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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar uma revisão teórica integrativa e análise 

sobre os Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA) na produção 

científica brasileira. Os resultados poderão apontar para oportunidades de pesquisa 

e contribuir para que se possa compreender o cenário dos estudos realizados sobre 

o tema no contexto brasileiro. 

 

INTRODUÇÃO 

Inúmeras organizações têm buscado incrementar sua atuação na Educação a 

Distância (EaD). Neste sentido, compete aos Sistemas de Gerenciamento de 

Aprendizagem (SGA) também conhecidos como Learning Management System 

(LMS) ou Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) grande parte da interação entre 

os atores envolvidos, como alunos, professores e tutores (MCGILL e HOBBS, 2008). 

Desenvolver atividades em EaD requer que a instituição não se preocupe apenas 

com o conteúdo didático, mas também com o gerenciamento e organização dos 

cursos. Esses sistemas buscam automatizar a administração de cursos, registrar 

usuários, cursos, informações sobre o processo e fornecer relatórios para a 

administração (COUTINHO, 2009). 

 
OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é elaborar uma análise sobre os SGA na produção 

científica brasileira, com enfoque nas teses defendidas a partir de 2003.  

 

METODOLOGIA 

Para que o objetivo deste estudo possa ser alcançado, será realizada uma 

revisão integrativa (JACKSON, 1980; MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 2008). Este 

tipo de revisão aproxima o pesquisador da problemática que se deseja estudar 

(WHITTEMORE E KNAFL, 2005; BOTELHO, CUNHA e MACEDO, 2011). A revisão 

deve seguir as seguintes etapas: (1) identificação do tema e seleção da questão de 

pesquisa, (2) estabelecimento dos critérios de exclusão e inclusão, (3) identificação 

dos estudos pré-selecionados e selecionados, (4) categorização dos estudos 

selecionados, (5) análise e interpretação dos resultados e, (6) apresentação da 

revisão e síntese do conhecimento. Este estudo consiste na recuperação e na 

análise de teses, provenientes de instituições de ensino e pesquisa, disponíveis em 



meio eletrônico, no repositório da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD (SOUTHWICK, 2003), a partir de 2003. Os trabalhos serão 

analisados a partir das categorias propostas por Roque et al. (2004). Trata-se de 

pesquisa descritiva e exploratória, na medida em que proporciona uma visão geral 

dos SGA no desenvolvimento de estudos relatados em teses (GIL, 2008).  

 
DESENVOLVIMENTO 

A educação a distância (EaD) é ao mesmo tempo uma causa e um resultado 

de mudanças significativas na compreensão da própria definição do conceito de 

educação, bem como de mudanças mais óbvias na compreensão de como ela deve 

ser organizada (MOORE e KEARSLEY, 2007). O avanço da tecnologia tem 

proporcionado uma grande evolução nas diversas formas de ensino, sendo uma 

delas o EaD, que tem como escopo o aprendizado de forma consistente e eficaz, 

proporcionando conhecimento a quem utiliza esta ferramenta.  

Há no mercado inúmeras opções de SGA, tanto com licenças sem custo, 

quanto com licenças pagas, desenvolvidos por empresas privadas, universidades e 

órgãos do governo. Valente e Matar (2007) indicam que o Blackboard ocupa a 

primeira posição entre os SGA proprietários e o Moodle, que possui licença gratuita 

tem sido cada vez mais utilizado, inclusive no Brasil. Coutinho (2009) aponta que 

diversos pesquisadores e usuários têm se dedicado a investigar quais são os 

elementos necessários para a escolha de um SGA. Em 2004, Roque et al. 

identificaram sete categorias principais de ferramentas em uma plataforma 

educacional. Essas categorias são: Interface, Navegação, Avaliação, Recursos 

Didáticos, Comunicação/Interação, Coordenação e Apoio Administrativo.  

Para Roque et al. (2004), a categoria Interface é o elemento através do qual 

se estabelece a comunicação entre o usuário e o sistema, durante o processo de 

interação. A categoria Navegação está relacionada com o trânsito livre e fácil entre 

as páginas de um ambiente virtual. A categoria Avaliação compreende as formas 

para determinar se o aluno assimilou de fato o conteúdo proposto. A categoria 

Recursos Didáticos consiste em ferramentas que o ambiente oferece ao professor. A 

categoria Comunicação/Interação abrange o fluxo de informações entre pessoas no 

ambiente virtual. Na categoria Coordenação concentram-se as atividades de 

planejamento, criação, execução e controle dos cursos pelo professor. A categoria 

Apoio Administrativo reúne as ferramentas de gerência e gestão do ambiente. 



RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa espera contribuir para a elaboração de um cenário da produção 

científica sobre os sistemas de gerenciamento de aprendizagem no Brasil. Destaca-

se que foram coletadas, inicialmente, 58 teses, porém oito dessas teses foram 

descartadas, uma vez que não estavam adequadas do tema. Assim, serão 

considerados 50 trabalhos para compor a pesquisa. 
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