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Adriana Cristina da Silva 

 

 

RESUMO- Este trabalho é uma análise crítica e reflexiva acerca da utilização dos ambientes virtuais 
de aprendizagem, cuja existência se confunde com a própria Educação a distância. Pois é através 
desses ambientes que é possível a interação, respeitando os diversos ritmos de aprendizagem, 
integrando as diferenças locais e os contextos culturais, garantindo ao aluno uma sensação de cuidado 
de acolhimento dentro da EAD. 

 
PALAVRAS-CHAVE: AVA. EAD, Educação a Distância, Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
 

 
 

ABSTRACT- This work is a critical and reflexive analysis on the use of virtual learning classrooms, 
based on the experience gained with an Education. What is a teaching experience that can be an 
interaction, can also be a means of learning, integrating cultural and contextual contexts, guaranteeing 
the student a sense of welcoming care within the EAD.. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância (EAD) já está sendo disponibilizada há mais de um 

século, principalmente por meio do ensino por correspondência, e mais atualmente 

pela televisão, contudo com a popularização do computador e da internet é que ela 

ganhou um novo folego. A EAD hoje já faz parte da vida milhares de pessoas que não 

tem um tempo para estar numa sala de aula regular, e por isso necessita de um 

método de estudo mais flexível.  

Segundo Zamudio, 1997, a EAD se apresenta hoje como uma modalidade de 

educação que possibilita a inovação dos procedimentos de ensino e o 

desenvolvimento de uma educação extra-escolar, que se utiliza dos diversos meios 

eletrônicos de comunicação, possibilitando o acesso de novos públicos em locais 

distantes e dispersos geograficamente. 

  

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) consiste em uma opção de mídia 
que está sendo utilizada para mediar o processo ensino-aprendizagem a 
distância. A Educação a distância (EaD), conhecida também como Ensino a 
Distância, teve seu início sem data muito precisa, porém pode-se assegurar 
que no século XVIII houve o oferecimento de cursos por correspondência. 
Impulsionado pelos avanços científicos e tecnológicos e pela demanda e 
necessidade social, a oferta de cursos a distância aumentou e, novas mídias, 
à medida que apareceram, foram utilizadas como suporte. A popularização 
da Internet, nos anos 90, permitiu a construção de ambientes virtuais de 
aprendizagem através dos quais a comunicação entre os participantes pôde 
acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora na modalidade de um para um, 
um para muitos, muitos para um e muitos para muitos. (MORAES, 2004). 

 

Entretanto, para que a EAD cumpra seu papel, são necessário o auxílio de 

ambientes ricos em aprendizagens, que possibilitem a interação, respeitando os 

diversos ritmos de aprendizagem, integrando as diferenças locais e os contextos 

culturais, garantindo ao aluno uma sensação de cuidado de acolhimento. Estes 

ambientes são chamados de AVA. 

Porém, o conceito de AVA não é muito difundido, como também sua história 

e/ou característica, o que ocasiona uma certa confusão, não dissociando-se AVA de 

um simples site educacional.  

Face ao exposto, foi detectada uma necessidade, de mergulhar no universo 

“AVA”, de analisar os principais ambientes virtuais de aprendizagem e expor suas 

características.  
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Por isso, neste trabalho buscou-se analisar e compreender melhor esta 

ferramenta de fundamental importância no mundo atual, com intuito de ser um 

instrumento de conhecimento a todos que necessitam conhecer melhor e/ou utilizar 

os Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi utilizada, neste trabalho, uma pesquisa qualitativa, de objetivo exploratório, 

a fim de analisarmos os Ambientes virtuais de Aprendizagem (AVA). Do ponto vista 

dos procedimentos técnicos (coleta dos dados), para isso foi utilizado pesquisas 

bibliográficas, através do estudo de livros e artigos, que deram um embasamento 

teórico para respaldar este estudo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Definição e Estruturação 

 

Haguenauer (2008) define o Ava como Ambientes criados com a finalidade de 

auxiliar ou promover a aprendizagem, independentemente da ferramenta usada para 

sua construção. 

 

São softwares que auxiliam na montagem de cursos acessíveis pela 
Internet. Elaborado para ajudar os professores no gerenciamento de 
conteúdo para seus alunos e na administração do curso, permite acompanhar 
constantemente o progresso dos estudantes. Como ferramenta para EAD, 
são usados para Complementar aulas presenciais. (Wikipédia, 2011) 

 

Segundo Athena 2011, para os Ambiente Virtuais de Aprendizagem são 

necessários três áreas de estruturação:  

 Área de Coordenação – Controla os participantes: cadastramento, atualização 

de cadastro e validação; planejamento das atividades do grupo: definição e 

distribuição de tarefas, elaboração do cronograma do grupo, verificação de 

conflitos e dependências de tarefas; acompanhamento das atividades do 

grupo: aviso da proximidade de datas de conclusão de tarefas, aviso de 

ocorrências importantes ao trabalho do grupo, espaço para percepção dos 
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participantes que estão no ambiente: quais os participantes que estão ativos, 

quais as ferramentas que estão utilizando, etc. 

 Área de Conteúdo – Armazena as informações geradas pelos participantes tais 

como: textos, imagens, vídeos, sons, animações, dados, simuladores, 

softwares diversos, referências hipertextuais, etc. Tais informações estarão 

organizadas em módulos que permitam uma mobilidade entre eles, uma 

interligação por conceitos, idéias e referências. 

 Área de Comunicação - Nessa área deve haver ferramentas que possibilitem 

tanto a comunicação direta e indireta entre os participantes. Dentre tantos 

podemos citar: e-mail, fórum, salas de bate-papo sobre aprendizagem e 

também salas de bate-papo que permitam uma comunicação informal dos 

participantes propiciando um espaço de socialização. 

 

3.2. Origens e Evolução do AVA 

 

Segundo Maia (2002), os primeiros ambientes virtuais de aprendizagem 

surgiram com iniciativas isoladas dentro das Instituições de Ensino, utilizando os 

recursos da própria web. Os cursos a distância se apresentavam essencialmente 

como páginas web, versões eletrônicas dos livros, com muitos textos, poucas figuras 

e animações e com pouquíssimas possibilidades de interação – feita quase que 

exclusivamente por meio do tradicional correio eletrônico. 

Com a popularização da web, surgiram novas ferramentas de comunicação, 

algumas em tempo real, outras não, como por exemplo: os chats (bate-papos), fóruns, 

listas e grupos de discussão (e-groups), comunidades virtuais, web conference, etc. 

Muitos professores passaram a usá-las de forma isolada em suas disciplinas e cursos, 

pois permitiam disponibilização de conteúdo, materiais didáticos de apoio e alguma 

forma de interação com os alunos. 

A etapa seguinte foi buscar novas formas de reunir os recursos de interação, 

as páginas de conteúdo e as informações geradas pelos professores e alunos em 

suas atividades durante os cursos. Nascia o conceito do LMS – Learning Management 

System, ou sistemas gerenciadores de aprendizagem, posteriormente também 
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chamados de LCMS – Learning and Content Management System, sistemas 

gerenciadores de conteúdo e aprendizagem. 

Este fato permitiu maior integração entre as Instituições de Ensino, docentes e 

discentes, que passaram a utilizar a rede internet e a web para pesquisar, apresentar, 

ilustrar, colocar materiais, produzir conteúdo, elaborar disciplinas semipresenciais e 

cursos totalmente a distância. Surgiu também a necessidade de se fazer a gestão 

destas atividades: pedagógica e administrativa, interna e externa ao ambiente 

institucional. O gerenciamento de conteúdo, a gestão de usuários, a infra-estrutura de 

comunicação e distribuição e a produção de conteúdos didáticos, interativos e virtuais, 

fizeram com que, em anos recentes surgissem soluções simples e complexas, 

gratuitas e comerciais, todas elas com características e possibilidade de atender as 

demandas educacionais e corporativas.  

Os ambientes virtuais de aprendizagem surgiram e sofreram inúmeras 

adaptações e correções para atender a necessidade dos professores, alunos e 

instituições de ensino. O que se tem percebido ao longo dos últimos anos é uma 

tendência da maioria das Instituições de Ensino que oferecem cursos na modalidade 

semipresencial e a distância, desenvolverem seus próprios LMS, tendo em vista as 

necessidades de integração com os demais sistemas de controle acadêmicos e 

financeiros da Instituição. 

 

3.3. Funcionamento dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

 

O processo de ensino-aprendizagem tem potencial para tornar-se mais ativo, 

dinâmico e personalizado por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Nesses 

ambientes, a tecnologia é apenas um meio, pois, a ênfase deve estar na proposta, no 

conteúdo pedagógico e no desenvolvimento do processo educativo. 

Para a gestão do aprendizado e a disponibilização de materiais, um AVA deve 

apresentar algumas características: 

 Possuir um banco de dados; 

 Oferecer um layout interessante/atrativo ao usuário (alunos e professores); 

 Ferramentas interativas como chat e fóruns, além de bibliotecas digitais 

virtuais; 
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 Atualização constante; 

 Trabalho de tutoria – mediação pedagógica; 

 Combater o instrucionismo, a reprodução de conhecimentos e fragmentação 

do saber; 

 Ser um espaço que privilegie a co-construção do conhecimento e o alcance da 

consciência crítica; 

 

3.4. Principais Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

  

3.4.1. Moodle 

 

O Moodle é um software livre de gestão de aprendizagem que permite a criação 

de cursos on-line, páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de 

aprendizagem. Está em constante atualização e só necessita de um navegador de 

Internet.  

A grande vantagem deste, está no fato de ser gratuito e poder pode ser 

instalado em diversos ambientes (Unix, Linux, Windows, Mac OS) 

Os recursos disponíveis para o desenvolvimento das atividades são: gestão de 

Recursos; Fórum; Glossário; Pesquisa de Opinião; Questionário; Tarefa e Trabalho 

com Revisão, Chat,  Glossário entre outros. 

Segundo a Wikipédia, os principais tipos de utilizadores (papéis) são: 

 Administrador Gerir utilizadores 

o Definir modelos de autenticação 

o programar cópias de segurança automáticas 

o gerir disciplinas e as suas categorias 

o gerir idiomas 

o gerir módulos (atividades e blocos) 

o gerir página inicial 

o gerir aparência do site 

o aceder a relatórios 

o instalar novos blocos de atividades 

o editar aparência dos temas 
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o atualizar a versão do Moodle 

 Professor configuração da disciplina 

o gestão de alunos 

o gestão de grupos 

o gestão de cópias de segurança 

o análise de relatórios 

o gestão de escala de notas 

o análise de notas dos alunos 

o gestão de sistema de arquivos/ficheiros 

o acesso a fórum de professores 

o acesso a tarefas efetuadas pelos alunos 

 Aluno  

o recursos 

o atividades 

o bloco administração 

 

3.4.2. Solar 

 

O SOLAR é um ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pelo 
Instituto UFC Virtual, da Universidade Federal do Ceará. Ele é orientado ao 
professor e ao aluno, possibilitando a publicação de cursos e a interação com 
os mesmos.  

O SOLAR foi desenvolvido potencializando o aprendizado a partir da 
relação com a própria interface gráfica do ambiente, sendo desenvolvido para 
que o usuário tenha rapidez no acesso às páginas e ao conteúdo, fácil 
navegabilidade e compatibilidade com Navegadores. Aqui, o interagente se 
sente seguro a explorar os espaços disponibilizados. O ambiente é apoiado 
numa filosofia de interação e não de controle. (SOLAR, 2011) 

 

Os recursos disponíveis para o desenvolvimento das atividades são:  Aulas, 

Informações Gerais, Agenda, Bibliografia, Material de Apoio, Fórum, Chat, 

Mensagens. 

Para o editor o software dispõe dos seguintes recursos: Cadastro de aula, 

Curso, Módulos, Plano de Aulas, Turmas, Agenda, Bibliografia, Material de Apoio, 

Atividades, Fórum, Chat e gerencia de matriculas.  

Sua Interface gráfica simples, padronizada, porém, não pode ser personalizada 

automaticamente. 
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3.4.3. TelEduc 

 

Segundo seu site oficio, o TelEduc é um ambiente para a criação, participação 

e administração de cursos na Web. Ele foi concebido tendo como alvo o processo de 

formação de professores para informática educativa, baseado na metodologia de 

formação contextualizada desenvolvida por pesquisadores do Núcleo de Informática 

Aplicada à Educação (Nied) da Unicamp. O TelEduc foi desenvolvido de forma 

participativa, ou seja, todas as suas ferramentas foram idealizadas, projetadas e 

depuradas segundo necessidades relatadas por seus usuários. Com isso, ele 

apresenta características que o diferenciam dos demais ambientes para educação, 

como a facilidade de uso por pessoas não especialistas em computação. 

Algumas funcionalidades básicas do software são: Dinâmica do curso,  Agenda,  

Avaliações,  Atividades,  Perguntas Frequentes,  Enquetes,  Perfil dos participantes,  

Mural de avisos, Batepapo (chat),  Webfórum,  Correio eletrônico,  Material de apoio, 

Leituras,  Gestão de grupos, Diário de bordo, Parada obrigatória,  Portfólio de 

participantes e grupos,  Aviso automático por email de mudanças no site, Estatísticas 

de acesso, Funções administrativas e de configuração. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os AVAs são produtos gerados pelos avanços tecnológicos, discentes e 

docentes, suas principais propostas são a de promover a construção e atualização de 

conhecimento, a melhor utilização do tempo e a de reduzir custos no processo ensino-

aprendizagem. 

Basicamente constitui-se de uma melhor utilização da internet para promover a 

pesquisa, apresentações, ilustrações, postagens de materiais, produção de conteúdo, 

elaboração de disciplinas semipresenciais e cursos totalmente à distância. 

Os AVAs se encontram em constantes atualizações, pois estão vinculados às 

“boas” ideias de todos os envolvidos e às constantes evoluções tecnológicas.  
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