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Resumo: Em todo o mundo, tem se verificado uma crescente evolução do 
processo de ensino e aprendizagem, e, de uma forma paralela, a mediação 
pedagógica tem sido associada às TICs para explorar as inúmeras possibilidades 
que essa área oferece para a modernização do ensino, por meio da variedade de 
softwares disponíveis e vocacionados para todas as modalidades de ensino. A 
UCM, já há algum tempo, tem trilhado o mesmo caminho por meio da utilização 
da plataforma Moodle, olhando, em particular, seus objetivos de concepção e 
sua pertinência no contexto de ensino, aliados ao poder que oferece em termos 
de disponibilidade, utilização e usabilidade. Assim, achamos importante trazer 
neste artigo: i) uma análise sobre o nível de democratização do aprendizado 
que a plataforma oferece à educação e ao ensino; ii) avaliação da utilização 
da plataforma nos cursos de Doutoramento ministrados na UCM com auxílio 
da plataforma Moodle. O estudo será de levantamento, com o recurso de um 
questionário enviado aos estudantes de cinco cursos de Doutoramento da 
UCM por meio da ferramenta Google Form, e, em termo, de abordagem será 
inteiramente quantitativo.
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Analyse of the use the Moodle platform in PhD 
courses: a case study of Catholic University of 
Mozambique

Simone MURA
Domingos RHONGO

Abstract: Throughout all around the world there has been an increasing 
evolution of the teaching and learning process; And in parallel to pedagogical 
mediation, ICTs have been associated with exploring the many possibilities that 
this area offers for the modernization of education through the variety of software 
available and aimed at all types of teaching. The UCM has for some time been 
following the same path through the use of the Moodle platform, looking in 
particular at its design goals, pertinence in the context of teaching combined 
with the power it offers in terms of availability, use and usability; Thus, we find 
it important to bring in this article: i) an analysis of the level of democratization 
of learning that the platform offers Education and Teaching; ii) evaluation of the 
use of the platform in the PhD courses taught at the UCM with the help of the 
Moodle platform; The study will be survey, with the use of a questionnaires sent 
to students of five doctoral courses of UCM through the tool Google Form, and 
in terms of approach will be entirely Quantitative.

Keywords: ICT. Moodle. Democratization. Doctoral.
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1. INTRODUÇÃO 

As tecnologias são utilizadas como auxílio no ensino há mui-
tos anos, mas, com a invenção e disseminação dos computadores 
pessoais e o desenvolvimento das tecnologias de informação e 
comunicação, esses aspectos se tornaram parte integrante da vida 
das pessoas. Com isso, a educação tem se mostrado cada vez mais 
robusta e evoluída, desde a utilização da internet no ambiente de 
ensino e aprendizagem na década de 1990, pois, com as suas poten-
cialidades, podemos transpor as barreiras de distância e tempo para 
além da economia de custos (PRADO; FREITAS, 2010). Estrategi-
camente, essa modalidade tem sido introduzida no Ensino Superior 
por uma razão óbvia e relevante: porque os estudantes nesse nível 
apresentam um grau acentuado de literacia digital.

No âmbito do processo de informatização da Educação e dos 
stakeholders, que incluem escolas, alunos, professores e progra-
mas curriculares, a plataforma Moodle tem sido muito utilizada 
nas universidades moçambicanas e no Mundo inteiro. É o caso da 
Universidade Católica de Moçambique, que a tem implementado 
nos seus cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramentos desde 
2010 (SABBATINI, 2007; UCM, 2016). 

Hoje em dia, é inevitável não falar da sociedade de informa-
ção, porque estamos numa sociedade claramente apoiada nas tec-
nologias e utilizadora intensiva delas no seu dia a dia. Pode-se dizer 
que é uma forma de organização social moderna, na qual muitos 
processos, serviços e acessos à informação e a conteúdos são apoia-
dos nas redes de comunicação (BARBOSA; BARBOSA, 2004). 
Assim, a Universidade Católica de Moçambique tem evidenciado 
esforços para disponibilizar a tecnologia à comunidade acadêmi-
ca em vários domínios e, no caso concreto, com a plataforma de 
ensino Moodle. Por outro lado, os resultados da utilização dessa 
plataforma não têm sido visíveis no seu histórico, daí a razão óbvia 
para suscitar um estudo dessa natureza, com a finalidade de avaliar 
a experiência de utilização da plataforma Moodle na UCM, em par-
ticular, nos cursos de Doutoramento. 
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Assim, este artigo apresenta como objetivo principal fazer 
uma análise sobre o nível de democratização do aprendizado que 
a plataforma Moodle oferece à educação e ao ensino nos cursos de 
Doutoramento da UCM.

E, em específico, queremos: primeiro, mostrar a importância 
e as capacidades da plataforma Moodle; segundo, apontar a avalia-
ção sobre a utilização da plataforma nos cursos de Doutoramento 
ministrados na UCM; e terceiro, apresentar algumas ideias de como 
massificar a utilização dessa plataforma de ensino nas universida-
des.

2. ENSINO A DISTÂNCIA E E-LEARNING 

Materiais de Revisão 

A Educação a Distância (E-learning)
No século XX, várias tecnologias foram sendo incorporadas 

a esta modalidade de ensino – o Ensino a Distância –, promovendo 
uma autêntica revolução, especialmente pela diversidade de ma-
terial que podemos encontrar por meio das TICs e da web. O En-
sino a Distância pode ser visto como todo tipo de transmissão ou 
construção de conhecimento que não é feito presencialmente, com 
a partilha do mesmo espaço e tempo por parte dos educadores e 
educandos (HAMAWAKI; PELEGRINI, 2009).

No Ensino a Distância, torna-se vital a mediação do processo 
de ensino-aprendizagem por tecnologias de informação e comuni-
cação. Nesse modelo de ensino, alunos e professores estão sepa-
rados no espaço e tempo. No Ensino a Distância, o processo de 
ensino-aprendizagem acontece fundamentalmente com os atores 
separados, por vezes, com algumas secções presenciais, mas, pro-
priamente, a maior parte dos conteúdos é transmitida por intermé-
dio das tecnologias (HAMAWAKI; PELEGRINI, 2009). 

A evolução do Ensino a Distância pode ser subdividida em 
três gerações, nomeadamente:
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• A 1ª geração – efetuada através de correspondência e estu-
do independente.

• A 2ª geração – universidades abertas e teleconferência.
• A 3ª geração – multimídia. 
Um modelo famoso a distância é certamente o e-learning 

(electronic learning), em que o processo de ensino e aprendizagem 
é centrado no estudante, o qual pode construir o seu autoconheci-
mento por meio de uma interação com os conteúdos disponíveis 
de uma maneira flexível, quando e onde quiser. É importante frisar 
que o papel do professor não é posto de lado, mas, sim, modificado, 
deixando o professor a função de ser o principal ator ou o mais ativo 
e passando a desempenhar a função de parceiro de aprendizagem 
ou mais passivo (BARBOSA, 2007). Para Gomes et al. (1996), o 
conceito de e-learning abarca situações de apoio tutorial ao ensino 
presencial, em que os professores poderão através das tecnologias 
disponibilizar materiais e incentivar interações on-line com vista a 
promover o estudo colaborativo (GOMES, 2005).

O processo do Ensino a Distância é mediado por meio de 
um conjunto de ferramentas, nomeadamente mensagens eletrôni-
cas, plataformas de ensino como Moodle, que disponibiliza chat 
e fóruns de discussão, e outras plataformas, como Skype e WebEx 
(HAMAWAKI; PELEGRINI, 2009; MEHLECKE; TARAUCO, 
2003).

A Plataforma Moodle
A plataforma Moodle é uma plataforma de aprendizagem a 

distância baseada em software livre, cujo acrônimo é de Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment, que em por-
tuguês significa “Ambiente modular de aprendizagem dinâmica 
orientada a objetos”. É uma plataforma que está em contínuo de-
senvolvimento, pois é suportada por uma grande comunidade de 
programadores que estão espalhados em todo o mundo sob a filo-
sofia GNU de software livre (LISBÔA et al., 2009; SABBATINI, 
2007). 
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Segundo Prado e Freitas (2010), o Moodle é um sistema 
consagrado, com uma das maiores bases de usuários do mundo, é 
extremamente robusto, suportando dezenas de milhares de alunos 
em uma única instalação. Tecnicamente, o Moodle é uma aplicação 
baseada na web, e consta de dois componentes: um servidor cen-
tral, com bancos de dados etc., e clientes de acesso a um ambiente 
virtual. A filosofia educacional sobre a qual se baseia o Moodle é a 
do construcionismo, que afirma que o conhecimento é construído 
na mente do estudante em vez de ser transmitido sem mudanças a 
partir de livros, aulas expositivas ou outros recursos tradicionais 
de aprendizagem. Por outras palavras, os cursos desenvolvidos no 
Moodle são criados em um ambiente centrado no estudante e não 
no professor. 

Implementação do Moodle
A implementação de uma plataforma Moodle é realizada de 

acordo com algumas características, considerando certos aspectos. 
Podemos olhar a estrutura da universidade, tipificada por uma or-
ganização hierárquica de áreas, cursos, disciplinas e módulos de 
aprendizado; assim, pode-se repetir da mesma forma no Moodle, 
considerando a página inicial, que contém diversos elementos, des-
critos a seguir. A página inicial é a que idealmente é a cessada em 
primeiro lugar pelo estudante e pelos professores (SABBATINI, 
2007).

Funcionalidades
A página inicial de uma disciplina em Moodle é totalmente 

personalizável, em termos de aparência visual, organização e dis-
posição dos blocos de informação, que são chamados de “boxes”. 
Isso confere grande flexibilidade aos formadores para organizar o 
material na página e torná-los mais atrativos e funcionais. 

Pode-se acessar arquivos em qualquer formato (PDF, DOC, 
PPT, Flash, áudio, vídeo etc.) ou links externos (URLs), ter acesso 
a diretórios (pastas de arquivos no servidor), rótulos, lições inte-
rativas, livros eletrônicos, wikis (textos colaborativos), glossários, 
perguntas frequentes, ferramentas de interação tais como chat (ba-
te-papo), fórum de discussão, diários. Hoje em dia, o Moodle é uti-
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lizado não somente em universidades, mas também em escolas de 
Ensino Fundamental e Médio e até em empresas (PRADO; FREI-
TAS, 2010; SABBATINI, 2007).

WebEx
WebEx é um sistema de colaboração direta que inicialmen-

te foi inventado para conferências entre agentes de organizações e 
que atualmente está sendo utilizado no ensino, com a finalidade de 
promover interações on-line entre professores e alunos. Em termos 
de benefícios, são inúmeros, como a disponibilidade de troca de 
informação de telas e imagens em tempo real a qualquer momento 
e a qualquer lugar (GOREVA; YUDELSON; MARSHALL, 2007; 
GRAU-MORACHO, 2007; WIKIPEDIA, 2015).

Teleduc
O Teleduc é um ambiente de ensino a distância para a realiza-

ção de cursos pela internet. Seu desenvolvimento foi uma parceria 
do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (Nied) e do Insti-
tuto de Computação (IC) e da Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp). Foi primeiramente concebido como instrumento de 
formação de professores para informática educativa e desenvolvido 
de forma participativa, ou seja, todas as suas ferramentas foram 
pensadas por necessidades de seus usuários. Talvez em decorrência 
disso, o Teleduc, além de ser bastante funcional, é um dos mais in-
tuitivos AVAs. Ele apresenta características que o diferenciam dos 
demais ambientes para educação a distância disponíveis no mer-
cado, como a facilidade de uso por pessoas não especialistas em 
computação, a flexibilidade quanto a como usá-lo e um conjunto 
enxuto de funcionalidades. Isso possibilita que o aprendizado de 
conceitos em qualquer domínio do conhecimento seja feito a partir 
da resolução de problemas, com o subsídio de diferentes materiais 
didáticos como textos, softwares e referências na internet (PRA-
DO; FREITAS, 2010).

Google Form
O Google Form é uma ferramenta do Google Doc., que per-

mite criar formulários automatizado; Este serviço da empresa Goo-
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gle ajuda na analise de questionários em Pesquisas online através 
de envio do formulário por e-mail. O exercício de criar, enviar e 
responder pode ser feito através de computadores pessoais e até 
dispositivos móveis e os resultados podem ser  armazenados em 
planilhas ou gráficos (MANSUR et al., 2010; YAGUI et al., 2013).

3. METODOLOGIA

A metodologia selecionada para a realização do estudo foi 
exploratória quantitativa. Essa vertente de estudo e sua implemen-
tação são partilhadas por Piovesan e Temporini (1995), ao afirmar 
que, nos estudos de caráter exploratório, faz-se uma projeção preli-
minar para desenvolver ou aperfeiçoar as hipóteses ou para testar e 
definir os métodos de recolha de dados. Esse tipo de método procu-
ra a magnitude e as causas dos fenômenos sociais (ARANGO et al., 
2008; PIOVESAN; TEMPORINI, 1995; RICHARDSON, 2010).

Para a recolha de dados, foi elaborado um questionário com 
perguntas fechadas, orientado para a compreensão da utilização da 
plataforma Moodle nos cursos de Doutoramento em Economia e 
Ciências de Comunicação e Educação Inovativa da UCM, em espe-
cial quanto à percepção da sua utilidade no dia a dia relativamente 
ao processo de ensino e aprendizagem. 

População e amostra
Para a realização do estudo, efetuou-se a identificação da po-

pulação, ou universo, de acordo com a definição clássica (ARAN-
GO et al., 2008), que considera todo o universo como sendo a tota-
lidade das observações.

A amostra pode ser definida como uma parte de um todo, ou 
seja, uma parte da população (ARANGO et al., 2008; JOHNSON; 
CHRISTENSEN, 2008). Como resultado da incapacidade de in-
querir toda a população, um número representativo foi escolhido 
por meio da fórmula da Equação 1. Esta fórmula simplificada apre-
senta um nível de confiança de 95%, em que n representa o tama-
nho da amostra, N representa a dimensão da população e o erro de 
amostragem considerado aceitável foi de 0,6 (ISRAEL, 2013).
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Equação 1. Fórmula Taro Yamane.

Para o nosso caso, do universo de 117 estudantes inscritos 
aos três Doutoramentos, responderam ao questionário 20, estes re-
presentando 17% da população, correspondendo, assim, à amostra 
produtora de dados. Ainda que a dimensão da amostra não constitua 
o único aspecto nem porventura o mais importante para considerar 
uma amostra representativa, a verdade é que uma amostra de 17% 
(como aconteceu no caso presente) pode colocar algumas reservas. 
Todos os estudantes receberam por e-mail o endereço ao questioná-
rio e tiveram dois meses para responder. Durante esse período, re-
ceberam outros e-mails para incentivá-los a responder, mas, mesmo 
assim, o número de respostas não cresceu.

Esse grupo era constituído por professores de algumas uni-
versidades moçambicanas e funcionários dos setores público e pri-
vado que vêm de quase todo o país. É importante notar que têm 
ocorrido ações de promoção da mulher, por meio de concessão de 
bolsas de estudo. Outro fator importante consiste na presença de 
pequenos e médios empresários nos distritos, perfilando-se, de pre-
ferência, em cursos a distância, porquanto melhor se adéquam à sua 
atividade socioeconômica.

Técnicas de recolha e análise de dados
Quanto aos procedimentos técnicos de recolha e análise de 

dados, foi utilizado o Google Form para enviar o questionário aos 
estudantes; a escolha dessa modalidade foi devido ao facto de que 
todos eles possuem e-mail próprio, na sua maioria, possuem um 
computador pessoal ligado à internet. 
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4. ESTUDO DE CASO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MOÇAMBIQUE

Apresentação de Dados

Caracterização dos participantes

Tabela 1. Participantes.

Doutoramento Inscritos
Respostas ao 
questionário

Percentagem dos 
que responderam

Percentagem 
das resposta 
esperadas

Ciências da

Comunicação
43 3 7% 15%

Ciências da

Educação
31 10 32% 50%

Economia 43 7 16% 35%
Total 117 20 17% 100%

Fonte: elaborado pelos autores.

No que refere à tipologia dos participantes, eles estão distri-
buídos por idades (Figura 1), e 75% deles são docentes do Ensino 
Superior (Figura 2).

Figura 1. Intervalo da idade dos participantes.

Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 2. Atividade profissional dos participantes.

Fonte: elaborado pelos autores.

Os estudantes dos cursos de Doutoramento foram questiona-
dos para classificar alguns itens que deveriam caracterizar o Ensino 
Superior (Análise dos resultados Tabela 2).

As preferências dos participantes foram sobre qualidade do 
programa (intensificar conhecimento e alta relevância dos conteú-
dos) e método de ensino (diversificação e centralização no aluno) 
entre 45% e 50% no percentual de respostas.

Análise dos resultados

Tabela 2. Classificação de importância dos itens que na opinião 
dos participantes são muito importantes no Ensino Superior.

Item Respostas Percentagem
Intensificar o conhecimento e as habilidades especí-
ficas dos alunos.

10 50%

Métodos diversificados de ensino e aprendizagem. 10 50%
Programas de estudo com alta relevância prática. 9 45%
Métodos de ensino centrados no aluno. 9 45%
Programas de estudo com requisitos científicos ele-
vados.

7 35%

Ampliação do conhecimento geral dos estudantes. 3 15%
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Acessível para todos. 2 10%
Empregar profissionais com experiência prática 
como professores.

2 10%

Foco internacional de programas de estudo. 2 10%
Empregar tanto cientistas aclamados como profes-
sores.

0 0%

Fonte: elaborado pelos autores.

Quanto ao conhecimento da plataforma Moodle, 80% já ti-
nham um conhecimento prévio de ambientação na plataforma 
Moodle antes do início das disciplinas do Doutoramento (Figura 
3), mas só 40% adquiriram, no módulo de introdução, outros co-
nhecimentos durante as primeiras disciplinas (Figura 4).

Figura 3. Percentagem de conhecimento da plataforma Moodle an-
tes do início do curso.

Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 4. Como foi adquirido o conhecimento da plataforma Moo-
dle.

Fonte: elaborado pelos autores.

A metodologia de ensino utilizada no Doutoramento é semi-
presencial: uma semana de aulas e, a seguir, trabalho independente 
do estudante relacionado aos conteúdos lecionados.

Nessa óptica a plataforma Moodle cumpre um importante pa-
pel, sobretudo como comunicação e partilha de informações.

Na Tabela 3, mostram-se as funcionalidades da plataforma 
Moodle utilizadas durante as disciplinas: a comunicação por meio 
dos fóruns e a anexação de trabalhos têm uma relevância para 95%; 
também relevante é a distribuição de material, com uma percenta-
gem de 75%.

Tabela 3. Funcionalidades da plataforma Moodle que foram utili-
zadas no curso.

Funcionalidade Respostas Percentagem
Comunicação por meio de fóruns 19 95%
Anexação de trabalhos 19 95%
Distribuição de material 15 75%
Receber atualizações por e-mail 9 45%
Comunicação por meio de chat 7 35%
Comunicação por meio de mensagens pri-
vadas

5 25%

Testes 3 15%
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Integração de multimídia 2 10%
Trabalhar juntos 2 10%

Fonte: elaborado pelos autores.

Para os participantes, a larga experiência de utilização dessas 
funcionalidades foi importante, como é mostrado na Tabela 4.

Exemplo: a distribuição de material da disciplina tem uma 
percentagem de utilidade para 80% de Muito e Bastante Útil e as 
comunicações por meio de fóruns e a anexação dos trabalhos, para 
85%.

Tabela 4. Classificação das funcionalidades por utilidade percebi-
da da entrevista durante o curso.

FUNCIONALIDADE
MUITO 

ÚTIL

BASTANTE 

ÚTIL

NÃO 

MUITO 

ÚTIL

NÃO É 

ÚTIL
NÃO SEI

Distribuição de material 55% (11) 25% (5) 10% (2) 5% (1) 5% (1)

Comunicação por meio de 

fóruns
50% (10) 35% (7) 5% (1) 0 10% (2)

Anexação dos trabalhos 40% (8) 45% (9) 5% (1) 0 10% (2)

Receber atualizações por 

e-mail
15% (3) 40% (8) 30% (6) 0 15% (3)

Testes 15% (3) 30% (6) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Comunicação por meio 

de chat
15% (3) 25% (5) 25% (5) 20% (4) 15% (3)

Integração de multimídia 15% (3) 20% (4) 15% (3) 25% (5) 25% (5)

Trabalhar juntos 15% (3) 10% (2) 20% (4) 15% (3) 40% (8)

Questionários e/ou survey 

on-line
10% (2) 15% (3) 25% (5) 15% (3) 35% (7)

A comunicação meio de 

mensagens privadas
5% (1) 30% (6) 15% (3) 25% (5) 25% (5)

Versão otimizada para 

telefones móveis
5% (1) 20% (4) 20% (4) 25% (5) 30% (6)

Integração com mídias 

sociais
0 15% (3) 20% (4) 30% (6) 35% (7)

Fonte: elaborado pelos autores.
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Na Tabela 5, mostra-se a avaliação da utilização da platafor-
ma Moodle pelos participantes.

Sempre a comunicação é a mais relevante: os participantes 
concordam que a plataforma facilita a comunicação entre alunos e 
professores, com uma percentagem de 85%.

Os participantes acham também que é importante que todos 
os professores utilizem todas as funcionalidades, facto que não 
acontece, como podemos mostrar-se na Tabela 6.

Por outro lado, a utilização da plataforma pouco influenciou 
as disciplinas, só 10% concordam plenamente que os resultados 
melhoraram e 5%, que o conteúdo foi influenciado pela utilização 
da plataforma.

Tabela 5. Avaliação da utilização da plataforma Moodle pelos par-
ticipantes.

Indicadores CP CG CD DG DP
Esta ferramenta facilita a co-
municação entre os alunos e os 
professores.

45% (9) 40% (8) 10% (2) 5% (1) 0

Seria importante que todos 
os professores usassem esta 
plataforma.

45% (9) 35% (7) 15% (3) 5% (1) 0

A utilização da plataforma per-
mitiu a aprendizagem de novos 
conhecimentos.

35% (7) 40% (8) 25% (5) 0 0

Aprende-se mais por usar a 
plataforma em comparação a só 
usar a sala de aula.

25% (5) 25% (5) 30% (6) 10% (2) 10% (2)

O uso da plataforma teve 
influência na relação com a 
tecnologia.

20% (4) 45% (9) 25% (5) 5% (1) 5% (1)

Ao usar esta ferramenta, houve 
influência em deixar de ter pre-
conceitos com a tecnologia.

20% (4) 35% (7) 30% (6) 10% (2) 5% (1)
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Ao usar a plataforma, a sala de 
aula estava sempre acessível.

20% (4) 30% (6) 40% (8) 10% (2) 0

O professor estava mais próxi-
mo dos alunos.

20% (4) 30% (6) 35% (7) 10% (2) 5% (1)

A utilização da plataforma teve 
influência no ambiente que se 
desenvolveu na sala de aula.

10% (2)
50% 
(10)

40% (8) 0 0

A utilização desta plataforma 
facilitou a tomada de decisões 
entre nós, estudantes.

10% (2) 45% (9) 35% (7) 10% (2) 0

O professor ensina de um modo 
diferente.

10% (2) 45% (9) 35% (7) 10% (2) 0

Os resultados melhoraram. 10% (2) 35% (7) 45% (9) 10% (2) 0
O que se passou na sala de aula 
foi influenciado pela utilização 
da ferramenta.

5% (1) 40% (8) 40% (8) 5% (1) 10% (2)

Fonte: elaborado pelos autores.

Na Tabela 6, mostra-se a avaliação dos participantes com re-
lação à utilização da plataforma pelos docentes.

Como já evidenciado anteriormente, os participantes avaliam 
positivamente a utilização da plataforma para a comunicação e a 
partilha do material. 

A disponibilidade das leituras tem avaliações Excelente e 
Bom iguais em 75% das respostas.

Mas, por outro lado, evidencia-se que a participação de al-
guns docentes no uso da plataforma e na utilização dos fóruns é 
inferior às expectativas dos participantes, com Excelente e Bom 
para 50% ou inferior. 

É importante evidenciar que, na resposta aberta do fim do 
questionário, alguns deixaram como observação o facto de os do-
centes terem abordagens diferentes na utilização da plataforma 
Moodle.
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Tabela 6. Avaliação da utilização da plataforma pelos docentes.

Indicadores Excelente Bom Melhor Nada mau Pior
O docente disponibilizou 
leituras extras.

35% (7)
40% 
(8)

5% (1) 15% (3) 5% (1)

A orientação de estudos 
dada pelo docente foi 
adequada.

25% (5)
40% 
(8)

10% (2) 20% (4) 5% (1)

O programa da disciplina 
foi cumprido

25% (5)
30% 
(6)

20% (4) 20% (4) 5% (1)

O docente esteve disponí-
vel para auxílio extraclasse.

25% (5)
30% 
(6)

15% (3) 25% (5) 5% (1)

O professor participou dos 
fóruns abertos.

25% (5)
25% 
(5)

20% (4) 20% (4) 10% (2)

Tomei conhecimento do 
programa antes do início da 
disciplina.

25% (5)
25% 
(5)

15% (3) 20% (4) 15% (3)

O docente respondeu às 
perguntas fora das aulas 
presenciais.

25% (5)
20% 
(4)

25% (5) 20% (4) 10% (2)

A bibliografia recomendada 
foi adequada.

20% (4)
45% 
(9)

15% (3) 20% (4) 0

O docente utilizou a plata-
forma.

15% (3)
30% 
(6)

25% (5) 20% (4) 10% (2)

Fonte: elaborado pelos autores.

Discussão

A plataforma Moodle, como qualquer outra tecnologia utili-
zada no contexto educativo, pode atingir diversas formas e ser estu-
dada em diferentes planos, nomeadamente: no plano do currículo, 
no plano da instituição e no plano da aprendizagem.

Com o presente questionário, não pretendemos nem conse-
guiríamos chegar de forma satisfatória a todos os planos de análise. 



42

Educação a Distância, Batatais, v. 8, n. 1, p. 25-46, jan./jun. 2018

Por isso, escolhemos procurar, maiormente, no plano de 
aprendizagem, considerando os elementos relativos à extensão da 
utilização e os elementos associados à utilização. 

A principal dificuldade que foi encontrada é que a utilização 
da plataforma Moodle por parte dos docentes foi muito heterogê-
nea, como também referem os participantes ao questionário na últi-
ma resposta da pergunta aberta.

De acordo com os dados (Tabela 4), a opinião dos participan-
tes sobre a utilidade do ambiente virtual de aprendizagem Moodle 
de apoio é francamente positiva, sobretudo no seu aspecto de faci-
litação das comunicações.

Como mostra-se na Tabela 4, para 80% dos participantes foi 
útil que, por meio da plataforma, fossem disponibilizados o mate-
rial e também a possibilidade de anexar os trabalhos (85%). Quando 
utilizados, os fóruns contemplaram muitos participantes e tiveram 
uma avaliação de utilidade de 85%. Os dados da Tabela 5 mostram 
que 84% dos indicadores de avaliação da utilização da plataforma 
tiveram uma avaliação positiva (concordo plenamente e na genera-
lidade) superior a 50%, e, destes, 38% superior a 60%.

Sobre os indicadores da avaliação da utilização da plataforma 
pelos docentes, 78% recebem uma avaliação muito positiva (Exce-
lente e Bom) superior a 50% das respostas.

O indicador que recebe a avaliação mais baixa é aquele sobre 
como o docente utilizou a plataforma, com só 15% de Excelente, 
resultado ligado às observações que saíram na resposta aberta.

Os dados da Tabela 7 revelam dinâmicas algo distintas entre a 
utilização dos fóruns nas disciplinas e o número de mensagens en-
viadas. É possível observar que há disciplinas nas quais não foram 
abertos fóruns, mas também disciplinas com fóruns com um eleva-
do número de mensagens. De um modo geral, os grupos com maior 
nível de interação interna são também os que mais contribuem para 
a discussão em grande grupo.

Analisando a própria plataforma Moodle implementada na 
UCM, verifica-se que a disciplina “Educação e Tecnologias da In-
formação e Comunicação”, dos Doutoramentos de Ciências da Co-
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municação e Ciências da Educação, é aquela que tem os fóruns com 
mais mensagens, mas, ao mesmo tempo, é lecionada pelo mesmo 
docente, Prof. José Lagarto, que tem uma vasta experiência no uso 
da plataforma Moodle. 

Tabela 7. Estáticas dos fóruns da plataforma Moodle. 

Doutoramento Disciplina
Número de 

fóruns
Mensagens

Economia

Econometria Avançada 2 11

Coordenação do CDEC 0 0

Módulo de Ambientação na Plataforma 1 0

Econometria do Ambiente e de Re-

cursos
1 28

Microeconomia Avançada 2 68

Ciências da

Comunicação

Ética e Deontologia Profissional 0 0

Comunicação e Marketing 0 0

Comunicação Digital 0 00

Comunicação Organizacional 0

Tecnologias de Informação e Comu-

nicação
8 563

Métodos de Investigação 0 0

Estudo de Comunicação 0 0

Ciências da

Educação

Coordenação do CDIE 2 67

Ética e Deontologia Profissional 0 0

Avaliação da Qualidade e Sistemas de 

Educação e Formação
1 127

Supervisão Institucional e Educativa 2 101

Políticas Educativas e Ensino Superior 

em Moçambique 
1 35

Gestão Estratégica e Empreendedo-

rismo
3 10

Desenvolvimento Curricular e Inovação 1 97

Educação e Tecnologias da Informação 

e Comunicação
6 594

Fonte: Plataforma Moodle – UCM.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para finalizar, concluímos que, com a evolução e transforma-
ção que a área de Educação tem sido alvo desde o período colonial 
até então, e para projetar o futuro, será necessário que as escolas, 
junto ao Ministério da Educação em Moçambique, façam uma 
reflexão profunda sobre o casamento entre o processo de ensino-
-aprendizagem e as tecnologias de educação e comunicação.

Vários estudos concluem que os obstáculos ao uso das tecno-
logias nas práticas pedagógicas prendem-se à falta de recursos e de 
formação; a outra razão é o facto de se requererem uma profunda 
reflexão e uma modificação da concepção e da prática de ensino, e, 
obviamente, alguns professores ainda mostram resistência em ado-
tar tais práticas, pois é necessário vontade, empenho e persistência, 
porque não basta apenas pôr o computador numa sala de aula para 
que os alunos possam aprender; os resultados positivos poderão 
se verificados quando os professores se empenharem na aprendi-
zagem, no domínio e no desenvolvimento de atividades criativas 
(MIRANDA, 2007).

Recomendamos que os gestores de ensino estejam atentos no 
sentido de encontrar as melhores ferramentas de ensino como Web 
3.0, sem descorar a realidade local de onde se implementa o ensino 
mediado pelas tecnologias.

Diante das discussões apresentadas, fica evidente que o Moo-
dle é uma ferramenta mal utilizada no ambiente acadêmico. A re-
sistência ao seu uso nem sempre é causada por limitações técnicas, 
mas, sim, ideológicas ou mesmo emocionais (PRADO; FREITAS, 
2010).

REFERÊNCIAS

ARANGO, H. G. et al. Artigos científicos da ANGRAD. In: CONGRESSO 
NACIONAL EXCELÊNCIA EM GESTÃO, 4., Niterói. 2008. Anais... Niterói, 
2008. p. 1-20.

BARBOSA, E. F.; BARBOSA, A. F. Inclusão das tecnologias de informação e 
comunicação na educação através de projetos. In: CONGRESSO ANUAL DE 



45

Educação a Distância, Batatais, v. 8, n. 1, p. 25-46, jan./jun. 2018

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO (CATI), 1., São Paulo, 2004. Anais... São 
Paulo, 2004. p. 1-13.

BARBOSA, M. E-learning: um conceito a ser seguido. Dissertação (Mestrado 
em Gestão de Operações) – Universidade Lusíada. Vila Nova de Famalicão, 
2007. 

GOMES, M. J. M. E-learning: reflexões em torno do conceito. Universidade 
do Minho. Centro de Competência do Projecto Nónio Século XXI, p. 229-236, 
2005.

GOREVA, N.; YUDELSON, M.; MARSHALL, B. A. Using webex in a web 
application programming course. Issues in Information Systems, v. 3, n. 1-2,  
p. 52–57, 2007.

GRAU-MORACHO, P. J. Reuniones virtuales: Adobe Connect y WebEx. El 
profesional de la información, v. 16, n. 5, p. 518-522, 2007. 

HAMAWAKI, M. H.; PELEGRINI, C. M. As ferramentas do ensino a distância e 
suas contribuições para a eficácia no processo de aprendizagem do aluno. Revista 
CEPPG, v. 21, n. 2, p. 84-91, 2009. 

ISRAEL, G. D. Determining sample size. The Canadian Entomologist, v. 85,  
n. 3, p. 108-113, 2013.

JOHNSON, B.; CHRISTENSEN, L. B. Educational research: quantitative, 
qualitative, and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2008. 

LISBÔA, E. S. et al. LMS em contexto escolar: estudo sobre o uso da Moodle 
pelos docentes de duas escolas do Norte de Portugal. Educação, Formação & 
Tecnologias, v. 2, n. 1, p. 44-57, 2009. 

MANSUR, A. F. U. et al. Novos rumos para a informática na Educação pelo uso 
da Computação em Nuvem (Cloud Education): um estudo de caso do Google 
Apps. Anais do XVI Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, 
n. February, p. 5-6, 2010. 

MEHLECKE, Q. T. C.; TARAUCO, L. M. R. Ambientes de suporte para 
educação a distância: a mediação para aprendizagem cooperativa. CINTED-
UFRGS, v. 1, n. 1, p. 1-13, 2003.

MIRANDA, G. L. Limites e possibilidades das TIC na educação. Sísifo, n. 3,  
p. 41-50, 2007. 

PIOVESAN, A.; TEMPORINI, E. R. Pesquisa exploratória: procedimento 
metodológico para o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública. 
Revista de Saúde Pública, v. 29, n. 4, p. 318-325, 1995.



46

Educação a Distância, Batatais, v. 8, n. 1, p. 25-46, jan./jun. 2018

PRADO, B. M. P.; FREITAS, F. S. O Moodle e o Ensino a Distância: resistência 
ao uso da ferramenta. Anais do Congresso Nacional da Universidade, EAD e 
Software Livre, v. 1, n. 1, p. 1-5, 2010. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: 
2010. 

SABBATINI, R. Ambiente de ensino e aprendizagem via internet: a plataforma 
moodle. São Paulo: Instituto EduMed, 2007. 

UCM. UCM Moodle. Disponível em: <http://portal.ucm.ac.mz/moodle/>. 
Acesso em: 25 out. 2016. 

WIKIPÉDIA. WebEx. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/WebEx>. 
Acesso em: 8 ago. 2015.

YAGUI, M. M. M. et al. Primeiros estudos em Computação em Nuvens no Pet-Si 
apoiados pelo Google Apps For Education. Seropédica: UFRRJ, 2013. 


