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Resumo. Este artigo apresenta as possibilidades oferecidas pelo uso do software livre, 
principalmente no que se refere aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Estes 
ambientes podem ser utilizados em instituições de ensino, em cursos na modalidade 
presencial e a distância, como suporte ao desenvolvimento de atividades pedagógicas 
mediadas pelos recursos tecnológicos. A utilização de um AVA software livre possibilita 
usufruir das vantagens oferecidas por este tipo de software, como a liberdade de 
execução, cópia, distribuição, estudo, alteração e aperfeiçoamento do código, pois 
neste tipo de software o código fonte é aberto. Diante disso, a Universidade Regional 
de Blumenau (FURB), após pesquisa, seleção e análise deste tipo de software adotou o 
Learnloop, o que possibilitou a disponibilização de conteúdos e atividades, e a 
utilização de ferramentas de comunicação ampliando as possibilidades de atividades 
pedagógicas e oferecendo facilidades ao processo de ensino e de aprendizagem. O 
Learnloop vem sendo constantemente desenvolvido e integrado aos sistemas da 
universidade como: sistema de registro acadêmico, sistema da biblioteca e sistema de 
plano de ensino. Atualmente registra até dez mil acessos diários. 
 
Palavras-chave: Educação a distância, Software livre, Ambientes virtuais de 
aprendizagem. 
 
 
 



Introdução 
O contexto atual de constante inserção do uso de tecnologias na sociedade 

reflete também na incorporação deste tipo de recursos na educação, dentre os quais 
destacamos o computador e a internet. No ensino presencial destacamos a crescente 
disseminação de laboratórios ou salas informatizadas, tanto em instituições de ensino 
privadas, como públicas – possíveis por programas como o PROINFO. Na educação a 
distância programas têm se baseado no uso da internet para distribuição de 
informações, viabilização da comunicação e formação de comunidades virtuais. 

Diante disto, neste artigo destacamos as iniciativas para utilização de tecnologias 
na educação baseadas na utilização de softwares livres, principalmente o uso de 
ambientes virtuais de aprendizagem como suporte para cursos de educação a 
distância.  

Neste sentido, destacamos o software livre como uma alternativa para o 
incremento da utilização da tecnologia em instituições de ensino e visando contribuir 
com a disseminação de seu uso, citamos algumas destas iniciativas e apresentamos o 
caso da FURB para apontar possibilidades, contribuições e orientações relacionadas a 
sua utilização. 

 
Ampliando as possibilidades utilizando software livre 

O software livre propicia a liberdade de execução, cópia, distribuição, estudo, 
alteração e aperfeiçoamento. Este tipo de software constitui-se num programa de 
código fonte aberto, o que permite a realização de alterações (GNU, 2005). 

O uso do software livre pode contribuir com a disseminação do uso da 
tecnologia na educação, devido as vantagens oferecidas no que diz respeito, 
principalmente, a flexibilidade e ao custo para implantação e para utilização (FREITAS 
e TELES, 2002). 

No que diz respeito à utilização da tecnologia, destacamos fatores importantes 
que precisam ser considerados no seu uso em contextos educacionais: 
1. Hardware: o avanço e atualização dos sistemas operacionais proprietários 

demandam a constante atualização do hardware, o que exclui as escolas do acesso 
a estes recursos tendo em vista a inviabilidade financeira para atualização dos 
computadores. Diante disto, os sistemas operacionais livres, preocupados 
principalmente com a funcionalidade e eficiência, podem ser empregados em 
computadores mais antigos concomitantemente com os mais modernos (ALMEIDA, 
2002).  

2. Software: o emprego de software proprietário tem impacto direto sobre o custo, o que 
se revela um empecilho ao uso da educação, principalmente em escolas públicas. 
Por outro lado, os softwares livres são gratuitos e ainda são soluções flexíveis, as 
quais podem adaptar-se a realidade da instituição de ensino (IDEM).  

3. Infra-estrutura de rede: o uso do software livre pode trazer contribuição na 
elaboração da infra-estrutura de rede, tendo em vista que na parte de controle, 
monitoramento, servidores e roteamento existem soluções que permitem 
equipamentos com hardware que não são de última geração e/ou que não possuem 
muitos recursos, possam ser empregados em laboratórios e centros de 
processamento de dados (REDIX, 2005). 

4. Recursos humanos: a utilização do software livre requer especialista. Apesar da 
equipe necessária para implementação e manutenção normalmente ser maior do que 



a equipe para seus equivalentes proprietário, os softwares livres avançaram muito 
nos últimos anos. Como exemplos dessa evolução, além do sistema operacional 
Linux, têm o pacote de ferramentas de escritório OpenOffice, os Bancos de Dados 
MySQL e Postgree-SQL, a linguagens Perl e PHP, entre outros softwares livres que 
atualmente oferecem distribuições com processos de instalação rápido e simples. 
Além disto, estes sistemas oferecem recursos para instalação automática, que 
permitem a rápida duplicação de configurações (ALMEIDA, 2002). 

Diante dos fatores apontados é possível identificar as seguintes vantagens 
relacionadas a utilização do software livre: 

a) a utilização de código aberto facilita a correção de bugs, pois viabiliza que 
usuários e desenvolvedores ajudem a resolver; 

b) permite descobrir mais facilmente as capacidades dos programas e alterá-
las de acordo com as necessidades do usuário; 

c) algumas vezes o usuário é um co-desenvolvedor; 
d) o desenvolvimento e os testes extensivos realizados e compartilhados 

pelos usuários, garantem a confiabilidade e a atualização do software; 
e) o suporte pode ser realizado por companhias especializadas ou por 

usuário/desenvolvedor via plataformas na web e grupos virtuais; 
f) a disseminação e a ampliação da participação de 

usuários/desenvolvedores possibilita a rápida atualização, verificações e 
correção de problemas (FREITAS e TELES, 2002).  

Apesar das muitas vantagens listadas, o software livre também oferece 
algumas dificuldades relacionadas ao seu uso. Pode-se citar como desvantagens do 
software livre a inexistência de um fabricante formalmente responsável pelas falhas, a 
falta de garantia de suporte quando baixado direto da rede, compatibilidade com 
versões por causa do grande número de atualizações, descontinuação de alguns 
softwares e a documentação de alguns softwares que pode não ser encontrada tão 
facilmente (CAMPOS, 2004). 

 
Os ambientes virtuais de aprendizagem e o Software Livre  

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) podem ser compreendidos como 
a interface do aluno, por ser o principal espaço de interação e aprendizagem. O AVA é 
integrado ao LMS (Learning Management System) que permite controlar, desenvolver, 
gerenciar e acompanhar cursos e conteúdo on-line (ANDRADE e BRASILEIRO, 2003) e 
possibilita a automatização de aspectos administrativos, como inscrição, 
disponibilização de conteúdos, ferramentas de comunicação, registro de desempenho e 
atividades (LIMA e CAPITÃO, 2003). 

Os ambientes virtuais de aprendizagem possibilitam a consolidação de um 
espaço virtual para interação a distância (TREFFTZ apud GOUVEIA, 2000), o que 
possibilita a troca de informações, a construção de conhecimento e a criação de 
comunidades virtuais que interagem através das redes por meio da utilização das 
ferramentas de comunicação (CUNHA apud MAIA 2000: p.58). 

Neste sentido os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados como 
suporte ao ensino presencial - como alternativa para promover discussões e troca de 
informações, para disponibilização de materiais e informações, para enviar e-mail e 
propor atividades - e como suporte fundamental para cursos a distância, pois viabilizam 
a comunicação, síncrona ou assíncrona, permitem o acompanhamento dos alunos, 



possibilitam a realização de atividades e avaliações, entrega de trabalhos, o 
desenvolvimento de trabalhos em grupos, dentre outras possibilidades viáveis pelo uso 
de recursos disponíveis. 

Diante das inúmeras possibilidades e das alternativas proprietárias e livres 
disponíveis, atualmente, torna-se necessário levantar as necessidades dos cursos e/ou 
programas, no que diz respeito a recursos necessários para suprir a metodologia e o 
formato adotado, para então realizar uma pesquisa, identificando os LMSs, analisando-
os, fazendo testes, buscando informações e indicações sobre os mesmos, visando 
selecionar o mais adequado e funcional. 

Dentre o AVAs com versões disponibilizas como software livre utilizados por 
instituições de ensino destacamos: 

a) TelEduc: vem sendo desenvolvido desde 2000 pela Universidade de 
Estadual de Campinas (Unicamp) e oferece um conjunto de 
funcionalidades, as quais podem ser descritas a partir de três grupos: 
ferramentas de coordenação: organizam e subsidiam as ações de um 
curso, de administração: apóiam o formador no gerenciamento do curso, e 
de comunicação: possibilita intensa comunicação entre os participantes 
(ROCHA, 2003). O TelEduc é utilizado por instituições como USF, PUC-SP, 
FUNDAP, Unicamp, Universidade de Uberaba, UNB, entre outras. 

b)   AulaNet: desenvolvido desde 1997 pela PUC-Rio, baseia-se na abordagem 
groupware para o ensino-aprendizagem na web. Os serviços do AulaNet 
podem ser organizados em serviços de comunicação – permite a troca de 
informações e a comunicação síncrona e assíncrona -, de coordenação – 
oferecem mecanismos para o gerenciamento e organização do grupo, por 
meio de ferramentas de avaliação, de coordenação básica do fluxo do curso 
e de acompanhamento da participação - e de colaboração – oferece 
serviços como bibliografia, webbibliografia e documentação e serviços de 
co-autoria (FUKS et al, 2003).  

Além destes ambientes há outros como o ROODA desenvolvido e utilizado pela 
UFRGS e o Moodle utilizados em 105 instituições de ensino do Brasil, 518 nos EUA e 
mais de 1100 em vários locais do mundo. 

Os softwares descritos disponibilizam inúmeros recursos que podem contribuir 
com o processo de ensino e de aprendizagem, os quais podem ser utilizados em 
instituições de ensino, como suporte tanto ao ensino presencial como a distância. 

 
A utilização de software livre pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

A partir da investigação pedagógica e técnica dos ambientes virtuais de 
aprendizagem de código aberto disponíveis, a FURB selecionou o Learnloop e iniciou 
um processo de integração e desenvolvimento deste sistema, visando adequá-lo aos 
outros sistemas da instituição e as necessidades da universidade. 

O Learnloop, sendo um software livre, permitiu a alteração de seu código fonte 
para a integração com os sistemas da Universidade, para atualização no AVA das 
informações referentes a alunos, a professores e as disciplinas. Ressaltamos que esta 
integração foi fundamental para o sucesso da utilização do AVA pela comunidade 
acadêmica. A seguir destacamos os sistemas integrados ao AVA:  



1. Sistema de Registro Acadêmico: permite buscar informações do aluno, tais como 
nome, foto e endereço de correio eletrônico, e das disciplinas junto com os dias e 
horários em que são ministradas, por meio de um processo de replicação de dados.  

2. Sistema de Plano de Ensino: permite disponibilizar informações como a ementa, 
conteúdos e bibliografias. Assim, o professor já tem acesso a sua disciplina e a seu 
plano de ensino no ambiente virtual.  

3. Sistema da Biblioteca: viabiliza a consulta a informações do banco de dados da 
biblioteca sobre a obra referenciada no plano de ensino e nos materiais publicados 
no AVA. 

O processo de integração e desenvolvimento é constante e participativo, pois 
funcionalidades são implementadas de acordo com as avaliações realizadas por alunos 
e professores, bem como a partir de sugestões e demandas surgidas no decorrer da 
utilização desse ambiente no processo de ensino e de aprendizagem. 

Para que as atividades no AVA tivessem subsídios teóricos, visando a melhoria 
da qualidade e dos resultados no processo pedagógico, definiu-se um conjunto de 
princípios teórico-metodológicos estudados pelos pesquisadores e professores 
envolvidos. Estes princípios são: a interação, a colaboração, a autonomia e a 
construção do conhecimento.  

Outra medida de grande importância é a campanha de treinamento para 
entendimento e utilização do AVA. Através do treinamento individual ou em grupo, na 
seção ou em outras divisões e departamentos, para professores e alunos, conseguiu-se 
disseminar a cultura de mediação da educação no ensino presencial através de um 
ambiente virtual de aprendizagem. 

A estrutura que está inserindo o AVA na universidade conseguiu comprovar a 
necessidade da utilização das TICs na educação e atualmente está integrada a Pró-
reitoria de Ensino. Para realizar a integração e o desenvolvimento nos códigos do AVA, 
a MODEN conta, atualmente, com um professor que atua na área da computação, 
coordenando a equipe técnica composta por um web designer, um artista gráfico, um 
programador e um estagiário da área de comunicação. Conta-se, também, com uma 
equipe de monitoria composta por uma professora, um técnico administrativo e um 
bolsista e com duas professoras da área de comunicação social que assessoram os 
professores na utilização dos recursos tecnológicos nos processos pedagógicos e, 
ainda, com a equipe administrativa composta por dois professores, um da área de 
administração e outra da educação, uma assistente pedagógica e um técnico 
administrativo. Além disso, o Núcleo de Informática, a Biblioteca Central, a Divisão 
Acadêmica e outros setores da universidade oferecem suporte para as atividades da 
seção. 

Atualmente, o AVA foi adaptado e acrescido de funcionalidades apoiadas nos 
princípios teórico-metodológicos, deste modo, configura-se como um sistema adaptado 
do LearnLoop original para atender as demandas específicas da Universidade e 
incorporar melhorias ao processo de ensino e de aprendizagem. Dentre seus recursos 
destacamos os seguintes: 
1. Ferramentas de conteúdo: disponibilização de conteúdo da web (HTML), bibliografia 

com consulta direta à biblioteca, disponibilização de materiais (arquivos, endereços 
da internet), testes (quiz). 

2. Ferramentas de comunicação e colaboração: envio de e-mail para um aluno ou para 
um grupo de alunos, fórum de discussões, ferramenta de criação de grupos, chat. 



3. Ferramenta de informação: quadro de avisos, plano de ensino, calendário, 
cronograma. 

4. Ferramentas de gerenciamento: relatório para a monitoria, identificação dos usuários 
por dados cadastrais e foto, ferramenta de relatório e revisão (peerreview). 

Além destes recursos, estão sendo desenvolvidos outros para a construção de 
texto coletivo e para o registro pessoal dos alunos num diário virtual (blog). 

Outras implementações também foram feitas pela equipe técnica, visando 
tornar o AVA mais funcional. Dentre as implementações realizadas é possível destacar 
uma referente ao design do ambiente, para a criação de uma nova interface mais 
interativa e amigável, visando facilitar a navegação e tornar o AVA mais atrativo, foi 
criado um novo layout. A seguir apresentamos o anterior e o atual: 

 

 
Figura 1. Versão anterior às implementações de design realizadas em 2004. 

 

 
Figura 2. Versão atual do ambiente virtual de aprendizagem. 

 
O LearnLoop está disponível para todos os cursos da Universidade tornando-o 

um sistema muito utilizado e conhecido. Em 2004/2, dos 897 professores (praticamente 
todos) que tem acesso ao sistema, 615 utilizaram pelo menos uma vez no semestre. 
Dos 16.227 alunos que tem acesso, 13.200 acessaram 2904 disciplinas disponíveis de 
acordo com os seus cursos. Em média, o número de acesso diário as disciplinas nos 



dias úteis são de 10.000 acessos e de 3000 acessos diários nos finais de semana e 
feriados. 
 
Conclusão 

Atualmente, a equipe responsável pela integração e desenvolvimento do 
Learnloop, busca outras soluções mais adequadas e volta-se para novos 
desenvolvimentos e implementações. Há a preocupação em não restringir a adoção de 
uma tecnologia exclusiva, pois o avanço tecnológico resulta no surgimento de soluções 
cada vez mais completas, também, no que diz respeito a software livre. Assim, o 
trabalho com tecnologia exige a constante pesquisa e busca por inovações, no caso da 
utilização da tecnologia na educação, essa busca deve ter como eixo norteador a 
melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 

A partir das facilidades e vantagens oferecidas pelos recursos tecnológicos, 
cada vez mais ampliamos o número de adeptos para o seu uso na educação. Também, 
apontamos que a geração digital começa a se fazer presente nos âmbitos escolares. 
No caso da FURB muitos alunos questionam o professor sobre o uso dos recursos 
disponíveis, o que acaba incentivando-o a buscar, conhecer e adotar estes recursos.  

Nesta empreitada de propor o uso de um ambiente virtual de aprendizagem 
como apoio ao ensino presencial, experimentamos as dificuldades, principalmente, para 
criar um cultura de inserção da tecnologia nos processos pedagógicos, e outras 
relacionadas a infra-estrutura e recursos. Por outro lado, realizamos conquistas e 
criamos alternativas para o processo pedagógico e, atualmente, temos a satisfação de 
saber que já não é mais possível deixar de utilizar estes recursos na Universidade, 
devido a quantidade de materiais disponibilizados, a integração com outros sistemas, a 
adoção no ambiente virtual como suporte as aulas e a solidificação da cultura de 
inserção da tecnologia. E, ainda, visualizamos o aprimoramento e desenvolvimento dos 
novos recursos e a conquista de novos adeptos, visando conquistar e ampliar a 
utilização do ambiente virtual de aprendizagem. 
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