segundo Rosa e Orey (2013, p. 34):
É necessário que a educação a distância não seja simplesmente confundida
com as tecnologias que são utilizadas nesse ambiente de aprendizagem, pois
precisa ser compreendida como uma prática educativa situada e mediatizada,
uma modalidade educacional para democratizar o conhecimento.

Ressaltamos que as tecnologias não fazem nada sozinhas e por si só, não caracterizam
um ambiente de aprendizagem na EaD, torna-se necessário a mediação do professor tanto no
domínio do conteúdo como das tecnologias, ou seja, ele precisa aprender a ensinar e ensinar a
aprender, pois a cada dia novas ferramentas surgem nesse ambiente de aprendizagem,
demandando novos saberes ou complementando os já aprendidos. Neste contexto, tanto o
professor quanto o aluno devem estar envolvidos na construção do conhecimento, numa
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perspectiva dinâmica em que a autonomia e o processo constante de reflexão sejam
fundamentais.

3. A Matemática no Ensino a Distância
Com o surgimento e a difusão dos computadores acompanhamos e partilhamos
as modificações que vem acontecendo nas relações de ensino-aprendizagem. A
introdução das novas tecnologias e ferramentas computacionais tem sido aliadas
bastante úteis nesse processo, pois ampliam as possibilidades do professor ensinar e do
aluno aprender.
Segundo dados do Inep 2010, o curso de licenciatura em matemática é um dos
dez cursos mais procurados do ensino a distância em nosso país. Nesse cenário,
constatamos a importância de se desenvolver estudos que possibilitem refletir e
melhorar a qualidade do ensino da matemática em EaD, principalmente no que se refere
ao uso do ambiente virtual e dos recursos educacionais disponíveis.
Neste trabalho, abordamos a importância desses recursos, destacando suas
funções e possibilidades de uso no processo ensino e aprendizagem, tais como:
interação, visualização e cooperação. Além dos recursos tecnológicos também possamos
contar com a ajuda do professor, pois ele exerce papel importante no sentido de orientar,
motivar, estimular, se apropriando crítica e criativamente desses recursos, utilizando de
maneira adequada, sabendo explora-los, pois mesmo sendo uma sala de aula virtual,
com recursos desse ambiente os professores de matemática da EaD, sabem que o
conhecimento matemático no ambiente de aprendizagem a distância, mediatizados pelas
tecnologias, os coloca diante de maneiras diferenciadas de pensar, raciocinar e de agir
matematicamente.
Porém, um curso de Matemática em EaD exige ferramentas especiais e
específicas que possibilitem inserção de códigos, fórmulas, gráficos, funções e símbolos
matemáticos complexos, garantindo uma interação necessária ao desenvolvimento
positivo das atividades.
4. Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle
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Atualmente, os cursos EAD disponíveis utilizam plataformas de aprendizagem
que atuam como salas de aula para os alunos. O Moodle caracteriza-se como um destes
ambientes que já dispõe inclusive, de muitos casos de sucesso espalhados por todo o
país. Segundo Santana (2008, p. 03):
Dentre as inúmeras pesquisas feitas em relação à comparação das diversas
plataformas Open Source disponibilizadas, a plataforma Moodle se destaca
das demais por ter dentre as principais características não somente a
adaptabilidade e a usabilidade, mas também por não possuir qualquer custo
na aquisição ou licenças, e por poder ser usada em qualquer sistema.

Diversos recursos são disponibilizados para possibilitar a condução satisfatória
de um curso a distância através do Moodle, ferramentas que possibilitam uma
comunicação instantânea entre os professores, alunos e tutores; ou uma conversa em
formato de fórum; ou ainda questionários, enquetes, wikis etc. alguns desses recursos,
que fazem parte do pacote básico do Moodle serão citados a seguir.
4.1 Ferramentas genéricas
Dentre as ferramentas nativas do Moodle, algumas delas são bem genéricas,
buscando uma adaptação natural há vários formatos de cursos, integrando uma gama de
possiblidades e interações síncronas e assíncronas, destaca-se nessa perspectiva:
- Chats: recurso onde os participantes podem conversar de forma síncrona
através de trocas de mensagem diretas e textuais. Essa ferramenta (Figura 1) não
possibilita a inserção de imagens, gráficos, sons ou vídeos, sendo bem restrita e
limitada, pois, só aceita frases.
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Figura 01 – Chat do Moodle
Fonte: Imagem produzida pelos autores em um Ambiente Moodle de testes

- Fórum: podemos definir como uma conversa onde os participantes inserem as
mensagens para que os demais quando visualizarem realizem suas interações (Figura 2).
Do ponto de vista pedagógico é um recurso interessante, pois, promove uma conversa
entre os participantes, além de gerar um documento importante para consultas
posteriores e permitir o uso de recursos adicionais, como fotos, vídeos, sons, anexo de
arquivos, exportar o conteúdo debatido etc.
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Figura 02 – Fórum do Moodle
Fonte: Imagem produzida pelos autores em um Ambiente Moodle de testes

- Wiki: ferramenta que possibilita que os participantes possam de forma
compartilhada criar textos. É definido como uma ferramenta colaborativa, já que todos
podem inserir suas contribuições em um mesmo documento. É importante para
trabalhos em equipe, onde a participação de todos é necessária, diminuindo fronteiras e
possibilitando a realização de tarefas em grupo.
- Questionário: recurso onde diversos tipos de questionários podem ser criados,
com questões de múltipla escolha, discursivas, ensaios, única escolha etc. Utilizada
normalmente para realizar avaliações e atividades de forma online, possibilita que o
professor desenvolva questões que podem ser respondidas pelos alunos, além de
permitir também a criação de um banco de questões. Recursos como limitação de
tempo, horários para abertura e encerramento, embaralhamento de alternativas e
questões, correção automática, punição por erros, etc., além de outros recursos que
também são disponibilizados.
- Glossário: possibilita aos participantes criar e gerenciar uma lista de definições
semelhante a um dicionário. A partir destes recursos, diversas possibilitadas podem ser
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exploradas pelos professores e uma ampla gama de atividades podem ser executadas de
forma individual, colaborativa ou em grupo.

4.2 Ferramentas específicas

Ainda dentre as ferramentas nativas do Moodle, algumas delas são de uso mais
específico para determinadas áreas, como é o caso dos recursos relacionados a seguir e
que são comumente utilizados para o ensino na área das Ciências Exatas, pois,
permitem que as particularidades desse campo possam ser expressadas de forma mais
eficiente, com destaque:
- Latex: caracteriza-se como uma linguagem tipográfica de alta qualidade que
inclui recursos projetados para as produções técnicas e cientificas. Normalmente os
profissionais acadêmicos da área das Ciências Exatas costumam utilizar, pois,
conseguem expressar com maior facilidade as fórmulas e expressões matemáticas mais
complexas. Seu uso necessita de um editor de Latex que interpreta a linguagem e gera
os códigos. O Moodle tem um recurso nativo, que deve ser habilitado para ter seu uso
liberado, onde em qualquer caixa de digitação o usuário pode digitar Latex e a
linguagem é traduzida e imagens são geradas expressando exatamente a fórmula
imaginada. Nas figuras 3 e 4 a seguir poderemos visualizar o que foi explicitado.

Figura 03 - Linguagem Latex digitadada pelo usuário no Moodle.
Fonte: Imagem produzida pelos autores em um Ambiente Moodle de testes
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Figura 04 - Linguagem Latex interpretada pelo Moodle
Fonte: Imagem produzida pelos autores em um Ambiente Moodle de testes

- Dragmath: trata-se de um recurso incorporado recentemente ao Moodle e sua
utilização deve ser habilitada para que os usuários tenham seu uso permitido. É um
recurso desenvolvido na linguagem de programação Java que foi adicionado aos
recursos básicos do Ambiente.
O Editor permite a inserção de fórmulas e equações matemáticas de forma muito
simplificada: arrastando e soltando os elementos desejados, como mostrado na Figura 5.

Figura 05 - Imagem do Dragmath no Moodle
Fonte: Imagem produzida pelos autores em um Ambiente Moodle de testes

As fórmula ou equações inseridas são exibidas na parte central da janela do
Dragmath, após esse procedimento o usuário confirma e o Moodle gera o código Latex
referente ao que foi digitado. Ao publicar sua mensagem no Ambiente, é utilizado a
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ferramenta Latex gerando imagens correspondentes as figuras. Essa ferramenta é
importante, pois auxilia usuários que não dominam Latex.

5. Considerações Finais
Com base nas pesquisas bibliográficas realizadas e no estudo prático efetivado
no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, percebe-se que as ferramentas que o
Moodle disponibiliza de fato foram pensadas para adaptar-se a uma grande variedade de
cursos, dispondo de recursos genéricos, porém úteis para diversas áreas.
Funcionalidades como chats, fóruns, questionários, wikis etc. são importantes em
atividades síncronas e assíncronas em qualquer curso que se proponha a realizar
virtualmente. Estas garantem um contato entre os envolvidos, assegura um retorno às
dúvidas e questionamentos realizados pelos participantes e permite uma interação
necessária entre alunos, professor e tutores.
Contudo, ao se restringir a cursos da área das Ciências Exatas, especificamente
Licenciaturas em Matemática com oferta a distância, observa-se uma limitação do
Ambiente Moodle às particularidades desta área. Inserir fórmulas ou equações
matemáticas complexas pode ser tornar demasiadamente cansativo para os participantes,
num contexto mais geral.
Na perspectiva de software livre e de código aberto, pesquisadores incorporaram
ao Moodle a interpretação nativa à linguagem Latex, esta, muito utilizada entre os
acadêmicos para expressar com maior precisão os códigos e símbolos oriundos das
matérias de cálculo. Isso de fato representa um avanço, porém, a disseminação da
linguagem pode ser questionada, principalmente se considerar alunos ingressantes no
curso.
Outro avanço significativo trata-se da ferramenta Dragmath, esta bem interativa,
faz uso criativo da linguagem Latex e possibilita que alunos com pouco conhecimento
possam expressar suas fórmulas e equações de maneira bem simplificada, além de ser
semelhante a recursos disponíveis em ferramentas de escritório amplamente
disseminadas, o que possibilita uma adaptação mais natural.
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Esses dois recursos citados representam um avanço considerável na adaptação
do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle aos cursos de Licenciatura em
Matemática a Distância, complementados com os recursos genéricos que o Ambiente já
dispõe. Contudo, novas possibilidades podem ser incorporadas, que tornariam as
atividades de ensino e aprendizagem ainda mais satisfatórias, com destaque a recursos
de webconferência, onde os participantes podem conversar instantaneamente
compartilhando áudio e vídeo em uma sala de aula virtual onde todos podem interagir.
Diversas ferramentas com estas características já existem disponíveis, sejam pagas ou
seguindo a mesma filosofia do Moodle: de código aberto e livres.
Outro recurso também que não deve ser esquecido é a produção de vídeoaulas,
pois, principalmente em um Curso de Matemática, às vezes é necessário, por exemplo
ver o professor descrevendo uma fórmula minuciosamente e repetidas vezes.
Atualmente produzir vídeoaulas tornou-se extremamente fácil, diversos recursos
possibilitam essas funcionalidades gratuitamente, além dos computadores atuais,
disporem de microfone e câmera, o que torna a gravação bem simplificada e softwares
(também gratuitos) que permitem uma edição avançada das produções. O Moodle
recebe vídeos ou incorpora produções já hospedadas em sites específicos, como o
Youtube.
Priorizar a produção de materiais impressos com uma linguagem específica para
o Ensino a Distância vem complementar todos as mídias já citadas. Não apenas
reutilizar livros de autores já consagrados, mais produzir materiais específicos para essa
modalidade de ensino, com uma linguagem clara.
A Educação a Distância presente historicamente na vida dos brasileiros;
evoluindo sistematicamente e incorporando sempre novos recursos e tecnologias que
visam aproximar mais os alunos e professores, vem se consolidando como modalidade
de ensino através da oferta de cursos de graduação, extensão, aperfeiçoamento, e pósgraduação por Universidades Públicas de qualidade em todo o país, recebendo
investimentos crescentes por parte do Ministério da Educação. Atualmente, neste
mundo globalizado, onde as informações são disseminadas instantaneamente, onde o
capitalismo exige dos profissionais uma qualificação permanente, sendo esta uma
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necessidade até para se manter competitivo no mercado, o ensino a distância veio para
atender essa demanda emergente e crescente de pessoas que buscam qualificar-se
concomitantes as suas atividades profissionais. Considerando também o enfoque social,
já que interioriza o Ensino Superior Público e gratuito em regiões isoladas,
minimizando um êxodo para os grandes centros de pessoas que pretendiam ingressar
numa Faculdade.
Espera-se que estas reflexões a cerca das novas tecnologias na EaD, a utilização
do Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem e os recursos educacionais que
auxiliam no desenvolvimento dos cursos, mais especificamente no curso de matemática,
possam servir de sugestões ou contribuir para a busca de novas ferramentas que
auxiliem nas atividades que necessitem o uso de códigos, fórmulas, gráficos, funções e
símbolos matemáticos complexos, levando-se em consideração que para um bom
desenvolvimento de um curso dentre outras coisas, não é necessário apenas boas
ferramentas mais também o propósito a que essa ferramenta vai servir, se ela realmente
é útil dentro do planejamento do curso e que os usuários saibam utilizá-las, mesmo
aqueles sem muito conhecimento em informática possam manipulá-las de forma
positiva no ambiente.
Embora muito se tenha avançado, ainda há um caminho a percorrer,
principalmente em relação ás ferramentas tecnologias que subsidiam esses cursos a
distância e que tem uma complexidade maior como é o caso da matemática.
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