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RESUMO 

 

 

A pesquisa aqui apresentada traz em sua essência parte de uma experiência realizada uma 

turma de Cálculo I, do curso de Licenciatura em Ciência da Computação no semestre letivo 

de 2011.1 da UFPB – Campus IV. A experiência vivenciada gerou uma necessidade de se 

materializar em forma de pesquisa científica e é essa versão que trazemos neste trabalho. 

Procuramos destacar aqui a importância de novas metodologias para o ensino de Cálculo, 

tendo em vista a deficiência evidente dos alunos nesta disciplina e a metodologia que 

destacamos aqui, é a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle como um 

grande recurso tecnológico que possibilita ao professor uma variedade de métodos 

avaliativos, entre outros aspectos. O Moodle também beneficia o aluno, tendo em vista que a 

plataforma virtual está em funcionamento a qualquer hora do dia e sendo assim, o aluno não 

precisa necessariamente do contato presencial para recorrer ao professor e/ou monitor. Aqui 

estão expostas algumas funcionalidades do Moodle e alguns recortes de sua utilização na 

turma de Cálculo I 2011.1. Trazemos também episódios históricos da evolução da Educação a 

Distância no Brasil desde as aulas por correspondência até os atuais Ambientes Virtuais. Ao 

final da pesquisa, fizemos um questionário para mostrar a visão dos alunos da turma de 

Cálculo 2011.1 no que diz respeito à utilização do Moodle e alguns recursos e fizemos uma 

análise deste questionário, evidenciando os pontos fortes da plataforma destacados pelos 

alunos e os pontos em que não houve tanto aproveitamento. Enfim, futuramente os resultados 

desta pesquisa serão resultados de uma análise mais detalhada, tendo em vista que publicamos 

apenas uma pequena percela de um grande trabalho que pode vir a ser desenvolvido, não 

apenas no ensino de Cálculo, mas no ensino de matemática de uma maneira geral. 

Pesquisadores desta área podem melhorar alguns pontos que precisam ser revistos e outros já 

aprsentados que podem ser aprimorados, visto que a tecnologia avança rapidamente e a 

educação que a usa como recurso deve avançar junto, sempre buscando novos meios 

facilitadores de aprendizagem que beneficiem tanto educadores quanto alunos. 

Palavras-chave: Moodle. Cálculo. Ambientes Virtuais.  
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ABSTRACT 

 
The research presented here brings in essence part of an experiment a group of Calculus I, the 

Degree in Computer Science in the semester of 2011.1 UFPB - Campus IV. The lived 

experience generated a need to materialize in the form of scientific research and it is this 

version that we bring this work. We seek to emphasize here the importance of new 

methodologies for teaching calculus, in view of the apparent failure of students in this 

discipline and methodology that we highlight here is to use the Moodle Virtual Learning 

Environment as a major technological resource that enables the teacher to a variety of 

evaluation methods, among others. Moodle also benefits the student, considering that the 

virtual platform is in operation at any time of day and thus, the student does not necessarily 

need to use the personal contact the teacher and / or monitor. Here are some features of 

Moodle exposed and some clippings of their use in the class of Calculus I 2011.1. We also 

bring historical episodes of the evolution of distance education in Brazil since classes by 

correspondence until the current Virtual Environments. At the end of the survey, we 

conducted a questionnaire to show the vision of the students in the class of 2011.1 Calculation 

regarding the use of Moodle and some features and did an analysis of this questionnaire, 

highlighting the strengths of the platform by students and posted on the points that there was 

not much use. Anyway, eventually the results of this research will result in a more detailed 

analysis, considering that only a small publish portion a great job that might be developed, not 

only in the teaching of calculus, but in the teaching of mathematics in a way general. 

Researchers in this area can improve some points that need to be reviewed and others have 

show that can be improved, as the technology advances rapidly and education that uses a 

resource must advance together, always seeking new ways of learning facilitators that benefit 

both educators and students . 

Keywords: Moodle. Calculation. Virtual Environments. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ensino de matemática em todos os níveis tem se mostrado cada vez mais 

deficiente, mas em contrapartida, as pesquisas para superar essas deficiências são cada vez 

mais frequentes. A matemática da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) está em 

meio a um processo de grandes pesquisas em nível mundial. Percebemos isso quando vamos 

aos encontros regionais, nacionais e internacionais de Educação Matemática, que apresentam 

várias formas de abordar conteúdos em diferentes níveis de ensino. Também é discutido a que 

ritmo os alunos aprendem determinados conteúdos da matemática. 

Enquanto isso, o Ensino Superior apresenta alto índice de retenção nas disciplinas 

dos semestres iniciais dos cursos de graduação mais geralmente, nas ciências exatas. Os 

cursos de Cálculo são responsáveis, em sua maioria, pela retenção dos alunos nos cursos de 

graduação que contém esta disciplina na sua estrutura curricular. Segundo Barufi (1999) os 

dados sobre o índice de reprovação na disciplina de Cálculo oferecidos na Escola Politécnica 

da USP (Universidade de São Paulo), são alarmantes desde a década de 90 onde os índices de 

reprovação entre 1990 e 1995 variavam de 20% a 75%, enquanto que no Instituto de 

Matemática e Estatística da mesma instituição não aprovava mais que 55% numa turma de 

Cálculo.  

As dificuldades que os estudantes do Ensino Superior sofrem, não são decorrentes 

apenas das lacunas não preenchidas na Educação Básica, mas também pelo fato da 

matemática ser uma ciência que possui um nível de abstração mais alto que as outras ciências, 

exigindo do aluno uma maior dedicação. Além disso, Ramos (2009) afirma que em relação à 

compreensão de gráficos e funções, os alunos geralmente não demonstram habilidade em 

fazer a leitura do significado das relações estabelecidas nesses objetos. 

Diante dessas dificuldades que os alunos sofrem no Ensino Superior, vemos que a 

Educação Básica foi um pouco deficiente, mas não totalmente culpada desse aluno não estar 

apto para acompanhar uma etapa mais avançada que o nível médio. Hoje sentimos a 

necessidade de realizar pesquisas mais amplas, que busquem recursos didáticos inovadores 

capazes de auxiliar esse aluno na sua aprendizagem, quebrando a barreira da sala de aula, 

fazendo do aluno um agente construtor e participante do processo de ensino aprendizagem. 

Atualmente temos a nosso favor um meio muito eficiente que pode ser usado para esse fim: a 

tecnologia. Vivemos num mundo em constante mudança e a tecnologia avança, junto com ela 

de forma muito rápida trazendo consigo uma ferramenta que está sendo muito utilizada por 
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professores de todo o país, em diferentes níveis de ensino: os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA). Para Silva (2010, p. 18) 

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), também conhecidos como 

Learning Management System (LMS) ou Sistema de Gerenciamento do 

Aprendizado, são softwares que, disponibilizados na internet, agregam 

ferramentas para a criação de tutoria e gestão de atividades que normalmente 

se apresentam em forma de cursos. 

A Educação a Distância utiliza de recursos que proporcionam ao aluno uma grande 

independência intelectual. Propiciando assim, um processo de ensino e aprendizagem que tem 

como foco principal o aluno e as metodologias de ensino, de modo a criar condições de 

autoaprendizagem deste aluno. Desde o ano de 2004 o MEC (Ministério da Educação e 

Cultura), (BRASIL, 2004) propôs através da portaria 4.059, de 10 de Dezembro de 2004 

(DOU de 13/12/2004, Seção 1, p-34), artigo 1º § 2º que a EAD seja incorporada aos cursos 

presenciais como uma forma de suporte aos cursos de graduação, sendo de forma parcial ou 

integral sem que a carga horária ultrapasse 20% do curso, pois assim fugiria a proposta de um 

complemento das disciplinas presenciais. Os cursos presenciais possuem suas peculiaridades 

como a presença do professor em sala de aula, diferindo assim dos cursos à distância, onde a 

presença do professor se dá de forma virtual.  

Nesta pesquisa iremos dar um foco maior ao ensino da disciplina de Cálculo I do 

semestre letivo 2011.1, que consta na estrutura curricular pertencente ao 1º período do curso 

de Licenciatura em Ciência da Computação do campus IV da UFPB. Esta disciplina além de 

ser ofertada aos alunos ingressantes do curso, também é ofertada como turma extra, há alguns 

semestres para alunos com reprovação na disciplina em semestres anteriores, devido ao alto 

índice de repetência. A disciplina contou com o apoio presencial de quatro monitores, sendo 

três bolsistas e dois voluntários e também com o AVA Moodle. O Moodle é uma ferramenta 

que consideramos primordial nos tempos atuais onde a internet e as tecnologias são tão 

frequentes. No Brasil são usados alguns tipos diferentes AVA com diferentes funcionalidades 

e objetivos, ou seja, desde cursos de graduação ofertados por instituições federais e privadas 

até cursos de curta duração, mas aqui o nosso objeto de estudo é a discussão do suporte virtual 

ao ensino de Cálculo com o uso do Ambiente Virtual Moodle.  

O Moodle para Silva (2010) é um AVA que segundo o seu criador, Martin 

Dougiamas, se apresenta de forma construtivista, onde as ações colaborativas ocupam lugar 

de destaque. O Moodle é um software gratuito, que pode ser implantado pela instituição, 

desde que possui o devido gerenciamento para o bom funcionamento do recurso. Além disso, 
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o Moodle se apresenta de forma diversificada ficando a critério da instituição que utilizará o 

software a sua caracterização de acordo com as necessidades dos cursos oferecidos no 

ambiente. Este AVA também se destaca por promover uma interação entre o usuário e o curso 

oferecido, bem como os outros participantes, pois sua estrutura é montada de acordo com os 

perfis dos cursos – semanais ou tópicos – contando com fóruns colaborativos e outros meios 

de discussão dos temas abordados. O Moodle também possui interessantes ferramentas de 

avaliação, como os questionários, fóruns, tarefas online e offline, que serão abordadas com 

mais profundidade no capítulo 3. 

Percebemos durante o estudo, que os alunos apresentavam algumas dificuldades 

quando se tratava de resolver problemas, interpretar situações matemáticas do cotidiano e 

expressar-se através da linguagem matemática. Esses alunos recém-chegados do Ensino 

Médio aprendem matemática como um conjunto de memorização de regras e fórmulas sem 

sentido algum, acarretando assim erros de linguagem matemática frequentes. Mudar a postura 

não é fácil para esses alunos, pois se eles compreendem a matemática como memorização de 

regras, ou seja, fazer cálculos extensivos sem raciocínio algum, não conseguem também fazer 

interpretações das situações propostas mesmo que sejam de situações cotidianas.  

Descrevemos aqui o processo de aprendizagem dos alunos da disciplina de Cálculo I, 

semestre 2011.1, do curso de Licenciatura em Computação da UFPB em sala de aula e através 

do Ambiente Virtual Moodle, suas dificuldades, êxitos e adaptação ao Ambiente Virtual que 

até então era desconhecido por eles. Contamos também com um instrumento de pesquisa, que 

foi respondido pelos alunos, descrevendo ao final da disciplina sua opinião sobre a utilização 

da plataforma Moodle no processo de ensino do Cálculo. 

Inicialmente, no capítulo 1, faremos uma explanação sobre o que nos levou a fazer 

este estudo, ou seja, a justificativa da pesquisa e também os objetivos gerais e específicos 

deste trabalho.  No capítulo 2 está exposto o referencial teórico da pesquisa, que foi 

fundamentada em Silva (2010) destacando importantes pontos históricos da EAD no Brasil, 

Giardino (2009) que enfatiza a utilização do Moodle em outras instituições brasileiras, Lopes 

e Gomes (2007) chamando atenção para a universalização do Moodle devido a sua 

acessibilidade, Aguiar (2008) mostrando o aluno virtual como construtor do seu próprio 

conhecimento e Moore e Kearsley (2007) instigando a utilização do vídeo como recurso 

didático no ensino virtual, sendo finalizado através de uma caracterização completa do 

Ambiente Virtual Moodle e suas funcionalidades. A pesquisa será mostrada com detalhes no 

capítulo 3, trazendo os questionários e os resultados obtidos. Finalizando o trabalho, trazemos 
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no capítulo 4 as considerações finais e toda a relevância da pesquisa para nós enquanto 

pesquisadores e deixamos alguns caminhos que podem ser seguidos por outros pesquisadores 

através deste estudo. 

 

1.1 - Justificativa 

Como já foi dito anteriormente, nos dias de hoje as mudanças que acontecem no 

mundo ocorrem com uma velocidade muito rápida e quem não está em constante processo de 

atualização, não consegue acompanhar essas mudanças. As tecnologias são agentes diretos 

desse processo de rápida atualização e muitas vezes percebe-se que alguns professores e 

alunos ainda não estão familiarizados com objetos tecnológicos, principalmente quando esses 

objetos estão direcionados para o ensino, em especial, o ensino de Matemática. 

A necessidade de realizar este estudo parte da percepção que tivemos dos alunos 

recém-chegados no curso de Licenciatura em Matemática inicialmente. Começamos então, no 

ano de 2008 a utilizar o Moodle como suporte a disciplina presencial de Cálculo Diferencial e 

Integral III e no semestre seguinte, 2009.1, atuamos em forma de tutoria nesta disciplina 

utilizando ainda este recurso, que dispõe de ferramentas diversificadas e que permitem ao 

professor avaliar o aluno de formas diferentes, proporcionando uma avaliação continuada do 

processo de aprendizagem mais eficiente, bem como, proporcionar ao corpo discente uma 

melhor interação com as tecnologias aplicadas ao ensino. Diante disso, percebemos uma 

necessidade mais forte de continuar a utilizar o AVA Moodle, pois além dos alunos possuírem 

um suporte da disciplina em tempo integral eles teriam que se adaptar as tecnologias e isso 

inclui além do próprio AVA, softwares como o Geogebra, vídeos-aula com dicas de questões 

e conteúdos trabalhados em sala de aula, entre outras inovações que constroem uma 

independência maior no aluno, com relação ao professor e os monitores. Ao longo dos 

semestres fomos estruturando o AVA Moodle de acordo com a disciplina trabalhada - Cálculo 

Diferencial e Integral III, Séries e Equações Diferenciais Ordinárias, Cálculo Diferencial e 

Integral I – dentro de cada realidade, procurando de acordo com o perfil da turma, 

desenvolver a disciplina de uma forma mais proveitosa. Fomos nos motivando ao longo dos 

semestres em fazer um trabalho melhor e adquirimos uma motivação ainda maior quando 

escrevemos o relato de experiência para o III EREM intitulado: “O uso do ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle como suporte às disciplinas de Cálculo em cursos presenciais” que foi 

bem aceito pela comunidade acadêmica, diante da nossa experiência do curso de Sistemas de 

Informação. 
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Após o desenvolvimento dessas atividades sem vínculo institucional algum, surgiu o 

projeto Monitoria Integrada, que trouxe uma grande contribuição para o nosso trabalho com o 

AVA Moodle, pois o projeto procura integrar as disciplinas do DCE (Departamento de 

Ciências Exatas) que oferecem monitores e além disso orienta esses monitores na utilização 

do AVA Moodle para as disciplinas da qual ele está encarregado.  

Nossa primeira turma inserida no projeto de Monitoria Integrada foi a turma de 

Cálculo I do curso de Licenciatura em Ciência da Computação. Pudemos observar através dos 

dados oferecidos pela coordenação, que existia um alto índice de reprovação na turma de 

Cálculo I já no 1º semestre e isso levou a coordenação a ofertar turmas extras para a 

disciplina. Vamos observar um pouco esta realidade na tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1 – Desempenho dos alunos na disciplina de Cálculo I do curso de Lic. em Computação 

Situação 2009.2 2010.1 Turma 01 – 

2010.2 

Turma (extra) 

– 2010.2 

Nº de alunos matriculados 67 55 55 11 

Trancamentos 31 (46,2%) 19 (34,5%) 3 (5,4%) 4 (36,3%) 

Reprovados 21 (31,3%) 30 (54,5%) 50 (90,9%) 5 (45,4%) 

Aprovados 15 (22,3%) 6 (10,9%) 2 (3,6%) 2 (18,1%) 

Fonte: Coordenação do curso de Lic. em Ciência da Computação- Campus IV  - UFPB 

 

A tabela acima mostra a realidade de quatro turmas do curso de Licenciatura em 

Computação em semestres anteriores ao nosso. Através dela podemos observar que o índice 

de reprovação – que também traz a desistência e abandono – é absurdamente alto. Observe 

também que o período letivo de 2009.2 foi abordado por outro professor, enquanto que os 

demais foram abordados por um mesmo professor e os dados entre essas turmas permanece 

alarmante. 

Ao enxergar esta realidade, resolvemos trabalhar com esta turma no semestre 2011.1, 

na mesma perspectiva de outras disciplinas já trabalhadas anteriormente e aproveitando a 

oportunidade da Monitoria Integrada que também oferece oficinas pedagógicas voltadas para 

o Cálculo. Os objetos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos semestres anteriores 

foram usados com os alunos da pesquisa, com o intuito de mudar o ensino tradicional e 

exaustivo do Cálculo e que afasta muitos alunos da disciplina acarretando numa grande 

evasão. Diante disso, a pesquisa ficou centrada nos alunos, que foram os participantes diretos 
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do processo e que podiam afirmar com veemência se o AVA realmente proporcionou o que se 

esperava. 

As disciplinas anteriores, que também usufruíram do uso do AVA durante seu 

desenvolvimento foram um fator de grande contribuição para este estudo, pois a partir delas 

pudemos observar a reação dos estudantes ao serem apresentados ao AVA, os objetos de 

aprendizagem que mais se destacaram a participação dos alunos nos fóruns, entre outros que 

nos fizeram aperfeiçoar o Ambiente Virtual a cada semestre, vendo tudo que deu certo e 

criando novos objetos que pudessem interessar aos alunos e ao mesmo tempo contribuir para 

a aprendizagem deles. Buscou-se no uso deste novo recurso tecnológico, novos meios do 

aluno interagir com o professor, o monitor e ter um suporte mais completo do que a monitoria 

presencial que muitas vezes não é suficiente quando os horários do aluno e do monitor não 

são compatíveis. As questões utilizadas no AVA foram sendo contextualizadas, desde os 

questionários até as tarefas offline, buscando assim observar a posição do aluno diante de 

situações-problema que envolviam conteúdos do Cálculo, deixando de lado a mecanização, 

memorização e resolução exaustiva de listas de exercícios que não proporcionavam ao aluno 

raciocínio algum.  

Através dos estudos feitos ao longo do curso percebemos que a simples memorização 

e mecanização não garante a aprendizagem dos conceitos, fazendo do aluno apenas um 

reprodutor de fórmulas. Sendo assim, trabalhamos na perspectiva de modificar a ideia que a 

disciplina de Cálculo decorre disso, quando na verdade é uma disciplina aplicável no 

cotidiano e em algumas áreas da Matemática que necessitam de resultados mais fortes que 

dependem dela. 

O principal problema nesta pesquisa é procurar minimizar a retenção no ensino de 

Cálculo através da utilização do AVA Moodle, em conjunto com as avaliações presenciais 

exigidas pela instituição e esperamos que no desenvolver da pesquisa, consigamos ter um 

resultado satisfatório, ou seja, que a turma analisada possua um bom desempenho na 

disciplina. Para que isso aconteça devemos responder à essa pergunta: O que o Moodle 

oferece como ferramenta, que pode facilitar a compreensão do Cálculo? Um conjunto de 

fatores influenciam todo o processo, são eles: os conhecimentos prévios dos alunos, a 

“intimidade” do aluno com tecnologia – em especial o computador – desempenho do aluno 

nas avaliações presenciais e a reação dos alunos diante do AVA e suas ferramentas. 

1.2 – Objetivos 

1.2.1 – Objetivos Gerais 
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A pesquisa aqui apresentada visa mostrar uma experiência realizada com os alunos 

do curso de Cálculo da turma 01 de Cálculo I do semestre 2011.1, do curso de Licenciatura 

em Computação da UFPB. Procuramos também, expor o AVA Moodle e o seu uso na turma 

citada, através de suas ferramentas e sua proposta construtivista. 

1.2.2 – Objetivos Específicos 

 Apresentar os índices de reprovação e aprovação na disciplina de Cálculo I no 

curso de Ciência da Computação da UFPB; 

 Mostrar a realidade dos cursos de Cálculo, que se apresenta cada vez mais 

“deficiente” em novos recursos, acarretando em reprovações nos cursos das ciências 

exatas; 

 Apresentar o Moodle e suas funcionalidades básicas para o ensino, com foco 

principal no ensino de Cálculo; 

1.3 - Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa será exposta de forma diagnóstica – estudo de caso, que segundo Gil 

(2010, p. 37) “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira 

que permita seu amplo e detalhado conhecimento”, além disso, serão expostas considerações 

sobre o uso do Moodle trazendo assim pressupostos teóricos que fundamentam a pesquisa. As 

pesquisas que abordam o tema do uso de AVA como suporte às disciplinas presenciais, ainda 

são escassas, mas universidades privadas e públicas que utilizam esta perspectiva defendem 

em trabalhos apresentados em eventos acadêmicos, que o uso de AVA deve ser implantado e 

que a reação dos alunos é cada vez mais positiva. Tendo em vista essas considerações, 

queremos aqui confirmar esta estatística e trazer em um trabalho acadêmico o caso de uma 

turma que utilizou o recurso ao longo do semestre letivo e que inclusive teve suas avaliações 

também realizadas através do AVA Moodle.  

A pesquisa foi realizada na turma de computação, no semestre seguinte (2011.2), 

numa sala da central de aulas bloco B da UFPB – Campus IV. A coleta dos dados foi feita no 

horário da disciplina de Fundamentos Socio-históricos da Educação, no turno da tarde e sendo 

assim, a quantidade de alunos pesquisados ficou um pouco distorcida da quantidade de alunos 

matriculados, já que possivelmente estes alunos poderiam não estar frequentando as aulas no 

momento da pesquisa. Fizemos a análise de dados a partir de um questionário tradicional, 

traçando posteriormente algumas hipóteses sobre as respostas obtidas ao final da análise. O 

estudo de caso concentra-se na análise de um objeto específico, neste caso, analisamos um 
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pequeno grupo de estudantes estipulando através da vivência e análise do questionário, a 

razão das possíveis respostas encontradas. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

2.1 – Contextos históricos da Educação a Distância 

Atualmente a Educação a Distância funciona através de meios rápidos, que 

favorecem tanto os educadores quanto os alunos, pois o uso das tecnologias para essa 

modalidade de ensino foi crescendo e ao longo do tempo tornando os meios de aprendizagem 

muito mais eficazes, embora hoje tudo ocorra de forma tão rápida vamos observar através de 

alguns tópicos aqui abordados que os meios utilizados para quem estudava à distância 

passaram por transformações ao longo do tempo, sendo dia após dia aperfeiçoado visando 

uma melhor compreensão por parte dos alunos. Vamos fazer uma explanação sobre as 

chamadas “gerações” da Educação a Distância, que ao total somam cinco fases que esta 

modalidade de estudo passou até evoluir ao ponto de usar a seu favor a tecnologia que temos 

hoje. Abaixo serão apresentados alguns fatores históricos sobre a EAD nos Estados Unidos, 

defendidos por Moore e Kearsley (2007) e no Brasil por Silva (2010). 

Há algum tempo, a modalidade de ensino presencial já predominava no Brasil, 

embora ainda não fosse uma realidade para todos esta modalidade era comum para aqueles 

que tinham acesso à educação, ou seja, geralmente pessoas mais favorecidas financeiramente 

que possuíam esta oportunidade, pois a maioria das população que não tinha como estudar 

geralmente apresentava como motivo o trabalho não sobrando tempo para estudar numa 

modalidade regular e ainda acompanhar as aulas estudando em casa para as avaliações 

propostas. Tendo em vista esses fatores, surge a primeira modalidade de ensino à distância, a 

educação por correspondência que se torna frequente inicialmente nos Estados Unidos, a 

partir de 1880. Após a correspondência outros momentos marcam a evolução da Educação à 

Distância, as chamadas gerações da EAD. A primeira geração foi a educação por 

correspondência, a segunda geração foi a era da educação por rádio e televisão, a terceira 

geração das universidades abertas, a quarta geração das teleconferências e a quinta geração 

dos ambientes virtuais, ou seja, da aprendizagem online. 

O Instituto Universal Brasileiro (IUB) é uma das instituições que ainda oferecem 

cursos por correspondência no Brasil, mas antes disso, a instituição oferecia cursos por rádio 

no início da modalidade de Educação a Distância no Brasil. Segundo Silva (2010, p. 2), 

No IUB, foram oferecidos cursos de rádio e TV tais como: corte e costura, desenho 

artístico, mecânico de automóveis, auxiliar de escritório e contabilidade. Cursos 

esses que visam sempre atender às diferentes áreas do mercado de trabalho. 

O processo histórico da EAD no Brasil não tem precisão, pois os registros que 

marcam esses acontecimentos são desconhecidos, tendo apenas alguns fatos sido de grande 
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relevância para esta modalidade de ensino no nosso país. No começo do século vinte tem-se 

conhecimento de um anúncio de jornal, onde se oferecia uma formação profissional por 

correspondência para datilógrafo. Como nos Estados Unidos, cada momento no Brasil se deu 

por meio das “tecnologias” ou recursos disponibilizados na época e como no começo do 

século XX o texto ainda era o meio de comunicação mais utilizado, foi-se adaptando este 

meio para um fim educacional na época. Seguindo mais adiante no processo histórico 

brasileiro, na década de 20, ocorre a primeira mudança de geração saindo do texto ou 

formação por correspondência, para o rádio mais especificamente a Rádio Sociedade do Rio 

de Janeiro que oferecia cursos de Português, Francês, Literatura Francesa entre outros, que na 

época marcaram o início de fato da formação a distância no Brasil (ver figura 2). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na década de 1940, surge o Instituto Universal Brasileiro, que foi abordado 

anteriormente. O instituto já formou mais de 4 milhões de pessoas em cursos 

profissionalizantes, ou seja, eles atendem à necessidades específicas do mercado de trabalho 

diferindo de um curso superior, que abrange a área do conhecimento em sua totalidade e não 

para uma necessidade específica tal como os cursos técnicos. A educação via rádio 

 

Figura 1: reportagem do jornal T. S. F. mostrando a instalação da Rádio Sociedade.  

Fonte: http://www.fiocruz.br/radiosociedade/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=15&sid=19. Acesso em 

06/04/2012. 

 

http://www.fiocruz.br/radiosociedade/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=15&sid=19
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permaneceu forte no Brasil até meados da década de 70 e sendo assim, a participação do 

aluno até então não era efetiva, pois os rádios ofereciam apenas uma gama de informações 

necessárias a esses alunos para que desempenhassem determinada função dentro de um 

contexto específico. 

A partir de 1974 foram sendo desenvolvidos materiais para a educação televisiva, 

juntamente com materiais impressos que ganharam uma extrema força principalmente em 

Brasília onde a formação através de revista e jornais se intensificou no final da década de 80. 

O início da década de 90 foi marcado pela criação da TV Escola, que é considerada um marco 

fundamental na história da Educação à Distância no Brasil e no mesmo ano foi lançado o 

programa Um salto para o futuro transmitido através deste mesmo canal. Em meados da 

década de 90 a EAD é finalmente reconhecida no Brasil através da nova LBD (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) de 1996, sendo este fato marcante para esta 

modalidade de educação embora tenha sido regulamentada apenas no ano de 2005. Durante os 

anos 2000 a internet foi tomando espaço no cenário brasileiro, tendo em vista a “virada do 

século”, foi-se destacando em meio a sociedade brasileira a importância da informatização em 

conjunto com a informação através da rede mundial de computadores a Internet. Enquanto 

nos Estados Unidos no final da década de 80 os americanos já tinham acesso ao computador, 

inclusive todas as crianças em suas escolas, no Brasil esta realidade ainda não é percebida, 

embora os brasileiros tenham uma grande facilidade para acessar a internet, ainda se 

encontram pessoas que são “analfabetas da informação”, ou seja, não possuem o mínimo de 

intimidade com o computador e suas funções mais básicas dentro da internet como enviar e 

receber um e-mail ou mesmo digitar textos simples. 

Apesar desse cenário, em 2005 é criada a UAB (Universidade Aberta do Brasil), 

onde em parceria com o MEC (Ministério da Educação e Cultura) os municípios e estados 

começam a oferecer cursos superiores de Educação à Distância. A partir daí, começou uma 

expansão dos cursos superiores à distância de onde as plataformas virtuais começaram a 

surgir inseridas no contexto desses cursos. Para que os cursos à distância pudessem funcionar 

através da internet, utilizando os recursos que ela oferecia as instituições que ofereciam os 

cursos superiores, começaram a investir em polos com suporte suficiente para atender a uma 

boa demanda de estudantes e nesses suportes seriam gerenciados softwares virtuais de 

aprendizagem, com o intuito de inserir nesses softwares o material do curso e outros recursos 

que pudessem ser utilizados pelo professor para uma melhor aprendizagem dos alunos.  
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Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem surgem com esta finalidade. Através da 

internet eles vêm modificar o cenário da EAD, promovendo uma interação que antes não se 

tinha nos cursos via rádio ou por correspondência fazendo agora do aluno um participante 

efetivo do processo de ensino e aprendizagem, juntamente com o professor, os colegas do 

curso e tutores. Chamamos atenção para a história da EAD, com o intuito de mostrar de onde 

os AVA surgiram, ou seja, apesar de trazer um olhar para a modalidade presencial com 

suporte em AVA temos a necessidade de mostrar que foi através da Educação à Distância que 

isso pôde se efetivar. É importante que se note toda a trajetória dessa modalidade de ensino 

que hoje está crescendo bastante, mas que durante algum tempo enfrentou grandes 

dificuldades tanto pelos meios de comunicação que não ofereciam um suporte completo ao 

aluno, como pela “aceitação” da comunidade acadêmica. 

2.2 – O Moodle e suas funcionalidades 

Após esse breve desbravamento no histórico da EAD, vamos tomar conhecimento de 

um recurso extremamente necessário para o aprendizado à distância via Web 2.0: o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. Como nosso estudo é baseado no Moodle, ao longo desta seção 

será abordado um pouco dos aspectos funcionais deste AVA para que mais adiante, estejamos 

familiarizados com seus recursos. 

2.2.1 – O que é o Moodle? 

O Moodle é software que atua como AVA de forma livre, que proporciona uma 

aprendizagem – segundo seu criador, o australiano Martin Dougiamas – construtivista, ou 

seja, os participantes constroem o conhecimento em conjunto, através de correlações 

estabelecidas entre si para uma aprendizagem mais significativa. Atualmente, o Moodle conta 

com aproximadamente 50 mil colaboradores no mundo todo, que estão constantemente em 

comunicação através da Comunidade Moodle que é um espaço aberto na Internet, para que os 

usuários deste AVA se comuniquem e tirem dúvidas ou criem sugestões de novos recursos 

que sejam uteis para outros usuários no mundo inteiro.  A partir deste conceito, podemos 

dizer que o Moodle é um AVA em processo de desenvolvimento contínuo e que foi 

desenvolvido para que o educador pudesse criar um espaço de aprendizagem online 

(GIARDINO, 2009). 

A palavra Moodle, tem como significado principal Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment – Ambiente Dinâmico de Aprendizagem, modular, orientado 

a objetos – o sentido principal para o significado dessa palavra é a de se ter um espaço de 



26 
 

aprendizagem na Web 2.0
1
, enquanto se navega fazendo outras coisas, ou seja, o usuário deste 

AVA não fica restrito a ele no momento em que estiver navegando, ele pode realizar outras 

atividades como utilizar sites de busca ou de relacionamentos sem deixar a página em que o 

AVA se encontra.  

Como todos os AVA de forma geral, o Moodle foi criado com o intuito de educar à 

distância, o que não significa que ao longo do tempo o ensino presencial também não possa 

usufruir deste recurso e segundo Giardino (2009) muitas universidades e escolas já utilizam o 

Moodle, tanto para formação discente quanto docente. A acessibilidade no que diz respeito à 

língua, ou seja, a tradução do AVA também é um fator determinante para que o Moodle seja 

considerado uma opção mais viável nas instituições e segundo Lopes e Gomes (2007) o fato 

do Moodle estar traduzido em mais de 60 línguas e por ser gratuito, explica a sua utilização 

em grande escala no mundo. 

Apesar disso, o Moodle se destaca por promover a interação e a comunicação entre os 

participantes, contanto com ferramentas que ajudam o professor a promover e monitorar a 

participação dos alunos durante a duração do curso. A seguir será feita uma maior e mais 

detalhada explanação das ferramentas presentes no Moodle e que estão a disposição do 

professor para interagir com a turma e também avaliar de forma processual e dinâmica. 

2.2.2 – Recursos e Funcionalidades do AVA Moodle 

Como o AVA Moodle está em constante atualização, alguns dos principais recursos 

disponíveis no AVA são - Link a um arquivo ou site - é um recurso que possui duas funções. 

Uma delas é criar uma ligação com um arquivo (que geralmente se encontra em versões de 

PDF, RTF ou outras que não são incorporadas ao AVA) ou um site externo ao AVA que 

possa fazer uma ligação entre o conteúdo abordado e algo externo ao ambiente. Alguns 

autores como Silva (2011) defendem que o excesso de links disponíveis na página do curso 

pode desviar o participante do objetivo do curso, ou seja, ao navegar em outras páginas da 

Web, ele pode deixar a página do AVA e passar a navegar por outros sites - Visualizar um 

diretório - este recurso pode disponibilizar para o participante um diretório do curso, que 

apenas o professor e o tutor podem visualizar. Nos diretórios podem estar inseridos materiais 

do curso em grande escala que minimizam o espaço na página do curso, para que não fique 

“lotada” de links a arquivos - Chat - o chat assemelha-se a uma sala de bate-papo, ou seja, os 

participantes comunicam-se em tempo real. Nos cursos o chat geralmente possui hora 

marcada, para que os participantes possam interagir na mesma hora, trocando informações 

                                                           
1
 É a chamada segunda geração da Web, onde os usuários participam e colaboram com o conhecimento 

produzido, através dos sites colaborativos, blogs e redes sociais, que se expandem cada vez com mais facilidade. 
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importantes do curso em forma de texto porque diferente do Messenger e do Skype, o chat do 

Moodle não possui imagens ou outros recursos - Enquete - a escolha é uma atividade do AVA 

bastante simplificada, onde o professor ou tutor podem lançar perguntas, para que os alunos 

lancem respostas objetivas referentes a algumas atividades do curso. O professor pode 

disponibilizar para o aluno, as respostas dos outros participantes no momento em que 

respondem ou não. Geralmente se disponibiliza esta atividade para que se possa escolher entre 

algumas atividades que serão trabalhadas e essa decisão é dada em forma de reposta de 

múltipla escolha pelos alunos do curso - Fórum - O fórum é uma das principais ferramentas 

utilizadas no Moodle. Esta ferramenta possibilita aos usuários uma troca de informações 

através de mensagens deixadas na discussão que pode ser aberta pelo professor ou tutor. O 

fórum pode ser avaliativo, de caráter informativo ou funcionar também como um plantão de 

dúvidas online e pode ser classificado em três categorias: 

a) Fórum geral: é um fórum aberto, onde o participante pode deixar quantos tópicos 

desejar. Na nossa disciplina, usamos este tipo de fórum em cada tópico como um 

plantão de dúvidas online, servindo também como uma espécie de “mural” onde foi 

disponibilizado alguns conteúdos básicos para aquele tópico em forma de estudo 

dirigido. (ver figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2 – Imagem do fórum do 1º Tópico da disciplina de Cálculo I  

Fonte: http://moodle.virtual.ufpb.br/mod/forum/discuss.php?d=4227 . Acessado em 

22/04/2012. 

http://moodle.virtual.ufpb.br/mod/forum/discuss.php?d=4227
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b) Cada usuário inicia um novo tópico: neste tipo de fórum, cada participante pode 

iniciar um novo tópico, dando certa liberdade para que ele aprofunde a discussão 

proposta. 

c) Fórum de perguntas e respostas: neste fórum, cada participante inicia um tópico com 

sua pergunta e os outros respondem essas perguntas propostas. 

d) Uma única discussão simples: aqui os participantes estão concentrados em um único 

tópico, não podendo assim gerar novos tópicos. 

 

Lição - a lição é uma atividade que permite ao professor criar perguntas em diferentes 

formatos. Geralmente a lição é estruturada de forma sequencial de conteúdo e exercícios, ou 

seja, o professor propõe ao estudante determinado conteúdo e se possível com alguns 

exemplos e ao final deixa exercícios referentes ao conteúdo. A lição pode ser configurada 

para um número determinado de páginas, fazendo com que o professor possa criar etapas para 

o aluno ir respondendo e ao final, a nota pode ser visualizada – se as respostas não forem 

avaliadas manualmente – ou não, neste caso o professor corrigirá as respostas dos alunos 

deixando as notas no quadro de desempeno posteriormente. É uma ferramenta bastante 

utilizada e que pode proporcionar uma avaliação processual, numa mesma atividade - 

Questionário - o questionário é uma atividade que se assemelha aos testes avaliativos, 

exercícios ou mesmo a prova. Esta ferramenta é composta por questões que formam um banco 

de dados armazenado na página da disciplina e que são classificadas em diferentes tipos: 

múltipla escolha, dissertativa, verdadeiro ou falso, resposta breve, numérica, calculada e 

outras. Utilizamos esta ferramenta em todos os tópicos que trabalhamos na disciplina de 

Cálculo I, pois esta atividade proporciona uma vantagem na correção, que pode ser feita 

automaticamente pelo sistema. (ver figura 3) 
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Tarefas - as tarefas são atividades que podem ser desenvolvidas tanto online, quanto offline e 

consistem em atividades dentro do contexto trabalhado na disciplina, com fins avaliação de 

desempenho. No contexto em que trabalhamos, usamos as tarefas off-line como forma de 

envio de arquivo único, onde o aluno deveria responder questões entregues em sala ou 

disponíveis no Moodle e enviá-las em forma de imagem em PDF ou formato de figura, para 

uma avaliação manual. Pudemos assim, observar a escrita do aluno, sua forma de abordagem 

na resolução das questões e a forma de raciocínio utilizada. (ver figuras 4 e 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3 – Correção automática do Moodle em uma questão do tipo múltipla escolha na 

disciplina de Cálculo I 

 

Fonte: http://moodle.virtual.ufpb.br/mod/quiz/review.php?q=492&attempt=9727.  

Acesso em 22/04/2012 

 

 

Figura 4 – Forma de apresentação da tarefa offline na página inicial de Cálculo I 

Fonte: http://moodle.virtual.ufpb.br/course/view.php?id=376. Acesso em 22/04/2012 

http://moodle.virtual.ufpb.br/mod/quiz/review.php?q=492&attempt=9727
http://moodle.virtual.ufpb.br/course/view.php?id=376
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Através deste tópico, conhecemos um pouco as funções do Moodle e a partir de agora, vamos 

descrever um pouco da vivência experimentada na disciplina de Cálculo I. 

 

2.3 – O Moodle e o ensino de Cálculo I na Ciência da Computação 2011.1 

A partir de agora, vamos nos concentrar no nosso objeto de estudo, ou seja, o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. Vamos expor este AVA junto à nossa 

experiência com o ensino de Cálculo, destacando suas potencialidades para o ensino e/ou 

aprendizagem desta disciplina. Vimos na introdução deste estudo, que a disciplina de Cálculo 

retém uma grande quantidade de alunos nos semestres iniciais dos cursos de graduação, mas 

isso decorre de dificuldades apresentadas pelos alunos ao longo da trajetória escolar não 

dizendo que o Ensino Superior não deve rever suas metodologias, muito pelo contrário, tendo 

em vista a situação desses alunos ao chegarem na universidade, deve-se ter um plano de ação 

para que eles consigam melhorar seu desempenho no curso. Aguiar (2008, p. 64), defende 

que: 

A utilização e a exploração de aplicativos e/ou softwares computacionais em 

Matemática podem desafiar o aluno a pensar sobre o que está sendo feito e, 

ao mesmo tempo, levá-lo a articular os significados e as conjecturas sobre os 

meios utilizados e os resultados obtidos, conduzindo-o a uma mudança de 

paradigma com relação ao estudo, na qual as propriedades matemáticas, as 

técnicas, as ideias e as heurísticas passem a ser objeto de estudo. 

Nesta perspectiva, como estamos em um mundo que a informação acontece cada vez 

mais rápido através da internet, defendemos que a utilização do AVA pode ser um meio para 

que o aluno possa estudar independente de onde esteja, na hora em que precisar, tendo suporte 

através de uma gama de ferramentas que este recurso pode proporcionar. Defendemos o uso 

do Moodle por ser um software livre e também de desenvolvimento contínuo, fazendo com 

 

Figura 5 – Instruções para envio da tarefa off-line 

 

Fonte: http://moodle.virtual.ufpb.br/mod/assignment/view.php?id=12247. Acesso em 22/04/2012 

http://moodle.virtual.ufpb.br/mod/assignment/view.php?id=12247
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que o educador seja capaz de criar comunidades de aprendizagem online. A filosofia de 

aprendizagem do Moodle é sócio construtivista segundo seu criador já citado anteriormente, 

de forma que as atividades de desenvolvidas dentro deste AVA funcionam de forma 

colaborativa, onde os usuários podem compartilhar informações acontecendo assim uma troca 

de informações. Isso faz com que o aluno se torne mais independente podendo aprender em 

conjunto com os outros colegas acontecendo uma interação que nem sempre é possível na sala 

de aula. O Moodle apresenta algumas ferramentas que auxiliam o professor a fazer com que 

os alunos pensem e interajam mais e melhor nos estudos dos conteúdos abordados em sala.  

Durante nossa experiência utilizamos ferramentas voltadas para o ensino do Cálculo, 

buscando um recurso que fizesse com que os alunos compreendessem melhor os conceitos 

vistos, em sua maioria, como abstratos demais para serem entendidos apenas com os recursos 

oferecidos tradicionalmente como quadro e pincel.  

Levando em conta essas considerações, podemos levantar uma questão que é de 

suma importância nessa pesquisa: O que o Moodle oferece como ferramenta, que pode 

facilitar a compreensão do Cálculo? A abstração na Matemática é algo que muitas vezes não é 

visto com bons olhos, principalmente pelos estudantes de todos os níveis e quanto mais alto o 

nível de ensino, pior é a visão deles com relação ao abstrato, que chega a ser descrito como 

incompreensível por alguns deles. O programa de monitoria oferece aos alunos uma ajuda na 

disciplina de Cálculo, por meio de outro aluno, fixando um horário de atendimento o que nem 

sempre é suficiente, tendo em vista que alguns estudantes trabalham em horários opostos ao 

que estão em sala de aula e não podem buscar o atendimento do monitor. 

 O AVA Moodle oferece ao aluno atendimento em tempo integral, também 

proporcionando através de ferramentas a passagem do abstrato ao concreto por meio de 

imagens e/ou animações que podem ser inseridas no ambiente através de recursos que o 

próprio Moodle permite. Ao longo das considerações aqui levantadas, vamos expor nossa 

visão do Moodle como instrumento diferencial no ensino de Cálculo, mesmo que apenas 

como suporte, mas através dele têm-se instrumentos capazes de tornar a aprendizagem desta 

disciplina mais proveitosa. 

A escolha do Moodle como objeto de trabalho e estudo não foi aleatória. A UFPB 

conta com o AVA desde 2007, quando implantou os cursos a distância da instituição. Quando 

começamos a utilizar o Moodle como suporte ao ensino presencial – inicialmente para a 

disciplina de Informática Aplicada à Matemática em 2008 – ele não possuía uma página 

exclusiva da modalidade presencial, ou seja, os cursos eram apresentados no mesmo endereço 
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do ensino a distância. No mesmo ano, começamos a usar o Moodle para a disciplina de 

Cálculo Diferencial e Integral III no curso de Licenciatura em Matemática da UFPB – 

Campus IV e vimos que poderíamos desenvolver mais recursos ao longo dos semestres que 

fizessem os alunos interagirem na disciplina e ao mesmo tempo aprenderem e serem avaliados 

continuamente. Outras universidades também desenvolveram recursos para disciplinas das 

Ciências Exatas, usando o Moodle como suporte, um exemplo delas é a UFSCar 

(Universidade Federal de São Carlos), que desenvolveu um projeto que lidava com softwares 

matemáticos e percebeu que juntando esses softwares ao Moodle poderia fazer um trabalho 

mais elaborado, veja a página inicial na figura 6. 

 

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No semestre letivo de 2011.1, elaboramos toda a estrutura da disciplina de Cálculo I 

do curso de Licenciatura em Ciência da Computação. Neste semestre em especial, contamos 

com quatro monitores presenciais e online, pois neste mesmo semestre iniciou-se o projeto 

Monitoria Integrada do Departamento de Ciências Exatas. O projeto visava além do 

atendimento presencial dos monitores, o atendimento online através do Moodle e para isso, foi 

 

Figura 6 – Página Inicial do Moodle utilizado como suporte ao ensino 

presencial na UFSCar. 

 

Fonte: O Moodle como ferramenta de apoio a uma disciplina presencial de 

ciências exatas. COBENGE 2006. Disponível em: 

www.dee.ufma.br/~fsouza/anais/arquivos/7_243_365.pdf. Acesso em: 

14/04/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dee.ufma.br/~fsouza/anais/arquivos/7_243_365.pdf
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realizada uma oficina com instruções do funcionamento do AVA. Também foi criado um 

laboratório virtual da monitoria, onde os monitores poderiam se adaptar ao AVA e elaborando 

propostas para a disciplina da qual seria responsável. A partir daí, os monitores da disciplina 

de Cálculo I ficaram encarregados de elaborar um banco de questões para cada tópico de 

estudo que iniciou com os conceitos básicos de expressões numéricas, expressões algébricas e 

a resolução de problemas que envolvessem esses conteúdos. Enquanto isso, os alunos foram 

cadastrados na disciplina e a estrutura preliminar foi montada no Moodle, ver figura 4. 

            

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Moodle permite que o professor da disciplina deixe o ambiente com características 

do curso, da turma ou da instituição criando assim uma ligação direta do ambiente virtual com 

a turma presencial. Abordando as propostas da disciplina da melhor forma possível de acordo 

com a realidade em que o curso está sendo oferecido. Na figura 8, vamos observar que a 

princípio, como a turma é iniciante e provavelmente não conhecem o AVA Moodle, 

estruturamos recursos que “guiem” o aluno no ambiente e que vá conhecendo toda a estrutura 

do curso na forma virtual, como também as formas de abordagem dos conteúdos, os horários 

dos monitores e as formas de avaliação. Disponibilizamos, na parte inicial do curso alguns 

recursos para que os alunos pudessem conhecer uns aos outros, os monitores e o professor e 

chamamos esse espaço de Comunicação e Debate, onde constavam fóruns tais como 

 

Figura 7 – Página Inicial do Moodle da turma de Ciência da Computação 2011.1. 

Fonte: Página da disciplina de Cálculo I. Disponível em: 

http://moodle.virtual.ufpb.br/course/view.php?id=376 . Acessado em: 14/04/2012. 

http://moodle.virtual.ufpb.br/course/view.php?id=376
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Apresente-se Aqui e a Sala do Cafezinho. O fórum Apresente-se Aqui funciona como um 

mural de apresentações, onde os alunos descreviam suas expectativas em relação ao curso, de 

onde vinham e o que faziam fora da universidade. Já no fórum “Sala do Cafezinho”, tinha 

como objetivo oferecer um espaço de descontração entre os alunos para que possam discutir 

outros assuntos além da matemática, tais como músicas favoritas, filmes prediletos, fatos 

contemporâneos, entre outros assuntos, e que não era possível discutir em sala de aula 

presencial. Ainda nesta parte inicial, disponibilizamos o horário dos monitores, a biblioteca do 

curso onde o aluno tinha acesso ao Geogebra e o Winplot 
2
com seus tutoriais e também uma 

apostila de instrução para se escrever expressões matemáticas no Moodle usando a linguagem 

do Latex
3
 (ver figura 8). 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Começamos a disciplina fazendo um estudo preliminar que tinha como objetivo uma 

revisão geral de conceitos básicos de álgebra, aritmética e a resolução de problemas 

envolvendo conceitos básicos destes conteúdos e ao final foi proposto um questionário, para 

avaliar o desempenho dos alunos ao final deste tópico. O Moodle gera nos questionários 

gráficos de desempenho dos participantes mostrando as notas com relação ao número de 

estudantes que responderam os itens. Assim, o professor pode ter uma visão geral do 

desempenho da turma em um conteúdo específico. Cada questionário proposto contava 

                                                           
2
 È uma ferramenta computacional, que permite a construção de gráficos 2D e 3D. 

3
 Editor que permite o gerenciamento de projetos, edição e checa a ortografia e enciclopédia. Para a matemática, 

permite a edição de equações em arquivos Tex. 

 

Figura 8 – Estrutura inicial do curso de Cálculo I 

Fonte: Página da disciplina de Cálculo I. Disponível em: 

http://moodle.virtual.ufpb.br/course/view.php?id=376 . Acessado em: 14/04/2012. 

 

http://moodle.virtual.ufpb.br/course/view.php?id=376
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geralmente com dez questões sobre o conteúdo abordado em diferentes tipos de questões 

(calculada, numérica, verdadeiro ou falso ou múltipla escolha). Ao final de cada tópico era 

proposto um questionário que junto com outras atividades de avaliação iriam compor uma 

nota referente às atividades de avaliação (ver anexo) realizadas na plataforma Moodle 

referente a unidade trabalhada.  

No 2º tópico, começamos a usar as vídeo-aulas e disponibilizamos o material das 

aulas, que na verdade, eram mini-testes feitos em sala com os alunos juntamente com o 

conteúdo da aula. A aula em forma de vídeo é uma maneira diferente de ver aquilo que se 

passa em sala de aula e segundo Moore e Kearsley (2007, p. 82), 

Em virtude de sua capacidade para mostrar pessoas interagindo, o vídeo é 

uma boa mídia para o ensino de aptidões interpessoais e para o ensino de 

qualquer tipo de procedimento, pois consegue mostrar a sequência de ações 

envolvidas; pode mostrar closes, movimento lento ou acelerado, perspectivas 

múltiplas, e assim por diante. 

 

Na figura 9, podemos observar um exemplo claro do vídeo como recurso auxiliar no 

Moodle. Neste caso, temos uma imagem da motivação geométrica da derivada, ou seja, a 

determinação de um coeficiente angular à reta tangente ao gráfico de uma função num ponto. 

Neste vídeo, a animação no Geogebra propicia uma melhor visualização da definição de 

derivada tendo em vista que se pode mover a reta e observar o comportamento do coeficiente 

angular o que não acontece na aula tradicional estática usando apenas quadro e lápis. Assim 

como o conteúdo de derivada, outros conteúdos mais detalhados como limites infinitos podem 

ser vistos através deste recurso, já que ele é uma ferramenta que poder ser visualizada quantas 

vezes o aluno achar necessário. 

Os vídeos citados nesta pesquisa foram de nossa autoria, produzidos com o suporte do 

software Camtasia, em parceria com o Geogebra para as ilustrações dos gráficos e outros 

recursos. A produção dos vídeos foi feita exclusivamente para a disciplina e cada caso 

apresentado, é um caso particular escolhido criteriosamente para a compreensão dos alunos da 

do curso de Cálculo I. 
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Já a partir do 3º tópico, disponibilizamos além dos vídeos, animações feitas no 

software Geogebra, que permitiam ao aluno, por exemplo, alterar os valores dos coeficientes 

nas funções e ver o comportamento dela graficamente. Também no 3º tópico começamos a 

usar as Tarefas offline como forma de avaliação além dos questionários, que se diferencia 

pelo fato de que nesta modalidade, podemos ver a escrita do aluno já que ele deve enviar as 

questões propostas digitadas em formato PDF ou como imagem, através do envio de arquivo 

único (ver figuras 10 e 11). 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 9 – Vídeo-aula sobre a interpretação geométrica da derivada 

 

Fonte: 7º tópico da disciplina de Cálculo I. Disponível em: 

http://moodle.virtual.ufpb.br/mod/resource/view.php?id=13174 . Acessado em 12/09/2012. 

http://moodle.virtual.ufpb.br/mod/resource/view.php?id=13174
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Podemos observar nas figuras 11 e 12, as animações que foram utilizadas para 

função do polinomial do 1º grau e função quadrática. Veja que na figura 11, o aluno pode 

mover os coeficientes a e b da função e observar imediatamente o que acontece com o gráfico 

da função. Além disso, ele pode ver quando os parâmetros da função           mudam 

o zero ou raiz da função também muda. No caso da função quadrática, o aluno pode perceber 

também, que mudando os valores dos coeficientes, podemos obter diferentes valores para o 

discriminante da equação que gera as raízes. Além disso, os alunos percebem também que 

estudar o sinal da função não é tão abstrato, levando em consideração que ele pode ver 

imediatamente a representação gráfica da função para diferentes valores do discriminante. 

Outro fator importante é o aluno perceber o porquê do valor do coeficiente “a” não poder ser 

zero, tendo em vista que imediatamente ele verá o gráfico da função polinomial do 1º grau. 

 

 

 

Figura 10 – Estrutura do 3º tópico (Discussão, Material, Vídeos, Avaliação) 

 

Fonte: Página da disciplina de Cálculo I. Disponível em: 

http://moodle.virtual.ufpb.br/course/view.php?id=376 . Acessado em: 15/04/2012. 

 

http://moodle.virtual.ufpb.br/course/view.php?id=376
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Figura 11 – Animação da Função do 1º grau feita no software Geogebra e disponível na página da disciplina de 

Cálculo I. 

Fonte: 3º tópico da disciplina de Cálculo I. Disponível em 

http://moodle.virtual.ufpb.br/file.php/376/Material/Funcao_do_1o_Grau/Funcao_do_1_Grau2.html. 
Acessado em 15/04/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.virtual.ufpb.br/file.php/376/Material/Funcao_do_1o_Grau/Funcao_do_1_Grau2.html
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As animações disponibilizadas em cada tópico foram um fator determinante para que 

os alunos pudessem visualizar melhor os conceitos pré-estabelecidos em sala de aula. Veja 

que na figura 11 temos uma animação do gráfico da Função Polinomial de 1º grau, cujo 

intuito é proporcionar ao aluno uma melhor compreensão dos conceitos abordados, como por 

exemplo, visualizar que tipo de reta se obtém quando o valor do coeficiente angular “a” é 

alterado, bem como, que o ponto de intersecção do gráfico da função com o eixo OY possui 

relação direta como valor do coeficiente linear “b”. Além das animações, procuramos 

estabelecer com os alunos discussões constantes sobre os temas abordados através dos fóruns. 

Os fóruns eram sempre abertos a cada novo tópico, desta forma em cada fórum poderia ser 

aberto um subtópico para discussão de possíveis dúvidas que os alunos tivessem e a 

participação foi efetiva, tanto dos alunos como dos monitores que colaboravam através de 

comentários na resolução de novos exercícios. Cada tópico também contava com um 

questionário, tendo esta atividade a finalidade de avaliar de forma contínua o aluno por meio 

de exercícios propostos com formas de questões variadas. A disciplina foi finalizada com o 

conteúdo de regras de derivação, contando com a última avaliação online em forma de tarefa 

 

Figura 12 – Animação da Função do 2º grau feita no software Geogebra e disponível na página da 

disciplina de 

Fonte: 3º tópico da disciplina de Cálculo I. Disponível em 

http://moodle.virtual.ufpb.br/file.php/376/Material/Funcao_do_2o_Grau/Funcao_do_1_Gra

u2.htm l 

http://moodle.virtual.ufpb.br/file.php/376/Material/Funcao_do_2o_Grau/Funcao_do_1_Grau2.htm%20l
http://moodle.virtual.ufpb.br/file.php/376/Material/Funcao_do_2o_Grau/Funcao_do_1_Grau2.htm%20l
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offline e os vídeos, que abordavam sobre regras de derivação e toda a interpretação 

geométrica das derivadas. 

Através deste capítulo, pudemos conhecer melhor o Moodle, algumas de suas 

funções e um pouco do nosso trabalho que foi desenvolvido com os alunos do curso de 

Ciência da Computação, na disciplina de Cálculo I. Descrevemos aqui apenas alguns pontos 

principais que trabalhamos no Moodle, sendo assim, não significa que nesta pesquisa está 

exposta uma detalhada investigação científica sobre o AVA, mas apenas um pouco do que 

vivenciamos do que será explanado logo em seguida com os resultados dos questionários no 

capítulo 3. 
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

A partir de agora, faremos uma análise da turma que tomamos como objeto de estudo 

e que vivenciou ao longo do semestre 2011.1 tudo que foi descrito anteriormente. Além disso, 

fizemos junto a essa turma um levantamento sobre a opinião dos alunos tomando como base, 

algumas questões que versavam sobre o uso do Moodle no ensino de Cálculo. 

3.1 – Uma breve descrição da turma 

A turma analisada nesta pesquisa foi uma turma da disciplina de Cálculo I do período 

letivo de 2011.1 curso de Licenciatura em Ciência da Computação, da Universidade Federal 

da Paraíba – Campus IV – Rio Tinto. Os alunos eram todos do primeiro período do curso, ou 

seja, nesta turma não havia repetentes ou desistentes apenas alunos vindos do Ensino Médio 

recém-integrados ao curso. 

O semestre letivo foi iniciado em agosto de 2011 e terminou em dezembro de 2011. 

Desde o começo do semestre o Ambiente Virtual Moodle foi usado e  estruturado, de modo 

que atendesse às necessidades dos alunos desta turma que foram cadastrados previamente, de 

acordo com seu número de matrícula. Inicialmente, a turma contava com 54 alunos 

matriculados, dos quais apenas 24 levaram a disciplina até o fim. 

3.2 – Análises dos questionários 

Ao longo desta pesquisa foram expostas as potencialidades do Moodle para o ensino 

de Cálculo, mas quem realmente pode afirmar tudo isso é o usuário, ou seja, o aluno que 

participou durante de todo o processo e pôde interagir na disciplina durante o semestre letivo. 

No desenrolar desta seção vamos mostrar as questões respondidas no questionário proposto 

por nós (ver apêndice) para os alunos e comentar cada uma dos cinco itens, pois através disso 

poderemos perceber quais os pontos positivos e negativos que o AVA Moodle apresenta para 

os estudantes. Responderam ao questionário vinte alunos, entre aprovados e reprovados em 

Cálculo I e que usaram o Moodle durante o semestre letivo de 2011.1. 

A primeira pergunta do questionário é bem estruturada e a partir dela podemos ver o 

que realmente o Moodle significou para os alunos. 

Questão 1: Você acha que o Moodle contribuiu para o seu aprendizado na disciplina de 

Cálculo?  

Neste pergunta, 95% disseram que sim e 5% deles que não. Esta pergunta foi 

elaborada com o objetivo específico de saber dos alunos se o AVA é uma boa opção ou não. 

Mais especificamente, o uso do AVA em conjunto com todos os recursos já comentados, 

representa uma nova perspectiva do estudo e ensino de Cálculo e a resposta quase unânime 



42 
 

dos alunos e usuários deste AVA nessa perspectiva, representa um grande passo e uma grande 

confirmação daquilo que defendemos. 

Questão 2: Você encontrou alguma dificuldade ao utilizar o AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) Moodle? Se respondeu SIM, cite algumas dessas dificuldades. 

Nesta pergunta, a maioria dos estudantes afirma que não. Tivemos 90% NÃO e 10% 

SIM o que foi bem proveitoso, mas não esperado. Para esta questão era esperado que os 

alunos colocassem à mostra as dificuldades que foram apresentadas no início dentro da 

plataforma, ou seja, os erros comuns em envios de tarefas e questionários. Os que 

responderam sim descreveram justamente essas dificuldades no papel e disseram que sentiram 

dificuldades no envio dos questionários. Essas dificuldades são comuns, principalmente para 

quem está usando o AVA pela primeira vez e não conhece seu funcionamento, bem como os 

tipos de perguntas que se pode encontrar nos questionários. Um erro comum dos alunos 

acontece nas questões numéricas com casas decimais, onde eles só podem digitar até duas 

casas e eles digitam mais de duas ou usam a vírgula ao invés do ponto, para separar as casas 

decimais e tudo isso acaba gerando erros que acarretam numa nota não esperada.  

Questão 3:  Qual a ferramenta que você usou e achou que mais te ajudou na disciplina? 

Fórum, Animações do Geogebra, Questionários, Tareffas off-line, Vídeos-aula, outro. 

Qual? 

Nesta questão, os alunos poderiam optar por mais de um recurso e isso aconteceu em 

todas as opções. Os questionários e os vídeos foram os mais votados pelos alunos, como o 

recurso que mais contribuiu na aprendizagem. Com 46,6% dos votos, os questionários 

lideraram a escolha, o que refletiu bem o objetivo desta atividade que era de caráter avaliativo 

e estava presente do 1º tópico ao último com formas de questões variadas, versando sempre 

sobre o conteúdo visto em sala de aula. Os vídeos tiveram 40% dos votos, reafirmando o fato 

de que quando se vê aprende-se melhor e os alunos viram essa perspectiva e aprovaram o 

recurso utilizado. Uma vantagem grande dos vídeos é que eles podem ser vistos várias vezes, 

ou seja, os alunos podem voltar sempre que não entenderem algum passo mostrado e rever 

quantas vezes achar necessário. 

Depois dos vídeos e questionários, o recurso que teve o maior número de votos 

foram as animações do Geogebra. As animações chamam a atenção dos alunos por serem 

recursos que ilustram geometricamente as definições vistas em sala, como a reta crescente e 

decrescente na função de afim, a abertura da parábola e a concavidade de acordo com o valor 

dos coeficientes na função de quadrática e também a interpretação geométrica da derivada 
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através da inclinação da reta tangente a uma curva. Enfim, as animações podem mostrar de 

diferentes formas e formas dinâmicas, como se comportam as funções através do software 

Geogebra. Nesta questão colocamos alguns dos principais recursos que usamos durante a 

disciplina em conjunto com o Moodle e foi de suma importância perceber que um recurso que 

usamos como principal forma de avaliação na plataforma foi bem aceito e considerado o 

recurso mais atrativo. Acreditamos que através dos questionários, os alunos puderam 

desenvolver em diferentes tipos de questões o conteúdo trabalhado e também se preparar para 

a avaliação presencial. As tarefas off-line tiveram apenas 13,3% votos, o que não diminui a 

importância deste recurso, apenas mostra que para esse público-alvo, esta forma de avaliação 

não foi considerada de destaque em conjunto com os fóruns que tiveram apenas 1 escolha 

pelos alunos que responderam o questionário. 

Questão 4: Com base na sua resposta da questão anterior, qual a ferramenta do Moodle que 

você mais sentiu dificuldade ao utilizar? 

Dos que responderam esta questão, a maioria não sentiu dificuldade, mas alguns 

alunos apontaram desaprovações no que diz respeito aos recursos citados na questão número 

três. 

Os fóruns lideraram a desaprovação nas respostas desta questão. Este recurso não foi 

bem visto pelos alunos, ou seja, alguns simplesmente coloram a palavra solta sem justificativa 

para a desaprovação do recurso. Então vamos tecer aqui alguns comentários sobre os 

possíveis motivos e expor alguns que foram colocados nos questionários. Um aluno ao 

colocar o fórum como recurso afirmou que sentiu mais dificuldade, justificando sua resposta 

pelo fato dos fóruns terem pouca interação, ou seja, os participantes não cumpriram a 

proposta do recurso que é promover a interação entre os participantes. Um fator que pode ter 

contribuído para esta realidade, é o fato da disciplina ser de um curso presencial e sendo 

assim, os alunos não sentem necessidade em interagir com o professor, com monitor e os 

outros colegas, porque se encontram frequentemente e a conversa ocorre sempre diferindo da 

Educação a Distância, onde os alunos não encontram constantemente o professor, nem os 

colegas e nem o tutor. Outro aluno justificou a sua desaprovação do fórum pelo simples fato 

de que não estava interessado em participar, ou seja, não houve dificuldade, mas falta de 

interesse pelo recurso o que remete mais uma vez o fato do curso ser presencial e as dúvidas e 

outras coisas que podem ser abordadas no fórum, são deixadas para serem discutidas em sala 

de aula com o professor.  
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Esta “aversão” pelo fórum, já era percebida desde o decorrer da disciplina, pois a 

participação que ocorria era mínima, sendo feita apenas em forma de reclamações ou alertas 

de erros em algumas questões do questionário. Entretanto, Giardino (2009) defende que os 

fóruns possuem um caráter social, não limitando as discussões aos participantes.  

Os questionários foram os menos escolhidos, mas apresentaram boas justificativas 

nas dificuldades que sentiram ao usar este recurso. Uma resposta interessante, dada por um 

aluno foi a seguinte: Os questionários, pois para fazer as fórmulas precisa fazer alguns 

códigos que infelizmente não tinha tempo de estudar. Os códigos que o aluno se refere é a 

linguagem Latex, usada no Moodle para representar expressões matemáticas. Oferecemos na 

plataforma uma apostila para que os alunos pudessem aprender a usar esta linguagem, mas 

como podemos ver eles não tem tempo para estudar, então neste caso, eles devem recorrer ao 

Wiris que executa o mesmo trabalho de escrever expressões matemáticas, mas ficam em 

forma de figura dentro da plataforma. O Wiris é um software pago pela UFPB, para que os 

alunos que não dominam a linguagem Latex possam escrever as expressões de forma mais 

acessível. Enfim, fomos percebendo também que, no início da disciplina, os alunos sentiram 

dificuldades ao respondem os questionários principalmente o tipo de questões numéricas, 

também a forma e o prazo de envio, foram dificuldades evidentes neste estudo alunos que não 

conseguiam compreender o número de tentativas nem o prazo estipulado, onde tivemos que 

estender a data das atividades várias vezes, para que alguns alunos pudessem apresentar seus 

trabalhos. 

As animações - depois do fórum - foi o item que apresentou um número significativo 

de dificuldades por parte dos alunos. Neste caso, eles não descreveram especificamente a 

dificuldade que sentiram neste recurso, mas farei uma análise de uma possível causa. As 

animações do Geogebra, precisam de alguns “recursos” para que elas funcionem neste caso 

seria preciso que o usuário tivesse o Java e o Geogebra instalados para que as animações 

funcionassem. Ambos os softwares estavam disponíveis na plataforma para o acesso livre dos 

alunos juntamente com um manual de uso do Geogebra. 

Finalmente, os alunos que não apresentaram respostas foram inseridos na categoria de  

sem dificuldade e alguns realmente responderam que não tiveram “nenhuma” dificuldade ao 

utilizar os recursos disponibilizados no Moodle. 

Questão 5: Quanto a forma de avaliação da disciplina, você acha que a metodologia de 

avaliação utilizada foi pertinente? 
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Para encerrar o questionário, a pergunta realizada foi sobre a forma que os alunos 

foram avaliados, que já foi descrita anteriormente. Dos estudantes entrevistados, 90% acham 

que a forma de avaliação foi adequada e 10% acham que não foi. A avaliação utilizada desta 

forma mostra que utilizado metodologia diferenciadas, podemos avaliar o aluno 

continuamente e na apenas pontualmente, levando em consideração tudo que o aluno produz 

ao longo do processo, ou seja, questionários, tarefas e a participação no Moodle. Pesquisas 

são feitas constantemente e mostram que usar apenas a prova como instrumento de avaliação 

não se mostrou eficaz, sendo assim buscamos através do Moodle usar as atividades 

desenvolvidas pelos alunos para compor a nota que deve ser atribuída ao final de cada 

unidade.  

Vimos pelas respostas dos alunos, que a metodologia de avaliação foi aprovada, 

tendo em vista que os alunos percebem que mesmo não tendo um “bom momento” na hora da 

avaliação presencial, tudo que é produzido dentro do AVA está sendo considerado e avaliado, 

de forma que o aluno não se sente bitolado a uma única forma de avaliação, podendo 

melhorar seu desempenho gradativamente durante o processo e não pontualmente na hora da 

prova. 

3.3 – Considerações pós-estudo: comentários do estudo de caso 

Fazendo uma análise numérica da turma de Cálculo I, 2011.1, vemos que houve uma 

redução considerável no número de matriculados. A turma contava com 54 alunos 

matriculados inicialmente, dos quais 25 terminaram a disciplina retratando assim a realidade 

apresentada no início deste estudo: as turmas de Cálculo sofrem grande redução ao longo do 

semestre letivo. Mesmo assim, conseguimos fazer uma análise com a maioria dos alunos que 

cursaram a disciplina entre aprovados e reprovados, análise essa que foi bastante proveitosa e 

minuciosa dando mais qualidade à pesquisa realizada. O estudo de caso foi a forma de 

pesquisa que realizamos, devido ao fato de ter vivenciado de perto a realidade desta turma e 

finalmente chamando nossa atenção para a reação desta turma ao uso de um recurso 

desconhecido por eles até então, devido ao fato de serem uma turma de primeiro semestre.  

Escolher esta turma foi muito significativo, tendo em vista que os alunos colaboraram 

com a pesquisa, respondendo ao questionário atenciosamente, contribuindo para uma análise 

de dados verdadeira e que corresponderam à realidade vista durante a vivência com a turma. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desta análise, pudemos perceber melhor a reação por parte dos alunos quanto 

ao uso do Moodle como recurso metodológico. Até então, não tínhamos uma visão através 

deste olhar do aluno enquanto usuário da ferramenta aqui apresentada. Conseguimos 

apresentar a realidade do curso de Cálculo na turma de Ciência da Computação, através da 

exposição de alguns dados (ver tabela 1). Entretanto, o curso de Computação não é uma 

realidade especial já que outros cursos como as engenharias (RAMOS, 2009), também 

apresenta um alto índice de reprovação na disciplina de Cálculo. 

Como já foi comentado anteriormente, sempre utilizamos o Moodle como um 

suporte às disciplinas de Cálculo e com o passar do tempo fomos adaptando a plataforma, de 

acordo com o nosso olhar sempre observando o que não deu certo e tentando outras formas de 

tornar a disciplina mais atrativa por meio deste ambiente. Quando decidimos iniciar este 

estudo, nos deparamos com outras questões que não levantamos durante este longe percurso 

de utilização do AVA, questões como a história dos ambientes virtuais no Brasil que foi 

surgindo aos poucos e com o avanço da tecnologia e a procura pela EAD, foi tomando um 

espaço que hoje se tornou muito significativo no âmbito acadêmico. Outro ponto importante 

deste trabalho, foi a minuciosa análise dos recursos que utilizamos no Moodle e seu impacto 

sobre os alunos, ou seja, a visão deles sobre cada recurso foi muito interessante nos chamando 

atenção ao fato de que eles não viam os questionários apenas como mais uma avaliação e sim 

como uma ferramenta, que o possibilitava enxergar suas dificuldades antes das avaliações. 

Trazemos aqui também as ferramentas do Moodle com suas funcionalidades e 

finalidades, para que estudos futuros ou até mesmo em experiências semelhantes, os alunos, 

professores e demais pesquisadores, possam visualizar os recursos disponíveis na plataforma 

não de forma meramente ilustrativa e sim de forma já vivenciada, podendo haver um estudo 

comparativo futuramente. Enfim, o trabalho com alunos foi significativo, já que houve uma 

colaboração efetiva da turma nesta pesquisa nos possibilitando uma amostragem completa e 

que atendeu às nossas expectativas, quanto ao uso do Moodle como suporte à disciplina de 

Cálculo. Nos índices coletados no questionário, observamos que o AVA realmente é uma 

ferramenta que possibilita uma diversificação metodológica no ensino de Cálculo, podendo o 

professor e/ou tutor, fazer uma adaptação a realidade de sua turma. A pesquisa aqui realizada 

já foi submetida como comunicação científica em dois eventos científicos, que irão ocorrer 

futuramente no corrente ano e poderemos assim levar esta experiência para outras realidades, 
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que possam se identificar com a pesquisa e promover mais estudos que propiciem uma melhor 

compreensão do ensino de Cálculo. Finalizando este trabalho, esperamos ter contribuído para 

o ensino de Cálculo e também desejamos que futuramente haja um interesse equivalente ao 

que foi apresentado aqui, ou seja, mais grupos de pesquisa com foco no ensino de Cálculo 

através de outros recursos, principalmente recursos tecnológicos como os Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem. 
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APÊNDICE - Questionário 

QUESTIONÁRIO 

1. Você acha que o Moodle contribuiu para seu aprendizado na disciplina de Cálculo? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

2. Você encontrou alguma dificuldade ao utilizar o AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) Moodle? 

 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

Se respondeu SIM, cite algumas dessas dificuldades. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

3. Qual a ferramenta do Moodle que você usou e achou que mais te ajudou na disciplina? 

 

(    ) Fóruns 

(    ) Animações do Geogebra 

(    ) Questionários 

(    ) Tarefas off-line (Envio de arquivos em forma de PDF ou figura) 

(    ) Vídeos-aula 

(    ) Outro. Qual? _______________________________________  

 

4. Com base na sua resposta da questão anterior, qual a ferramenta do Moodle que você mais 

sentiu dificuldade ao utilizar? 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

5. Quanto a forma de avaliação da disciplina, você acha que a metodologia de avaliação 

utilizada foi pertinente? 

 

(    ) Sim 

(    ) Não 
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ANEXO A – Termo de Consentimento 
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ANEXO B – FORMA DE AVALIAÇÃO 

A disciplina foi dividida em três unidades, gerando ao final do curso três notas, Nota 

1, Nota 2 e Nota 3, onde cada uma dessas notas eram obtida da seguinte forma: 

   
         

  
, onde  

  : Nota da unidade i (1, 2 ou 3); 

   : Médias das notas das atividades de avaliação na plataforma Moodle, da unidade i (1,2 ou 

3); 

   : Nota da avaliação presencial em sala de sula referente a unidade i (1,2 ou 3) 

 O aluno durante o curso, deveria obter nota igual ou superior a 7,0 para a aprovação na 

unidade i (1,2 ou 3) e a média parcial do curso era feita da seguinte forma: 

   
  

 
 

Onde, 

  : média parcial; 

  : Nota da unidade i (1,2 ou 3); 

 : unidade i (1,2 ou 3) 

 O aluno que chegasse ao final do curso, com média igual ou superior a 7,0 seria 

aprovado, o aluno que tivesse média entre 4,0 e 6,9 estaria na final e o que estivesse com 

média parcial inferior a 4,0, seria reprovado sem direito à prova final. Para o cálculo da média 

final do curso, seria necessário média igual ou superior a 5,0, sendo esta média obtida da 

seguinte forma: 

   
       

  
 

Onde, 

  : média final do curso; 

  : média parcial; 

  : nota da prova final. 

 

 

 

 


