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Resumo  O modelo de educação a distância (EaD) e a utilização das tecnologias de informação e comunicação têm crescido de forma vertiginosa em todo o mundo desde a metade do século passado, ampliando e diversificando. Moçambique não fica de fora deste movimento, apesar de se encontrar numa fase embrionária. No âmbito desta pesquisa de mestrado, intitulada Ensino a Distância em Moçambique: Estudo Sobre a Avaliação de Implementação da Plataforma Moodle na Universidade Pedagógica-Delegação de Tete, procuramos estudar este tema, tendo como objetivo principal descrever os pontos fortes e fracos encarados pelos docentes e estudantes na utilização da plataforma moodle dos cursos de licenciatura na Universidade Pedagógica de Moçambique delegação da Tete, servindo de base para a elaboração de estratégias que melhorem a sua utilização procuramos estudar este tema, tendo como objetivo principal centrando a pesquisa na utilização das ferramentas da plataforma moodle nos cursos de educação a distância. A componente empírica envolveu dois estudos. No estudo fez-se um mapeamento de estudos sobre uso da plataforma moodle em contexto de ensino/aprendizagem no ensino superior; no estudo dois efetuou-se uma pesquisa survey sobre a EaD na Universidade Pedagógica, Delegação de Tete (UPTete). Neste segundo estudo optamos por uma metodologia quantitativa, entendendo que era a que melhor servia a concretização dos objetivos supracitada. Privilegiou-se a aplicação de um questionário impresso para ambos os atores, docentes e estudantes dos cursos em EaD na UPTete, acompanhada de análise documental. Os resultados demonstram que existe um bom relacionamento por parte dos envolvidos, mas que careçam de ajustes para responder às necessidades relacionadas com a utilização da plataforma moodle e à necessidade de capacitação para uso da mesma, para além da necessidade de melhorar a conexão da rede de internet, seja no país em geral, seja na região de Tete.       Palavras-chave: Educação a Distância, plataforma Moodle, Universidade Pedagógica de Moçambique; EaD na Delegação da UPTete. 
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Abstract  The model of distance education (EaD) and the use of information and communication technologies have grown in a vertiginous way throughout the world since the middle of the last century, expanding and diversifying. Mozambique is not left out of this movement, although it is at an embryonic stage. In the scope of this masters study, entitled Distance Learning in Mozambique: Study on the Evaluation of Implementation of the Moodle Platform at the Pedagogical University-Delegation of Tete, we sought to study this theme, with the main objective of describing the strengths and weaknesses faced by teachers and students in the use of the moodle platform of the undergraduate courses at the Pedagogical University of Mozambique delegation of Tete, serving as the basis for the elaboration of strategies that improve its use we seek to study this theme, having as main objective centering the research on the use of the moodle platform tools in distance education courses. The empirical component involved two studies. In the study, a mapping of studies on the use of the moodle platform in the context of teaching / learning in higher education was done; in the two studies a research was carried out on the EaD at Pedagogical University, Delegation of Tete (UPTete). In this second study we opted for a quantitative methodology, understanding that it was the one that best served the achievement of the aforementioned objectives. We were invited to apply a printed questionnaire to both actors, teachers and students of the courses in UPTete, accompanied by documentary analysis. The results show that there is a good relationship among those involved but they lack adjustments to respond to the needs related to the use of the moodle platform and the need for training to use it, besides the need to improve the connection of the Internet network, either in the country in general or in the region of Tete.       Keyword: Distance Education, Moodle platform, Mozambique Pedagogical University; EaD in the UPTete Delegation. 
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                 Capítulo I: Introdução 
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1.1. Tema e contextualização As constantes mudanças na sociedade, às imposições do mercado de trabalho, os avanços tecnológicos e a globalização estão constantemente a trazer para a educação, significativas alterações no processo educativo. Desta feita, para melhorar o desempenho académico e formar profissionais qualificados, os métodos didáticos vêm sendo aperfeiçoados. Os fatores sócio-económico influenciam bastante o contexto académico, uma vez que estamos em uma sociedade competitiva (por vezes, de luta de todos contra todos), e as instituições de Ensino principalmente Superior são chamadas a seus estudantes para viver e conviver na sociedade da informação. A ampliação do acesso à educação e, consequentemente, o crescimento da competição no mercado de trabalho exige cada dia mais que os trabalhadores tenham qualificação profissional atualizada.  Uma das alterações na educação superior é sem dúvida a criação de cursos em modalidade a distância onde o processo de ensino é controlado e garantido por docentes mediante a utilização de AVA. Em Moçambique, o programa de educação a distância (EaD) representa uma das alternativas para a expansão educativa ao nível nacional, criando oportunidades para indivíduos que por alguns motivos estão indisponíveis para frequentar cursos presenciais. Dentre as diversas instituições de ensino superior no país, a Universidade Pedagógica de Moçambique através das suas delegações garantem à escala nacional a expansão desta modalidade de ensino, aplicando a plataforma moodle. A plataforma moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), segundo Coelho (2008), é uma ferramenta grátis, desenhada para criar e gerir cursos baseados na internet. É um projetode desenvolvimento contínuo para apoiar o sócio-construtivismo educacional. É sobre esta plataforma que surge a presente pesquisa intitulada Ensino a Distância em Moçambique: Avaliação de Implementação da Plataforma Moodle na Universidade Pedagógica - Delegação de Tete. O estudo baseou-se na problemática de utilização da plataforma moodle pelos atores da EaD (docentes e estudantes) nos cursos de licenciatura na UPTete e com ele pretende-se avaliar a implementação e o grau da usabilidade desta plataforma, se facilita a comunicação entre os intervenientes da comunidade académica naquele estabelecimento de ensino através das comunicações síncronas (com a disponibilização do chat, salas virtuais de discussão), assíncronas (correio electrónico e dos fóruns de discussão respectivamente), gestão de 
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conteúdos (publicação de ficheiros pelos docentes) e outras actividades inerentes ao processo educativo, reduzindo de certa maneira as assimetrias entre a população, principalmente a rural e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento sócio-económico nacional.  1.2. Motivação  Os países africanos no geral Moçambique em particular enfrentam grandes desafios de várias naturezas, desde os do setor primário até aos dos terciários. Para tal, se torna urgente proporcionar uma educação mais abrangente e adequada para que os profissionais de educação e as novas gerações possam se atualizar e integrar a mercados em vertiginosa transformação. No entanto, os recursos destinados à educação são insuficientes, principalmente no ensino superior para as comunidades rurais, daí a introdução da EaD na base da plataforma moodle na UP. Contudo, a sua recente implementação carece de uma avaliação de modo a aprimorar a EaD e garantir elevar a qualidade do processo educativo. Assim, como educadora e estando preocupada com esta causa que se reverterá a médio ou longo prazo no desenvolvimento do país, sentimos imenso dever de propor estratégias para melhorar a utilização da plataforma da EaD e consequentemente contribuir para a qualidade do processo educativo e da vida da população no geral.  1.3. Problema, questões e objetivos de investigação. A considerada EAD na UPTete era realizada através da presença de tutores gerais e de especialidade que aos finais de semana reuniam nos CR`s para o decurso das aulas com apoio de escassos módulos previamente alocados aos estudantes. Desde a introdução (recente) da plataforma moodle assiste-se nos atores da EaD (docentes e estudantes) uma variedade de dificuldades que vão desde as infra-estruturas computacionais aténo domínio das TIC’s e consequentemente na usabilidade da plataforma. Neste contexto surge a seguinte questão de pesquisa: 

• Quais os pontos fortes e fracos encarados pelos docentes e estudantes na utilização da plataforma moodle do curso de licenciatura em ensino básico na UP-delegação de Tete? Em complemento a esta questão, emergem outras duas: 
• Como os docentes e estudantes utilizam as ferramentas disponíveis nas plataformas moodle?  
• Que competências têm os docentes e estudantes para usar a plataforma moodle?  
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Objetivo geral   

• Descrever os pontos fortes e fracos encarados pelos docentes e estudantes na utilização da plataforma moodle dos cursos de licenciatura na UP- delegação de Tete, servindo de base para a elaboração de estratégias que melhorem a sua utilização.  Objetivos específicos Para o alcance desse objetivo geral foram identificados os seguintes objetivos específicos: 
• Analisar a trajetória dos cursos de educação a distância, UP; 
• Mapear estudos sobre uso da plataforma moodle em situação de ensino-aprendizagem;  
• Identificar as competências dos docentes e estudantes no uso da plataforma moodle;  
• Avaliar a utilização das ferramentas disponíveis na plataforma moodle por docentes e estudantes, para aferir a usabilidade pedagógica da plataforma.  
• Propor estratégias para melhorar a utilização da plataforma moodle pelos docentes e estudantes.  1.4. Organização da Dissertação A presente dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos:  O capítulo I corresponde à nota introdutória, onde é apresentado de forma sumária o tema e contextualização, sua motivação, indicando sua relevância, problema questões e objetivos de investigação bem como a organização da dissertação. No capítulo II é realizada a fundamentação teórica sobre a EaD e sua caracterização, aspetos relacionados com os ambientes virtuais de aprendizagem, destacando-se a usabilidade técnica à pedagógica, competências digitais dos atores, infraestrutura tecnológica e física.  O capítulo III é apresentado a abordagem metodológica dividida em estudos 1: Mapeamento, estudos 2: survey sobre EaD são apresentados também a seleção do público – alvo, os métodos e técnicas de recolha de dados e abordados os procedimentos usados a fim de assegurar a fidelidade e a validade da análise da pesquisa. O capítulo IV é dedicado à apresentação, análise e discussão dos resultados e o V capítulo, apresenta-se as considerações finais, limitações de estudo e são identificadas as investigações futuras suscitadas. Igualmente são apresentadas sugestões para aprimorar a usabilidade da plataforma moodle na UPTete. 
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Na redação da tese utilizamos o antigo acordo ortográfico da língua portuguesa, usado em Moçambique, pelo facto da República de Moçambique ainda não ter aderido ao novo acordo ortográfico.  
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           Capítulo II: Enquadramento teórico 
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2.1. Caraterizando a educação a distância  2.1.1. Conceito Para Gomes (2004, p.47), a clarificação do conceito da educação a distância não é tarefa fácil, apesar de à medida que aumenta o interesse por este campo de estudo e se multiplicam as investigações, comunicações científicas, livros e artigos abordando esta temática, mais premente se torna a clarificação do mesmo. Em breve a revisão de literatura permitirá identificar múltiplos esforços de conceituar a educação a distância, pelo facto da evolução social, quer tecnológica e até pedagógica, dar origem a evolução no próprio conceito de educação a distância. Deste modo apresentaremos algumas perspectivas no que concerne ao próprio conceito da EaD. Perry (1987) entende educação a distância como aquele sistema de ensino em que o aluno realiza a maior parte de sua aprendizagem por meio de materiais didácticos previamente preparados, com um escasso contacto direto com os professores, podendo ter ou não um contacto ocasional com outros alunos. Para o mesmo autor, a EaD é uma metodologia de ensino onde as tarefas docentes acontecem em um contexto distinto dos discentes, de modo que estas resultam em relação as primeiras, diferentes no tempo, no espaço ou em ambas as dimensões ao mesmo tempo. Perry (1987) reforça a sua opinião referindo-se à comunicação como característica geral e, o mais importante da educação a distância é o transcurso do processo de ensino/aprendizagem onde o estudante encontra-se a certa distância do docente, seja durante uma parte ou a maior parte, incluindo todo o tempo que durar o processo. Moore (1972, p.212), citado em Arétio (1996, p.40), entende educação a distância como o tipo de método de instrução em que as condutas docentes acontecem à parte dos discentes, de tal maneira que a comunicação entre o professor e o aluno se possa realizar mediante textos impressos, por meios eletrónicos, mecânicos ou por outras técnicas. Para Moran (2002), a educação a distância é o processo de ensino e aprendizagem, mediado por tecnologia, onde os professores e alunos estão separados espacial/temporalmente, contudo, apesar de não estarem juntos, presencialmente, mais eles podem estar conectados, interligados por tecnologia, principalmente as telemáticas, como a internet. 

Para Belloni (2003, p.54), “a educação é e sempre foi um processo complexo que utiliza a mediação de algum tipo de meio de comunicação como complemento ou apoio a ação do professor em sua interação pessoal e directa com os estudantes”. Essa mediação na EaD ocorre 
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com a combinação de suportes técnicos de comunicação, separados pelo tempo e pelo espaço, 
uma vez que professor e aluno interagem por meio das “facilidades tecnológicas” disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, o que colabora para que o processo de aprendizagem aconteça de modo planeado e embaçado. 

Sobre o mundo tecnológico destacamos Lévy (1999, p.158) que refere “a educação a distância como uma modalidade que explora certas técnicas de ensino à distância, incluindo as hipermédia, as redes de comunicações interativas e todas as tecnologias intelectuais da cibercultura. Mas o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia que favorece ao mesmo tempo a aprendizagem personalizada e a colectiva em rede”. O governo moçambicano através do seu Plano Estratégico da Educação a distância (PEED) (2014-2018), define a EaD como sendo “o modelo de ensino que se distingue pela separação entre aluno e professor, uso de tecnologia para mediar a aprendizagem, comunicação que permite a interação entre alunos, professores e tutores e a possibilidade de encontros 
presenciais para tutórias.” (PEED, 2014). Pelo conjunto destas definições supracitadas, podemos considerar que as tecnologias modificam as práticas educacionais, que requerem a reestruturação das metodologias até então utilizadas, já que elas agora se dão por meio de ferramentas de comunicação digital, a fim de que seja promovida a interação entre os envolvidos no processo. Embora os avanços importantes tenham acontecido nos últimos anos ainda há um caminho a percorrer para que a EaD possa ocupar um espaço de muito destaque no meio educacional. Ainda com base nos conceitos acima, é possível compreender que o processo educativo está a viver uma nova época onde o mundo é digital e conectado. Esta era é pautada pela aplicação das tecnologias que vem possibilitando o grande crescimento da modalidade de ensino a distância, onde por meio de ferramentas tecnológicas as instituições de ensino conseguem reproduzir um ambiente ideal para o aprendizado do aluno. Este aprendizadopode ocorrer, agora, num contexto em que o contato (interação) entre docentes e estudantes é bastante forte e próxima, ainda que realizada virtualmente. Sendo assim, não podemos fechar os olhos para esta realidade que pode beneficiar milhares de pessoas no mundo todo e em Moçambique particularmente. 
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2.1.2. As caraterísticas da educação a distância A EaD é também caracterizada pelos “ágeis mecanismos de inscrição; distribuição eficiente dos materiais de estudo; informação precisa, eliminando muitas barreiras burocráticas do ensino convencional; atenção e orientação aos alunos, tanto no período inicial do estudo 
quanto no seu transcurso”, além da flexibilização, da autonomia e da auto/aprendizagem. A flexibilização refere-se às múltiplas possibilidades oferecidas pela EaD, por não ser um modelo rígido, embora exija uma organização que permita ajustar as estratégias desenvolvidas e a multiplicidade de recursos pedagógicos com o objetivo de facilitar a construção do conhecimento (Litwin, 2001, p.14). Para Arétio (1996, p.50), a principal característica da educação a distância é que ela se baseia na comunicação não direta. As consequências que esta característica traz consigo, podem ser agrupadas em seis categorias: 1. A base da EaD é normalmente um curso pré-produzido, que costuma ser impresso, mas também pode ser apresentado através de outros meios distintos da palavra escrita, por exemplo, as fitas de áudio ou vídeo, os programas de rádio ou televisão, os jogos experimentais. O curso deve ser auto-instrutivo, ou seja, ser acessível ao estudo individual, sem o apoio do professor, por razões práticas, a palavra curso é empregada para significar os materiais de ensino, antes mesmo do processo ensino/aprendizagem; 2. A comunicação organizada de ida e volta tem lugar entre os alunos e uma organização de apoio onde o meio mais comum utilizado para isso é a palavra escrita, mas o telefone já se converteu em um instrumento de importância na comunicação a distância; 3. A EaD leva em conta o estudo individual, servindo expressamente ao aluno isolado no estudo que realiza por si mesmo; 4. Dado que o curso produzido é facilmente utilizado por um grande número de alunos e com um mínimo de gastos, a EaD pode ser e é frequentemente uma forma de comunicação em massas; 5. Quando se prepara um programa de comunicação em massas é prático aplicar os métodos do trabalho industrial. Estes métodos incluem: planeamento, procedimentos de racionalização, tais como divisão de trabalho, mecanização, automatização e controle e verificação; 6. Os enfoques tecnológicos implicados não impedem que a comunicação pessoal, em forma de diálogo, seja central na EaD. Isto se dá inclusive quando se apresenta a 
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comunicação computadorizada, considerando que a EaD está organizada como uma forma mediatizada de conversação didáctica guiada. Esta visão de Arétio tem muito a ver com uma EaD estática, sem comunicação direta entre os atores educativos, correspondente a uma geração tecnológica em que as tecnologias digitais não estejam muito avançadas. O ponto seguinte sobre as gerações da EaD permitem clarificar melhor este assunto.  2.1.3. Evolução das gerações tecnológicas na educação a distância O progresso da educação a distância acompanha o aperfeiçoamento das tecnologias de comunicações e informações, as quais garantem a cada geração o desenvolvimento novos recursos e meios de interagir e de melhorar a comunicação bidirecional e multidirecional na qual é baseada a EaD. Com as tendências das gerações tecnológicas evolutivas na educação a distância, Gomes (2004, p.142) refere que a questão da tecnologia é uma temática recorrente no domínio da educação a distância, uma vez que se cruza com as mais diversificadas problemáticas, desde o próprio conceito, passando pelas propostas de teorização de diversos autores, até à questão dos modelos pedagógicos e organizacionais adoptados pelas diferentes instituições. É preciso observar o impacto das tecnologias de informação e comunicação nos métodos de educação a distância (Gomes, 2004 p.149). Estando cada vez mais presente no quotidiano educativo, a tecnologia deve ser usada de forma a facilitar o processo de ensino-aprendizagem, aumentando o engajamento e motivação dos alunos em seus estudos, bem como melhorar o consumo de informações por parte dos mesmos. Por estas razões, torna-se facilmente compreensível a necessidade de analisar e compreender a importância que a evolução tecnológica tem tido no desenvolvimento da educação a distância (Gomes, 2008). É neste contexto que surge o conceito de “gerações de 

inovação tecnológica” (Garrison, 1985; 1991. citado por Gomes 2008). Segundo Gomes (2008), podem-se identificar seis gerações da EaD, descritas a seguir: 
• Primeira geração tecnológica: corresponde efetivamente aos primórdios da EaD, caracterizando-se por uma quase exclusividade total do recurso ao texto (razão pela qual a caracterizamos como sendo mono/media), como forma de representação dos conteúdos, e pelos recursos aos documentos impressos e ao correio postal para distribuição dos mesmos conteúdos. A comunicação bidireccional professor/aluno faz-se 
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por correspondência postal, é escassa, normalmente da iniciativa do professor (ou da instituição) e com um elevado tempo de retorno. A interação entre alunos é inexistente. A autora mantém a designação de “ensino por correspondência” para esta geração tecnológica da EaD, visto tratar-se mais de “ensino” (transmissão) que “educação” (interação); 

• Segunda geração tecnológica: caracteriza-se pelo recurso a múltiplosmedia (ou seja, multi-mediática) de representação dos conteúdos, recorrendo ao texto, som, 
imagem estática e vídeo, razão pela qual é denominada de geração de “múltipla média”. Em termos de canais de distribuição dos materiais de ensino, esta geração caracteriza-se pelo recurso às emissões radiofónicas e televisivas. A comunicação professor/aluno (ou tutor/aluno) passa a fazer-se essencialmente de forma síncrona, por telefone e torna-se mais frequente. A interação entre alunos continua a ser inexistente. Adopta-se a designação de “tele/educação” para esta geração da educação a distância, num esforço de realçar a importância dos meios de comunicação de massas, como a rádio e a televisão, em modelos de formação à distância em que predomina a comunicação unidireccional do tipo “um para muitos” e em que é relativamente fácil promover economias de escala, correspondendo à possibilidade de abarcar um grande número de alunos sem aumento significativo de custos; 

• Terceira geração tecnológica: caracteriza-se em termos de representação de conteúdos, pelo recurso ao multimédia interactivo, ou seja, recorre à integração de múltiplos media em suportes digitais interativos, como os “discos compactos interativos”, CD-ROMs ou os “videodiscos interativos”. Um dos elementos característicos desta geração é, então, a introdução do elemento “interactividade”, ao qual está associada à possibilidade de processos de “feedback” em relação às actividades de aprendizagem com um carácter de imediatismo, o que até aí não era possibilitado pelas tecnologias de difusão. A distribuição destes suportes electrónicos faz-se essencialmente por correio postal. Em termos da comunicação professor/aluno, esta passa a recorrer a serviços de comunicações mediadas por computador, utilizando por exemplo serviços de correio electrónico. Para além da comunicação síncrona via telefone, professores e alunos podem agora comunicar de forma assíncrona mais rápida, usando o correio electrónico. Nesta geração surge a possibilidade de comunicação entre alunos quer individualmente (usando o correio electrónico) quer em grupos de discussão (usando 
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fóruns de discussão e conferências por computador). Todavia, a comunicação entre alunos e a participação em espaços electrónicos de discussão não é, nesta terceira geração tecnológica, um elemento considerado essencial para o desenrolar das actividades de ensino/aprendizagem. A esta geração tecnológica da EaD é apelidada 
de“geração multi media”; 

• Quarta geração tecnológica: considerada por “aprendizagem em rede”, em detrimento dos anglicismos “web-learning”, “e-learning” ou “online e-learning”, caracteriza-se por uma representação multimédia dos conteúdos de ensino estruturado sobre redes de comunicação por computador. Trata-se agora, essencialmente, não do recurso à utilização de documentos multimédia interativos estáticos (no sentido de pré-concebidos pelos professores/autores e inalteráveis), como os que caracterizam a terceira geração, mas sim de documentos de apresentação multimédia usufruindo das potencialidades de alteração e reconstrução como as possibilitadas pelos ambientes colaborativos de trabalho em rede. As potencialidades de redes de comunicação, como a internet e de ambientes como as páginas WWW (World Wide Web), permitem um modelo de construção e reconstrução colectiva de conhecimentos, baseado na intensa comunicação entre professores e alunos e destes entre si. Abrem-se assim novas perspectivas em termos de desenvolvimento de situações de aprendizagem em grupo, inter-pares e de natureza colaborativa, permitindo a constituição de verdadeiras comunidades de aprendizagem no espaço virtual (Dias, 2002). A comunicação direta é frequente entre todos os intervenientes (professores e alunos) possibilitados pelos diversos serviços de comunicações mediadas por computador, tornando-se um princípio característico desta geração de inovação tecnológica na EaD. O desenho das situações de ensino é feito considerando como requisito a existência de comunicação e colaboração frequentes dos formandos entre si e com os seus professores; 
• Quinta geração tecnológica: representada pela grande aceitação a nível mundial e progressiva com o aumento de potencialidade técnicas e de serviços nos telefones móveis. Arétio (2004, p.1) afirma que, a elevada e rápida taxa de adesão aos dispositivos de comunicações móveis verificadas um pouco por todo o mundo, tornam urgente a reflexão e investigação em torno da sua potencial exploração no contexto educacional. Nesta quinta geração, as aulas virtuais são baseadas no computador e na internet, sendo assim, é também da responsabilidade do aluno planear, organizar e 
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programar os seus estudos. Nesta geração, pode-se dizer que o método é construtivista, uma vez que a aprendizagem é feita em colaboração, interação e em comunicações de forma síncrona e assíncrona; 

• Sexta geração tecnológica: corresponde a uma geração futurista, que se concebe no presente de tal modo que ainda não se apresentam perspetivas completas quanto ao 
potencial das tecnologias na EaD. Gomes (2008) designa esta geração de “Mundos 

Virtuais”. No domínio da educação e formação, as tecnologias colocam novos desafios e oferecem novas potencialidades como a comunicação ubíqua, a qual, nas palavras de Santaella (2013), refere-se à hipermobilidade conectada que produz ubiquidade, quando falamos com alguém ou acessamos uma informação de qualquer lugar, em qualquer hora, quer seja o momento, estando na realidade co-presente em presença tanto no lugar físico que ocupamos, quanto naquele com o qual nos conectamos. Os docentes são chamados a assumir novos papéis no processo de ensino e de aprendizagem, inseridos num ambiente tecnológico cada vez mais indissociável da sua vida e da dos estudantes. Por outro lado, também os estudantes assumem e deverão assumir novos comportamentos e responsabilidades nestes domínios. Na verdade, com mais e melhor acesso à informação, os estudantes preferem trabalhar e reflectir sobre problemas do mundo real, interagindo activa e permanentemente em ambientes facilitados e mediados pela tecnologia. Para esta geração, a revolução em curso é chamada por internet de tudo ou das coisas onde se passa a interagir com as pessoas e as coisas num universo complexo e multifaceário virado para a exploração de vários fins, comunicacionais e educacionais, entre outros.  Comunicar e interagir é um processo inerente ao ser humano. As tecnologias digitais tornam possível a realização de uma comunicação efetiva no ciberespaço, com repercussões na 
educação e na investigação, sobretudo se o ciberespaço for perspectivado como “espaço do 

saber” (Lévy, 1998). Os dispositivos móveis vêm agregados de certas características que têm modificado radicalmente as noções cartesianas de tempo e de espaço, além de contribuir com novos contornos às nossas formas de agir e de pensar (Santaella, 2013). Portanto, os desafios para a educação face ao potencial das novas tecnologias são gigantescos e implicam a necessidade de repensar os princípios e certezas que nortearam a pedagogia.  
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A tabela 1 apresenta a sinopse das principais características das gerações de inovação tecnológica na EaD, proposta por Gomes (2008).  Tabela 1. Caraterística de inovação tecnológica na EaD Carateristicas Gerações da EaD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Ensino por correspondência Tele-ensino Multimédia interativo E-learning /web learning M-learning  Mundos-virtuais Cronologia  1833 1970 1985 1994 2004 Presente/futuro Representação de conteúdo Mono-média  Múltiplos-média  Multimédia interactivo Multimédia colaborativo Multimédia (hipermédia) móvel, conectivo e contextual com base em aplicações/conteúdos para dispositivos móveis.  Multimédia imersivos Distribuição de conteúdos Documentos impressos e recorrendo ao correio posta Emissões em áudio e/ou vídeo recorrendo a emissões radiofónicas e televisivas CD_ROMs e DVDs recorrendo ao correio postal Páginas Web distribuídas em redes telemáticas. Ficheiros em rede para 

“download” 
upload”. Sistemas wireless com tecnologias de banda larga e funcionalidades de RSS   Ambientes virtuais na Web/ Comunicação professor/ aluno Muito rara Pouco frequente Frequente Muito frequente Muito frequente   Significativa e relevante Comunicação aluno/professor Inexistente Inexistente Existente mas pouco significativa Existente e significativa Existente e significativa   Forte; cultura da virtualidade real. Modalidade de comunicações disponíveis Assíncrona com elevado tempo de retorno. Síncrona, fortemente desfasada no tempo e transitiva. Assíncrona com pequeno desfasamento temporal e síncrona de caráter permanente (com registo eletrónico) Assíncrona individual ou de grupo, com pequeno desfasamento temporal e síncrona individual ou de grupo e de caráter permanente (com registo eletrónico) Assíncrona individual ou de grupo, com pequeno desfasamento temporal. Síncrona individual ou de grupo e com registo eletrónico  Síncrona. Assíncrona, presença virtual. Tecnologias (predominantes) de suporte a comunicação Correio postal Telefone Telefone e correio electrónico Correio electrónico e conferências por computador. Correio eletrónico, fóruns eletrónico, 

“chats”, vídeo conferências, SMS, Instant Messangers (IM), podcasts. Plataformas e-learning; sistemas de webconferência; simuladores de realidade virtual.  Fonte: Adaptado de GOMES (2008, p.198).  
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É importante esclarecer que embora as gerações tenham uma timeline cronológica, podemos observar que algumas caraterísticas não se anulam. Há elementos de uma dada fase que são encontrados em outra e vice-versa; percebe-se, ainda, que as gerações podem conviver simultaneamente, pois há países em estado mais desenvolvido em relação às tecnologias digitais. Em função dos avanços tecnológicos há grandes diferenças, principalmente, de interatividade e participação no processo ensino aprendizagem. Nas três últimas gerais, fruto dessa dinâmica comunicacional gerada pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, o aluno tende a assumir também um papel de gerenciador e mediador na comunicação bidirecional, exercendo na plenitude a função de EMEREC no acto de comunicação, ou seja, pode ser emissor e receptor.  2.1.4. Prós, contras da educação a distância. Falar dos modelos da EaD recai as expectativas de uma melhoria e de um maior alcance, seja dos sistemas de ensino, seja da capacidade e facilidades disponíveis para aprendizagem.  Os autores Perry (1987), Dias (2000), Gomes (2004) e Moore (2009) destacam algumas vantagens acrescidas da EaD suportadas pelo recurso à internet e outros serviços disponíveis da WWW, demonstrando as vantagens da EaD na era tecnológica. Moore (2009) considera que: 

• Em comparação com telefones, fax e correio, a internet é o meio de comunicação mais rápido que desempenhará um papel importante na EaD; 
• A internet aprimora o aprendizado devido à resposta rápida, fácil, poderosa e oportuna aos usuários. Além disso, reduz o tempo e o custo na prestação de serviços e suporte; 
• Na EaD, com a ajuda da internet, o isolamento dos estudantes no tempo e na distância geográfica pode ser substancialmente reduzido; 
• Na EaD, a internet aumenta as oportunidades de comunicação. A internet oferece muitas oportunidades para melhorar o acesso à educação e o treinamento para pessoas que não podem frequentar um campus; 
• A internet permite que os alunos acessem material fora do conteúdo do curso; 
• A internet atrai os alunos com gráficos chamativos, bytes de som e pontos de fácil uso, e clica em links para outros detalhes de informações; 
• A comunicação assíncrona pela internet permite flexibilidade de tempo e lugar; 
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• A geração automática de banco de dados é possível com esta tecnologia; 
• Websites bem elaborados e programas acadêmicos on-line atraem estudantes talentosos, proporcionam melhor treinamento e educação e criam melhores oportunidades de emprego; 
• A qualidade do ensino e aconselhamento a distância na EaD pode ser significativamente melhorada através da internet. Moore (2009, p.48) identifica também algumas limitações da EaD, tais como: 
• Não proporciona uma relação humana alunos/professor típica de uma sala de aula; 
• Não gere reacções imprevistas e imediatistas; 
• Exige elevados investimentos iniciais, isto é, muitos recursos para a criação dos conteúdos dos cursos, especialmente para produtos/suportes em formato multimédia; 
• Exige alguns conhecimentos tecnológicos (informática e multimedia); 
• Enfrenta alguns obstáculos relacionados com a reduzida confiança neste tipo de estratégias educativas por parte dos mais conservadores e resistentes à inovação e mudança; 
• Está pouco vulgarizada.  2.1.5. Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), de acordo com Almeida (2004), referem-sea sistemas computacionais, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas TIC. Estes permitem integrar múltiplos medias e recursos, apresentam informações de maneira organizada, proporcionam interacções entre pessoas e objectos de conhecimento, visando atingir determinados objetivos. Os AVA podem servir de apoioàs actividades em diferentes ambientes por meio da internet, como suporte para a EaD. No caso da educaçãotêm apresentado avanços no uso das TIC com a utilização das tecnologias educacionais que visam inovar as formas de ensino e enriquecer o aprendizado, tornando o processo de ensinar e aprender mais agradável, ágil e útil para o mundo atual (Lovatte e Nobre, 2011). Para tal, o conjunto de ferramentas tecnológicas vem sendo utilizado para dinamizar o processo de ensino e aprendizagem nos cursos a distância e também presenciais. Na visão de Franco (2003) e Moore (1993) significa que essa concepção de distância educacional não está ligada apenas ao fator físico, geográfico, mas na visão da 
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comunicação, interação e participação. Moran (2002) destaca que o advento das tecnologias de comunicação virtual vem alterando o conceito de presencialidade na educação. Segundo Pereira et al. (2011) a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, também conhecidos por “Sistemas de Gerenciamento de Cursos (Learning Management System), vem se apresentando como uma nova ferramenta tecnológica que atende às inovações 
na educação”. Para complementar, Dillenburg (2011) destaca que os AVA são softwares desenvolvidos para o gerenciamento da aprendizagem via Web a partir da Comunicação Mediada por Computador (CMC). Segundo Sarmento et al. (2011), Barbosa (2005) e Castro Filho et al. (2005), os AVA compreendem a integração de um conjunto de tecnologias digitais que possibilitam a construção de um ambiente ou software educativo no qual é possível promover a informação em conhecimento aos seus integrantes de forma individual ou colectiva. Dessa forma, para 
Dillenburg e Teixeira (2011), os AVA podem ser reestruturados como uma “sala de aula presencial física para o meio on-line” usando “tecnologias adequadas para propiciar aos alunos 
novas ferramentas que facilitem a aprendizagem”. O ambiente virtual de aprendizagem funciona como sala de aula virtual para cursos e serve para o apoio a EaD ao facilitar a comunicação e o desenvolvimento de atividades por alunos, tutores, professores e administradores.  2.1.5.1. Contextualização da plataforma moodle Moodle é o acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, (ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos), vulgarmente designado por Course Management System (CMS) ou learning Management System (LMS), constituindo um sistema ou plataforma de gestão de aprendizagem, consagrado como uma das maiores bases de usuários do mundo (mais de 155 países), utilizada em algumas universidades como baseestratégica para a educação a distância (Sabbatini, 2007). O seu criador, Martin Dougiamas, iniciou o desenvolvimento de software mais prático e eficaz para utilização em ambiente educativo e colaborativo online. Em 1999, lançou à primeira versão do moodle cuja base pedagógica é a abordagem social-construccionista da educação, onde o conhecimento é construído na mente do estudante, ao invés de ser transmitido sem mudanças a partir de livros, aulas expositivas ou outros recursos tradicionais de instrução. Outras premissas do desenvolvimento deste software são o desenho modular, permitindo a 
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evolução rápida das funcionalidades, e ainda uma filosofia opensource na distribuição e desenvolvimento. Atualmente, este software conta com milhares de utilizadores e desenvolvedores e encontra-se traduzido para mais de 73 línguas (Legoinhaat al. s/d). Assim, o moodle tem-se difundido, a comunidade tem crescido e mais contribuições têm chegado de uma maior variedade de pessoas em diversas áreas de ensino. Este e outros AVA são utilizados por várias instituições de ensino no mundo, por ser um ambiente que não só trata de aprendizagem mais também de atividade social e focaliza a atenção na aprendizagem que acontece enquanto construímos ativamente os artefactos. O moodle, como sistema de gestão de ensino e aprendizagem, apresenta funcionalidades com forte componente de participação, comunicação e colaboração entre formandos, formadores e pares. O grande desafio que se impõe hoje à educação no geral é que ela se encontra na compreensão da profunda mudança do universo e do conhecimento, potencializada pela revolução tecnológica que tem alterado de modo significativo às formas de ensinar e de aprender (Feldmann, 2005). Os cursos desenvolvidos no moodle são criados em um ambiente centrado no estudante e não no professor. O professor ajuda a mediar na construção de conhecimento com base nas suas habilidades, conhecimentos próprios. Ao publicar e a transmitir os conhecimentos também fortalece a noção de que o aprendizado ocorre particularmente em ambientes colaborativos.  Desta feita, o moodle inclui ferramentas que apoiam o compartilhamento de aprendizagem. A interação processa-se em torno das ferramentas comunicativas assíncronas, as mensagens e fóruns criam possibilidades interacionais e incentivam o diálogo em torno de uma temática específica, e a comunicação síncrona, através do chat, propicia a problematização pela associação com materiais bibliográficos mediante a definição de questões orientadas. Existem alguns aspectos culturais que envolvem as comunidades de aprendizagens, no caso específico da comunidade moodle. A ideia central é a colaboração, o compartilhamento e a comunidade. Este software, de uso livre na educação, é caracterizado como uma alternativa imprescindível a qualquer projeto educacional, tanto no sector público como no privado. Para o sector educacional, muitas vezes carente de recursos, o software livre é uma alternativa viável e que deve ser considerada seriamente (Almeida, 2002). O moodle, além de ser uma das melhores e mais usadas plataformas virtuais de aprendizagem, tem como destaque suas ferramentas de comunicação, como a criação e administração de componentes de aprendizagem, podendo ser baixado, utilizado ou modificado 
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por qualquer indivíduo em todo o mundo e com amplos conceitos didácticos, contribuindo não somente a dar como também ao ensino presencial. Neste projeto fizemos um mapeamento de estudos sobre o uso do moodle na EaD, em instituições do ensino superior, cuja metodologia de pesquisa e resultados será apresentado no capítulo de apresentação dos resultados (Estudo 1).  2.1.6. Da usabilidade técnica à usabilidade pedagógica Usabilidade, de acordo com a norma ISO (1998), consiste na capacidade de ofertas de sistemas interativos de informação para que os usuários realizem tarefas de forma eficaz, eficiente e agradável em um determinado contexto de operação.  Para Nielsen (1993), usabilidade é um dos atributos de qualidade que interessa ter presente, pois avalia a facilidade de utilização de interfaces pelos usuários. A usabilidade é a característica que determina se o manuseio de um sistema e produto informatizado é fácil e rapidamente aprendido, dificilmente esquecido, não provoca erros operacionais, oferece alto grau de satisfação para seus usuários e resolve eficazmente as tarefas para as quais ele foi projectado. Segundo Sousa (2004), a usabilidade visa, principalmente, minimizar o tempo de aprendizagem, a irritação dos usuários na execução das tarefas, a sub-utilização dos recursos disponíveis, os erros do usuário e o baixo rendimento do trabalho. Já a usabilidade técnica está relacionada o algo (software, site, recurso digital, no geral) que é utilizável, fácil e eficiente de usar, fácil de lembrar, com poucos erros e subjectivamente agradável, ou seja, conforme reforça Nielsen (1993) usabilidade é a existência em que um produto ou um sistema permite que os usuários alcancem metas especificadas.  A usabilidade técnica aplica um pequeno conjunto de orientações gerais para uma ampla gama de sistema específica. Contudo, não contempla o conjunto de especificidades dos ambientes virtuais de aprendizagem que as tornam incompletas para esse contexto. A avaliação da usabilidade em AVA não deve somente focar-se nas funcionalidades, nas interfaces ou nos recursos tecnológicos, mas também no conteúdo, na forma, nas interações e outras atividades visando o alcance de objetivos e propostas no planeamento do curso (Ardito et al., 2004). Por isso, é que se torna relevante falar-se também na usabilidade pedagógica.  Silius et al. (2003, p.3) referem que o termo usabilidade pedagógica indica se as ferramentas, o conteúdo, a interface e as tarefas nos ambientes de aprendizagem, baseados na 
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Web, apoiam os alunos na aprendizagem em vários contextos, de acordo com os objetivos pedagógicos destacando que uma plataforma de aprendizagem pode ser utilizável, mas não ser pedagogicamente benéfica e vice-versa. A usabilidade em ambientes virtuais de aprendizagem deve focar-se nas funcionalidades das interfaces, nos recursos tecnológicos e na forma como são disponibilizados os conteúdos aos alunos bem como nas interações que permitem estabelecer, entre outras atividades pedagógicas. No domínio do e-learning, a usabilidade é o fator preponderante já que o espaço é compartilhado entre os diversos atores do processo de ensino-aprendizagem. A tecnologia da internet é a melhor sucedida no mundo atual com o foco que aponta para uma grande revolução, ainda mais significativa, na emergência de novas galáxias comunicacionais. Para Silva (1998, p.162) a internet e o seu sistema de informação Web representam a modalidade comunicativa que marca a nova era geracional que denomina por comunicação em ambientes virtuais. Pinheiro (2003, p.313) reporta as redes de comunicação como potencialidades para construir uma comunidade aprendente no ciberespaço. Na visão de Castells (2003 p.286-287), a internet. Constitui a base material e tecnológica da sociedade em rede, é a infraestrutura tecnológica e o meio organizativo que permitem o desenvolvimento de uma série de novas formas de relação social que não tem sua origem na internet, que são fruto de uma série de mudanças históricas, mas que não poderiam desenvolver-se sem a internet. A tabela 2 ilustra os indicadores das dimensões da usabilidade pedagógica e sua caracterização.  Tabela 2.Indicadores das dimensões da usabilidade pedagógica  Indicador Caraterização Participação A participação dos estudantes em atividades letivas do e-learning é elevada. A participação dos estudantes nas atividades letivas é, por norma, elevada, quer no ensino presencial, quer no e-learning. Interação No e-learning, os estudantes interagem mais entre si do que ensino presencial. No e-learning, os estudantes interagem mais com o professor do que no ensino presencial. A interação dos estudantes, entre si e, não depende do tipo de ensino praticado (presencial ou e-learning). A interação dos estudantes com o professor não depende do tipo de ensino praticado (presencial ou e-learning). Liderança A liderança da turma baseia-se no princípio de comunidades de aprendizagem. A liderança da turma é partilha entre estudantes e professor. A liderança da turma centra-se no professor. Partilha A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos virtuais de aprendizagem. A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos de aprendizagem presencial. 
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Autenticidade de informação e conhecimento A autenticidade da informação e do conhecimento é um problema complexo da avaliação no ensino superior (ES) em geral. A regulação da autenticidade da informação e do conhecimento é mais necessária no e-learning do que no ensino presencial. Coesão: grupo As turmas virtuais são mais coesas do que as presenciais. As turmas presenciais são mais coesas do que as turmas virtuais. Não há diferenças entre as turmas virtuais e as turmas presenciais, em relação à coesão. Coesão: dinâmicas A competitividade entre estudantes do ensino online inibe as dinâmicas de coesão. A competitividade entre estudantes do ensino presencial inibe as dinâmicas de coesão. As lideranças partilhadas no ensino online promovem a coesão. As lideranças partilhadas no ensino presencial promovem a coesão. Confiança No e-learning, o grau de confiança entre estudantes e professores é maior do que no ensino presencial. O grau de confiança entre estudantes e professores é independente do contexto de aprendizagem. Mediaçãoprofessor comunidade No e-learning, o professor apresenta conteúdos. No e-learning, o professor é um mediador de aprendizagens. No e-learning, a comunidade é o principal mediador das aprendizagens. Valor O e-larning garante aprendizagens sólidas e credíveis. O ensino presencial garante aprendizagens sólidas e credíveis. O e-learning só garante aprendizagens sólidas e credíveis em complemento do ensino presencial. Fonte: Adaptado de Dias et. al (2015, p. 86).  Estes indicadores estão ligados aos aspectos relativos à utilidade, vinculando-se nas metas estabelecidas para a aprendizagem. Assim, pode-se dizer que a usabilidade pedagógica discute até que ponto o uso do material e das técnicas possibilitam o alcance das metas propostas para o planeamento.  2.1.7. Competências digitais dos docentes e estudantes A sociedade atual, o desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos não pode deixar de integrar a sua inclusão no mundo digital. Assim, na contemporaneidade, a existência de uma cultura digital obriga a uma atenção especial quanto à introdução das novas tecnologias digitais no âmbito da docência. Paiva (2002, p.129) afirma que é fundamental que os professores estejam devidamente preparados para se efetuar uma eficaz e adequada integração das tecnologias no processo de ensino. Figueira e Rainha (2004) afirmam que competência é um conjunto integrado de aptidões e capacidades que cada indivíduo possui de modo a resolver um problema e a desenvolver atividades de natureza profissional e pessoal. O relatório avaliação de desempenho docente em tecnologias da informação e comunicação (Joly etal., 2014), produzido num estudo transcultural por professores brasileiros e portugueses, destacadez competências para uso das TIC nas práticas pedagógicas pelos docentes, tais como: 1) planear as atividades nas quais os alunos utilizem o computador nas aulas que leciona; 2) possuir conhecimentos no uso do computador para acompanhar o 
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processo de aprendizagem; 3) saber planear as atividades que possibilitem ao aluno adquirir competências para usar o computador; 4) orientar e coordenar as atividades curriculares voltadas para a solução de problemas usando o computador; 5) avaliar a eficiência das práticas de ensino que usam o computador; 6) instalar os programas nos computadores para usar nas aulas; 7) saber desenvolver conteúdos curriculares que possam incluir o uso do computador pelo aluno; 8) saber elaborar as atividades que incluem o uso do computador pelo aluno considerando as suas necessidades individuais; 9) saber editar áudio e uso de programas que protegem os equipamentos contra invasão ou divulgação de informações sigilosas; 10) identificar situações de cyberbullying nas redes sociais. Compete aos docentes ter o domínio das tecnologias utilizadas no curso e avaliar o seu impactonos estudantes. Para tal não se pretende que o docente seja especialista em tecnologias, no sentido de expert informático, mas que possa ter conhecimento se as competências necessárias para que se sinta livre e à vontade na utilização das ferramentas para utilizar nas práticas pedagógicas, apoiando os estudantes, disponibilizar os materiais didáticos e interagir com os estudantes, conforme descrição das 10 competências referidas no estudo transcultural com professores brasileiros e portugueses. Ponte (2000) considera relevantes as competências como as de explorar os recursos, aprender a usar novos equipamentos e programas, por si só ou com os seus colegas, e encontrar formas produtivas de integrar as TIC no ensino, atendendo às limitações da instituição. De acordo com o mesmo autor, o acesso às TIC é condição necessária, embora não suficiente, para se entrar numa nova fase na relação com estas tecnologias. Trata-se de um problema de gestão de recursos e de política educativa em que a formação de professores ocupa um lugar de destaque. No tocante às competências digitais, a UPTete está ainda numa fase embrionária principalmente no acesso à internet, material de suporte e nas competências digitais dos docentes e estudantes. A aquisição de competências digitais pelos docentes e estudantes é fundamental para o desenvolvimento de práticas educativas que integram as TIC, em vários contextos. Para tal, diversas atividades na capacitação dos docentes e estudantes devem ser levadas a cabo como forma de familiarizar e integrar os atores da ação educativa com as TIC. 
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2.2. A educação a distância em Moçambique  2.2.1. Breve historial da educação a distância em Moçambique Sabe-se que no período anterior à colonização, a educação em Moçambique era tradicional e limitava-se na transmissão de experiências de gerações para gerações. Com a chegada colonial, foram introduzidos os primeiros sistemas de ensino formal, embora diferenciado. Durante a luta de libertação nacional o povo moçambicano, desde cedo, viu a educação como mecanismo-chave de sucesso para a conquista da sua independência. Ȧ medida que surgiam as regiões libertadas procurava-se massificar a educação como forma de melhorar os níveis de vida da população. Com a independência de Moçambique em 1975, o ensino foi nacionalizado numa altura em que o país estava desprovido de meios (recursos humanos qualificados nem infra-estruturas) para garantir o nível de escolarização administrada até então (Ngoenha, 1999, p.77). Neeleman e Nhavoto (2003, p.3) afirmam que no terceiro congresso, em 1977, a FRELIMO orienta estudar até 1979 através de um centro nacional de ensino por correspondência que utilizava a radiodifusão. Nesta altura, para além da crise económica e a guerra civil (1976-1992) no país, que influenciaram negativamente devido aos custos e àquantidade de minas terrestres espalhadas pelo país respetivamente. Estas situações repeliam o repatriamento da população e consequentemente a redução de analfabetismo. Mesmo assim, neste intervalo de temposurge o primeiro núcleo de especialistas em ensino à distância no país. Este grupo começou a ser formado a partir de 1983. Em 1984 teve lugar no país um curso de formação com a duração de cerca de seis meses, dado pelo instituto de radiodifusão educativa da Bahia (IRDEB), com financiamento do governo do Brasil e da UNESCO. Os participantes no curso foram formadosem três áreas: elaboração de material radiofónico, elaboração de material escrito e planificação e avaliação (Neeleman e Nhavoto, 2003, p.3). Como produto dessa formação foi elaborado um curso de formação para professores primários que tinham apenas quatro anos de ensino primário, que objectivava elevar os seus conhecimentos ao nível da 6ª classe do ensino primário e garantir-lhes a sua formação psicodidática e pedagógica. Foram igualmente elaborados materiais escritos e programas radiofónicos. Os programas radiofónicos, transmitidos pela RM, ganharam grande popularidade, não apenas com o grupo alvo, mas também com um grande número de pessoas ávidas em 
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aumentar os seus conhecimentos, mas sem possibilidade de frequentar escolas regulares (Neelman e Nhavoto, 2003 p.4). Com a assinatura dos acordos de paz em Roma (1992) e a realização das primeiras eleições gerais (1994), o país conheceu uma nova fase, caracterizada não apenas pela livre circulação de pessoas e bens, mas também pelo desenvolvimento económico e difusão da rede escolar. É importante lembrar que a EaD na década de 90 funcionava sem uma política própria e adequada para essa modalidade e sem uma instituição vocacionada especialmente para atendê-la. Esta situação vai ser alterada na década 2000. O ano 2000 assinalou a provável primeira experiência de organização da ciência e tecnologia pelo estado moçambicano (Zimba &Mueller, 2010). De referir que a formulação de políticas e estratégias da EaD, em Moçambique, foi resultado do trabalho de uma equipa disciplinar dirigida pela ministra do Ministério de Ensino Superior, Ciências e Tecnologias (MESCT). Esta estratégia, não iria apenas beneficiar o ensino formal, mas também a formação profissional, cursos não-formais, cursos de atualização e de formação contínua, entre outros. É nesta onda que surge o Instituto Nacional de Educação a Distância (INED), responsável pela coordenação da educação a distância, desenvolvendo e gerindo as infra-estruturas e oferecendo a formação em metodologias específicas para os desenhadores dos cursos, cuja produção estava a cargo das instituições existentes (Neeleman &Nhavoto, 2003, p.5). Face a essa realidade, o desafio principal que se coloca às instituições provedoras do EaD, reside nas estratégias de formação útil e de qualidade, fundamentalmente ao nível do ensino superior, uma vez que é esse nível em que se verifica maior expansão. Em 2014, conforme referem Tumbo e Silva (2018, p. 102), o marco regulatório da qualidade em educação a distância em Moçambiquetambém já começou a suscitar reflexões e debates em volta da qualidade de ensino e das IES. Os movimentos de prática de avaliação aos sistemas de formação em EaD, devido à sua inequívoca necessidade e importância, levaram o Instituto Nacional de Educação a Distância (INED), instituição tutelada pelo Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, como autoridade competente, em parceria com a Universidade de Aveiro, a desenvolver um manual de procedimentos do provedor de programas de educação e formação a distância. O manual apresenta um conjunto de instrumentos para acreditação de instituições e de cursos de educação a distância em Moçambique (INED, 2015). 
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Este manual foi homologado pelo Ministro da Educação, em despacho com nota nº 33/GM/MINED/15, de 8 de Janeiro de 2015. A componente de avaliação das instituições e dos cursos íntegra as seguintes dimensões: estratégia institucional para a EaD, organização pedagógica, recursos físicos e tecnológicos, materiais de estudo, acompanhamento e apoio ao estudante, recursos humanos, e monitoria e avaliação.  2.2.2. A experiência da educação a distância na universidade pedagógica Em 2001, como descrevem Neeleman & Nhavoto (2003) e Buque (2010), a criação do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) permitiu a preparação de condições para a oferta de cursos a distância. Em outubro de 2007 o Centro de Educação Aberta a Distância (CEAD) implementa um projeto-piloto de formação de professores em exercício para o ensino secundário geral (ESG), em parceria com as Faculdades de Ciências Naturais e Matemática, Faculdade de Línguas da UP e a Direção Provincial de Educação e Cultura de Cabo Delgado Foram introduzidos cursos de Bacharelato em Ensino de Física e de Inglês, no naquela província nortenha do país, com 100 estudantes, sendo 49 de Inglês e 51 de Física. Em 2011, segundo De Jesus (2013) e Preti (2014), citados por Tumbo e Silva (2018), o CEAD em cooperação com a Universidade Aberta do Brasil, introduz os cursos de Licenciatura em ensino de Biologia, Básico e Matemática com 180 estudantes matriculados nos Pólos de Maputo, Beira e Lichinga. O CEAD (2015), no seu quadro geral de implementação da EaD na UP, persegue os seguintes objetivos: 

• Proporcionar maior equidade na área de formação de professores no território nacional; 
• Promover cursos de formação inicial e em serviço aos professores do ESG e a outros quadros, tais como, professores primários, formadores dos Institutos de Formação de Professores (IFP), Institutos do Magistério Primário (IMAP), diretores de escolas e distritais e, inspetores da educação; 
• Contribuir com a melhoria da qualidade de ensino através da formação inicial e em serviço de professores sem retirá-los das suas zonas de origem ou de trabalho; 
• Reduzir progressivamente os custos de formação de quadros da educação;  
• Responder à crescente demanda de acesso ao ensino superior no país; 
• Aumentar o número de graduados nos cursos oferecidos pela instituição.  
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Embora lentas, a EaD na UP vem passando por diversas transformações e inovações, tendo como foco alargar o acesso a um maior número de pessoas que buscam uma série de capacidade e habilidades como utensílios referenciais para uma sociedade cada vez mais exigente. Esta tem sido uma das alternativas para difusão do conhecimento para pessoas que não dispõem do tempo convencional das instituições de ensino na modalidade presencial (Tumbo & Silva, 2018). Atualmente, a EaD na Universidade Pedagógica de Moçambique encontram-se representadas em todas as províncias país. Importa referir que outras instituições, embora menos representadas em relação à UP também implementam esta modalidade de ensino. Desta forma, cabe o CEAD avaliar sistematicamente a EaD com o intuito de verificar a eficiência e eficâcia das metodologias aplicadas no processo educativo.  2.2.2.1. Condições de acesso aos cursos Para o ingresso aos cursos do primeiro ciclo oferecidos pela UP em seus dois regimes (regular e pós-laboral) bem como nas suas modalidades (presencial e à distância), os candidatos são selecionados por meio de exames de admissão, nos termos do estabelecido pela Lei n 5/2003, de 21 de Janeiro, que regula a actividade do ensino superior, devendo preencher os requisitos mencionados a seguir na Tabela3.  Tabela 3: Requisitos gerais e específicos para a admissão aos cursos Gerais Especificas 

• Graduados do ensino secundário geral que tenham concluído a 12ª classe do Sistema Nacional de Educação (SNE);  
• Graduados habilitados com nível equivalente à 12ª classe do SNE, para continuação dos estudos; • Habilidades no uso do computador e facilidade com internet; 

• Disponibilidade em realizar o estudo das disciplinas programadas e a participar em sessões presenciais e outras realizações de agrupamento aos sábados e domingos; 
• Procurar ajuda do tutor sempre que tiver problemas; 
• Reportar as dificuldades encontradas durante o processo de aprendizagem ao tutor; 
• Planificar suas horas do estudo; 
• Gerir de forma eficaz o seu tempo para cumprir prazos. Fonte: Adaptado de CEAD (2015).  Dentre os requisitos acima expostos, importa referir que mais de 80% dos estudantes da EaD estão desprovidas de habilidades no que respeita ao uso do computador e na facilidade de 
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obter a internet. Esta situação está relacionada àrealidade económica, social e política do país, fazendo com que o material didácticoauto-instrucional seja impresso, pois a maioria do seu público-alvo encontra-se nas zonas rurais, carecidas de energia eléctrica, computador e outros meios tecnológicos, pelo que os módulos permanecem exercendo um papel essencial nesta modalidade deensino/aprendizagem.  2. 3. A educação a distancia na UPTete  2.3.1. Breve historial da delegação de Tete A UPTete é uma das delegações da Universidade Pedagógica de Moçambique, por sinal a última a ser criada, em 2009, localizada na cidade de Tete, província homónima (imagem 1), surgindo no âmbito de expansão do ensino superior no país.  Esta unidade orgânica funciona nas instalações da cidadela académica da cidade e oferece não só cursos de formação de professores, que alimentam as necessidades do sistema educativo, mas também cursos noutras áreas para a formação de outros profissionais. Os cursos são ministrados em diferentes modalidades: presencial e distância (EaD). Os cursos na modalidade de EaD datam de 2012 (licenciatura em ensino de Física, com Habilitações em ensino de Matemática ou ensino de eletrónica). Em 2013 são criados três cursos de licenciaturas (ensino de Biologia com Habilitações em ensino de Química e Gestão de Laboratório; Administração e Gestão Escolar com Habilitações em Educação e Desenvolvimento Comunitário ou Psicologia das Organizações; e licenciatura em Ensino Básico com Habilitações em Administração e Gestão da Educação ou Educação de Infância. Em 2015 e 2017 são introduzidos os cursos de ensino de Matemática e ensino de Informática Aplicada, respectivamente, perfazendo um total de seis cursos na delegação em 2018 (Tabela 4).  Tabela 4: Número de estudantes por cursos e departamento Nº Departamentos Cursos H M HM  01  Ciências naturais e Matemática Biologia 120 93 213 Física 168 39 207 Matemática 85 44 129 02 Ciências de educação e Psicologia Ensino Básico 236 196 432 AGE 86 81 167 03 Departamento de Informática Informática Aplicada 34 12 46 Total 729 465 1194 
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Estes cursos decorrem em Centros de Recursos (CR), distribuídos em quatro distritos da província (figura 1) e funcionando em diversas instalações não pertencentes à UP (Tabela 5).  Tabela 5: Centros de recursos e suas instalações   É nos CR que o estudante encontra parte do material didáctico. O CR funciona ainda como um local onde o estudante: 

• Encontraa calendarização das actividades de cada semestre, como por exemplo: as datas das tutórias de especialidade e das avaliações, caso não consiga aceder informações via plataforma moodle e outros AVA; 
• Participa das sessões de tutória de especialidade; 
• Realiza os testes e os exames; 
• Encontra apoio administrativo, pedagógico e no geral. Como forma de flexibilizar o atendimento aos estudantes e público em geral estabeleceu-se um horário de funcionamento dos CR de segunda-feira a sábados, onde cada CR selecciona os dias e a horas de funcionamento ajustado de acordo com a realidade de cada local, sem, contudo embaraçar as suas atividades. Os centros de recursos acima referidos estão localizados em quatro distritos conforme a figura 1.  Figura1. Localização de centros de recursos  

Centros de recurso Instalações Ulongue & Fingóe Salas das escolas secundárias gerais (ESG) locais Chitima Salas do instituto de formação de professores (IFP) Campus de cambinde  Salas da cidadela académica da cidade de Tete, 
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Os centros de recursos de Ulongue, Campus de cambinde, Chitima e Fingóeestão localizados nos distritos de Angónia, Cidade de Tete, Cahora-Bassa e Marávia, respectivamente. A sua localização visa permitir o acesso ao ensino superior, um pouco por toda província, encurtando de certo modo as distâncias.  2.3.2. O acesso a internet O acesso à internet em Moçambique ainda é um luxo, seja em termos quantitativos seja na qualidade de acesso. Com efeito, o preço da internet de banda larga é exorbitante e praticamente inexistente para a população rural. Nestas áreas, a internet é assegurada maioritariamente por net móvel disponibilizada pelas operadoras de telefonia móvel. A conectividade e a comunicação de dados são lentas, deficientes e não fiáveis, provocando frustrações para os poucos utentes que tentam fazer o uso das TIC. Ainda que seja de baixa qualidade, o maior acesso da internet concentra-se nas zonas urbanas, condicionada de certa maneira pela qualidade de energia eléctrica que cria frustração e descrebilidade os seus utentes. Apesar do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM) ter definido um conjunto de políticas de oferta de pacotes promocionais da internet, esta situação ainda não está concretizada. Assim sendo, as instituições, principalmente as estatais incluindo a UPTete, apresentam enormes dificuldades no funcionamento eficaz e eficiente da internet. Ao nível dos CR apenas o Campus de Cambinde (figura 2) dispõe da internet embora de baixa qualidade.  Figura 2. Tutores e estudantes na sala de informática (AVU)   
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As imagens ilustram a capacitação dos tutores de especialista, em matérias de uso da plataforma moodle no centro de recurso de campus de cambide, cidade de Tete. Desta feita, os outros CR são assegurados pela net móvel dos utentes. Esta net móvel é assegurada por três operadoras de telefonia móvel, Mcel, Vodacom e Movitel (mais abrangente em zonas rurais) fundadas em 1997, 2003 e 2012 respetivamente. Estas operadoras contribuem para o incremento rápido de usuários (docentes e estudantes) da internet, a partir de modems e dados móveis.   2.3.3. Duração do curso e o modelo de organização curricular Os cursos têm a duração de 5 anos lectivos, cujo modelo de organização curricular é similar a dos da modalidade presencial e é composto por três componentes de formação, tais como: 

• Componente de formação geral: constituída por formação em línguas, metodologia de investigação científica; 
• Componente de formação psico-pedagógica e didáctica: integra conhecimentos básicos relacionados com as áreas de pedagogia, psicologia e didáctica, que preparam os estudantes para orientação do processo de ensino e aprendizagem. 
• Componente de formação científico - técnico e específico: engloba as disciplinas das áreas científicas na qual o estudante se especializará. 
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           Capítulo III: Metodologia da Investigação 
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3.1. Introdução Para a presente pesquisa, um conjunto de caminhos foram percorridos na busca de resultados, conforme descreve a figura 3.  Figura 3. Etapas da pesquisa      Estas etapas possibilitaram conhecer com exatidão e pormenor sobre este estudo de caso, permitindo a compreensão das competências e usabilidade técnica e pedagógica da plataforma moodle na sociedade académica da UPTete, que possibilitou buscar alternativas palpáveis e plausíveis de modo a tornar essa ferramenta como um meio facilitador para o progresso educativo.  Foram realizados dois estudos: no primeiro (Estudo 1), fez-se o mapeamento de estudos sobre uso da plataforma moodle em contexto de ensino/aprendizagem no ensino superior, usando a técnica de revisão sistemática de literatura; no segundo (Estudo 2), fez-se um survey sobre a EaD na Universidade Pedagógica - Delegação de Tete (UPTete).   3.1.1 Estudo 1: Mapeamento de estudos sobre uso da plataforma moodle em contexto de ensino/aprendizagem no ensino superior Neste estudo foi seleccionado o repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) como fonte de aquisição de trabalhos científicos que tratam sobre a EaD e a plataforma moodle relacionados com o tema em estudo. Para tal, recorreu-se a teses de doutoramento e dissertações de mestrado depositados nessa base eletrónica online. Estas teses e dissertações, na visão de Tuckman (1994), constituem um trampolim para o trabalho subsequente que se venha a construir, ampliando-o. A pesquisa foi realizada utilizando distintos termos e expressões de busca, combinando diferentes modos os diversos strings de busca, com o intuito de identificar e delimitar o campo de pesquisa relacionado com os objetivos do estudo, fazer levantamento de estudos sobre uso da plataforma moodle em situação de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, os strings de busca 
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utilizados foram: plataforma moodle no ensino superior; AND moodle universidade OR moodle em cursos de educação a distância. 

• Busca e armazenamento dos dados A pesquisa foi realizada numa só base de dados eletrónicos, o RCAAP, e com recurso a diversos strings de busca, delimitadas no período de 2010 a 2017, por ser este o marco temporal significativo e pertinente para a temática em estudo: moodle na EaD. Estas pesquisas resultaram numa vasta quantidade de estudos encontrados como relevantes para a investigação em questão, como se pode verificar na figura 4. Figura 4. Estudos encontrados como relevantes.          
• Seleção dos estudos pelo resumo, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Partindo do conjunto de estudos encontrados como relevantes foi aplicado um grupo de critérios adicionais, de inclusão e de exclusão, com a finalidade de constituir o corpus final do estudo. Os critérios considerados foram os seguintes: (i) período temporal em que foi publicado o texto; (ii) idioma em que se encontra escrito o texto; (iii) strings das buscas identificadas e; (iv) natureza dos estudos. Relativamente ao período temporal, como referido anteriormente apenas foram considerados e armazenados estudos publicados nos intervalos dos anos 2010 – 2017. O ano de 2010 por ser referido como o ano de pico e de temática atual em que constantemente são desenvolvidas pesquisas. Quanto ao idioma, foram considerados estudos que se encontram escritos em português. No que concerne aos strings de busca, foram considerados diversos que se relacionassem e fossem pertinentes para os objetivos do estudo. Por último, quanto à 

Rcaap (N=32) 
• (Plataforma Moodle no Ensino Superior) AND Moodle Universidade OR (Moodle em cursos de Educaçã a Distância) N=32 Estudos Encontrados (N=32) 
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natureza das investigações são considerados como relevantes diversos tipos de estudo, teses de doutoramento, dissertações de mestrado, desde que abordassem de forma evidente o moodle, e exclusivamente a sua usabilidade. Os critérios de inclusão e de exclusão definidos para este estudo são apresentadas na tabela 6.  Tabela 6. Critérios de inclusão e de exclusão  Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão Período temporal 2010 a 2017. Datas inferiores ou superiores. Idiomas Português. Outros idiomas. Strings de busca (plataforma moodle no ensino superior) AND (moodle Universidade) OR (moodle em Cursos de Educação a Distância)  Outras instituições que não são universitárias.  Natureza dos estudos Dissertações de mestrado e teses de doutoramento que abordam sobre a utilização da plataforma moodle. Dissertações de mestrado e teses de doutoramento nos quais não há evidência com a temática.   Após esta fase de análise, constatou-se que apenas dezassete trabalhos correspondem efectivamente à temática em estudo e são pertinentes para responder ao objectivo em causa. Na figura 5 é apresentado o corpus final do estudo.  Figura5. Corpus final do estudo           Corpus Final (N=17) 

•
(Plataforma Moodle no Ensino Superior) AND (Moodle Universidade) OR (Moodle em cursos de Educaçã a Distância) N=17 Corpus Final (N= 17) 
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3.1.2 Estudo 2 - Survey sobre EaD na UPTete O estudo visa descrever os pontos fortes e fracos encarados pelo público-alvo ao nível da utilização da plataforma moodle, enquanto ferramenta da EaD na UPTete, pretendendo-se analisar as competências digitais dos atores educativos, docentes e estudantes. A pesquisa adotou o método survey (Coutinho 2013), tendo em conta os objetivos da investigação e o facto de ser o mais adequado para se obter opinião de uma amostra representativa da população usando um questionário estruturado. Segundo esta autora, a pesquisa survey é adequada para investigações que pretendam a obtenção de dados ou informações sobre caraterísticas, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, realizada, normalmente, por meio de questionários. Segundo Babbie (1999), a pesquisa survey é particularmente semelhante ao tipo de 
pesquisa de “censo”, e o que diferencia as duas pesquisas é que o survey examina uma amostra da população, enquanto o censo geralmente implica uma enumeração da população toda. O survey pode ter uma das três finalidades: 

• A descritiva, que objetiva descobrir a distribuição de certos traços e atributos da população estudada. A preocupação do pesquisador neste caso não é o porquê da distribuição, mas sim com o que ela é. 
• A explicativa, que objetiva explicar a distribuição observada. Neste caso, o pesquisador tem a preocupação do porquê da distribuição existente. 
• A exploratória, que objetiva funcionar como um mecanismo exploratório é aplicado em uma situação de investigação inicial de algum tema, buscando que elementos críticos não deixem de ser identificados, apresentando novas possibilidades que podem posteriormente ser trabalhadas em um surveymais controlado. Neste estudo adotou-se a perspectiva descritiva, que, segundo Gil (2010, p.42) objetiva a descrição das caraterísticas de determinada população ou fenómeno com a finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis. Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estudo de saúde física e mental. 
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3.2. Contexto da investigação Como já se elucidou, a pesquisa é do tipo descritiva de modo a permitir uma visão mais ampla acerca da EaD no processo de ensino e aprendizagem da Delegação de Tete na Universidade Pedagógica. O estudo foi realizado a partir da aplicação de questionários impresso, com questões abertas e fechadas, aplicado aos docentes e estudantes da EaD dos cursos de licenciatura na UPTete, conforme referido anteriormente no enquadramento teórico 2.4.  3.2.1. Moodle na UPTete Na UPTete, a plataforma utilizada é o moodle, nela existem áreas para apresentação de conteúdos e atividades de verificação da aprendizagem personalizada conforme a necessidade. Também estão disponíveis espaços para interação síncrona, por meio de chats (pouco explorado) e interação assíncrona, através dos fóruns de discussão. Trata-se de um recurso que permite a interação dos docentes e estudantes. O moodle na UPTete permite ao estudante um acompanhamento organizado, ajuda a recuperar informações, controlar o cumprimento de atividades programadas, conteúdos estudados, proporcionados pelos cursos.  3.3. Questão e objetivos O enquadramento metodológico partiu da definição do que se pretendia investigar, da formulação do problema de investigação e especificação da questão e objetivos, os quais permitiram a escolha dos instrumentos da pesquisa. A investigação apresenta três questões, que deram origem a cinco objetivos específicos, conforme se pode conferir na tabela 7.  Tabela 7. Questões e objetivos específicos Questões Objetivos Quais os pontos fortes e fracos encarados pelos docentes e estudantes na utilização da plataforma moodle do curso de licenciatura em ensino básico na universidade pedagógica de Moçambique - delegação da Tete? Analisar a trajetória dos cursos de educação a distância, na universidade pedagógica de Moçambique;  Como os docentes e estudantes utilizam as ferramentas disponíveis nas plataformas moodle?  Fazer o levantamento de estudos sobre uso da plataforma moodle em situação de ensino-aprendizagem  
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Que competências têm os docentes e estudantes para usar a plataforma moodle?  Identificar as competências dos docentes e estudantes no uso da plataforma moodle Avaliar a utilização das ferramentas disponíveis nas plataformas moodle por docentes e discentes, para aferi-la a usabilidade pedagógica da plataforma.  Propor estratégias para melhorar a utilização da plataforma moodle pelos docentes e estudantes.   3.4. População e amostra A amostra é uma parte de um conjunto da população. A população do presente trabalho foi de 1281 sendo 1195 estudantes e os restantes 86 são docentes. Destes docentes, 72 são efetivos da UPTete e os restantes 14 constituem aos docentes eventuais correspondendo deste modo aos tutores de especialidade e gerais respetivamente. A amostra deste estudo foi de 358 atores da EaD onde 280 são estudantes e os restantes 78 são tutores, calculada usando a estimativa proposta por Krejcie e Morgan (1970).   3.5. Instrumentos de investigação Para o estudo foram usados dois instrumentos de investigação, a saber: 

• Análise documental: segundo Bardin (2004) é uma operação ou conjunto de operações que visam representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar a sua consulta e referenciação. Também segundo Machado (2014), permite a recolha de dados e informações com vista a consolidar e valorizar as evidências provenientes de outras fontes ou acrescentar informações. Neste sentido, foi efetuado um mapeamento de revisão de literatura (ensino superior), baseado em autores e obras reconhecidas em EaD e e-learning, sobre os diversos momentos geracionais da EaD, para compreendermos em que momento está a EaD na UPT, bem como a plataforma de aprendizagem moodle, nomeadamente no que respeita à usabilidade técnica para aferir as potencialidades na usabilidade pedagógica pelos docentes e estudantes. Igualmente, foram analisados documentos disponibilizados pelo CEAD da UPTete. Entre os documentos, consta o manual de utilizadores da plataforma moodle e o relatório, a fim de se proceder à análise desta plataforma de aprendizagem. O mapeamento da revisão de literatura em EaD, em particular do uso da plataforma moodle na EaD, foi a base para o Estudo 1 como já referimos.  
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• Questionários: para Gil (2010, p.121) questionário é “uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado. Para elaboração do questionário deve-se atender nos objetivos específicos da pesquisa. Apesar de não existirem normas rígidas a respeito da elaboração do questionário (podendo o mesmo ser elaborado com base na experiência dos pesquisadores sobre o contexto e tema em estudo), existem algumas regras práticas a atender na elaboração das questões, que se seguem: 

• As questões devem ser preferencialmente fechadas, mas com alternativas suficientemente exaustivas para abrigar a ampla gama de respostas possíveis; 
• Devem ser incluídas apenas as perguntas relacionadas com o problema proposto;  
• Não devem ser incluídas perguntas cujas respostas possam ser obtidas de forma mais precisa por outros procedimentos; 
• Devem-se levar em conta as implicações da pergunta com os procedimentos de tabulação e análise dos dados;  
• Devem ser evitadas perguntas que penetrem na intimidade das pessoas; 
• As perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa;  
• Deve-se levar em consideração o sistema de referência do inquirido, bem como seu nível de informação;  
• A pergunta deve possibilitar uma única interpretação;  
• A pergunta não deve sugerir respostas; 
• As perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada vez;  
• O número de perguntas deve ser limitado;  
• O questionário deve ser iniciado com as perguntas mais simples e finalizado com as mais complexas;  
• As perguntas devem ser dispersas para evitar possibilidade de "contágio";  
• Convém evitar as perguntas que provoquem respostas defensivas, estereotipadas ou socialmente indesejáveis, que acabam por encobrir sua real percepção acerca do facto; 
• Na medida do possível devem ser evitadas as perguntas personalizadas, diretas, que geralmente se iniciam por expressões do tipo "o que você pensa a respeito de...", "na sua opinião..." etc., as quais tendem a provocar respostas de fuga;  
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• Deve ser evitada a inclusão, nas perguntas, de palavras estereotipadas, bem como a menção a personalidades de destaque, que podem influenciar as respostas, tanto em sentido positivo quanto negativo;  
• Devem ser tomados cuidados especiais em relação à apresentação gráfica do questionário, tendo em vista facilitar seu preenchimento;  
• O questionário deve conter uma introdução que informe acerca da entidade patrocinadora, das razões que determinaram a realização da pesquisa e da importância das respostas para atingir seus objetivos; 
• O questionário deve conter instruções acerca do correcto preenchimento das questões, preferencialmente com caracteres gráficos diferenciados. Para o presente estudo, este instrumento foi constituído por questões abertas e fechadas dirigidas aos docentes (anexo 01) e aos estudantes (anexo 02), objectivando a averiguação de factos, opiniões, descobertas de planos de ação, de forma privada e confidencial, garantindo maior aprofundamento em torno do assunto. Os mesmos apresentam diferentes indicadores da dimensão da (usabilidade pedagógica) baseada no livro Governação & Práticas de E-Learning em Portugal (360 panorama E-Learning), cuja validação (07 de Fevereiro – 20 de Março de 2018) foi realizada junto de três especialistas em tecnologia educativa porE-maile contando com a contribuição de dois especialistas dos três convidados. De salientar que o questionário foi a principal base para o Estudo 2, pesquisa survey sobre a EaD na UPTete.  3.5.1. Recolha de dados O questionário, em versão impresso, foi aplicado junto à comunidade académica da UPTete de forma física no período entre 22 de Março a 10 de Abril de 2018, na presença da pesquisadora. A opção da aplicação do questionário de forma física deveu-se por um lado, pela fraca usabilidade técnica das TIC, pelo que muitos atores da EaD não têm e-mail e os poucos que possuem (na sua maioria docente) desfrutam menos das vantagens dessa ferramenta. Por outro lado, o fraco acesso a Internet, constitui um calcanhar de Aquiles. De referir que esta foi uma das etapas mais embaraçosas, por um lado, pela dispersão dos estudantes ao nível da província de Tete e, por outro lado, pela hesitação por parte dosmesmos e principalmente dos docentes. Estes últimos apesar da autorização para a realização da pesquisa (Anexo 03) alegavam que o questionário era longo, afirmando indisponibilidade temporal para responderem. 
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 3.6. Tratamento dos dados Para o tratamento dos dados foi aplicado o software estatístico usado para solucionar uma ampla variedade de problemas de pesquisas – o SPSS (statistical package for social science) na sua versão 25, a fim de se efetuar cálculos estatísticos, como frequência e percentagens, sendo os resultados exportados para o Microsoft Excel para melhor elaboração de tabelas e gráficos. Para Reis (1996), citado em Morais (2005, p.8), a estatística descritiva consiste na recolha, análise e interpretação de dados numéricos através da criação e de instrumentos adequados: quadros, gráficos e indicadores numéricos.  3.7. Questões éticas Durante toda a investigação, as questões éticas foram salvaguardadas. Os questionários foram entregues diretamente à comunidade académica da UPTete convidada a participar na investigação (docentes e estudantes), fazendo menção da relevância da pesquisa, indicação dos benefícios para a comunidade e sociedade moçambicana, tomando-se os devidos cuidados com a preservação dos bancos de dados e respeitando a liberdade dos indivíduos da sua participação no estudo, garantindo-lhes o anonimato. 
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            Capítulo IV: Apresentação, análise e discussão dos resultados 
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4.1. Estudo 1: Mapeamento de estudos sobre uso da plataforma moodle em contexto de ensino-aprendizagem no ensino superior Os resultados deste primeiro estudo foram organizados segundo o ano de publicação, tipo de estudo; autoria; título da dissertação de mestrado e tese de doutoramento; link; contexto do estudo, Instituição Ensino Superior (IES); nome e país e breve descrição mediante o resumo, que podem ser consultados na tabela em anexo 04. Após o levantamento foram encontrados 32 trabalhos, entre dissertações de mestrado e teses de doutoramento, tendo-se constatado que apenas 17 estudos correspondem efetivamente à temática em estudo, conforme critérios de inclusão e exclusão, apresentados no capítuilo da metodologia de investigação. A tabela 8 apresenta uma síntese do mapeamento efetuado.  Tabela 8. Tabela de resumo das teses e dissertações Nº Ano Autoria Tipo de estudo Título Local da realização 1 2010 Esteves, Maria  Dissertação de Mestrado  A utilização da Plataforma Moodle no curso tecnológico de administração: estudo de caso no CNED Universidade Aberta. Portugal 2 2010 Rizo, Cristiane  Dissertação de mestrado Utilização do LMS Moodle: análise da ação pedagógica em cursos de graduação presencial Universidade Oeste Paulista. Brasil 3 2011 Macedo, Angelina Dissertação de mestrado  A presença social e a socialização online: estudo de caso no Second Life e Moodle Universidade Aberta. Portugal 4 2011 Oliveira, Lino Dissertação de mestrado  Implementação de uma plataforma integrada de sistemas de gestão de conteúdos e aplicações Web 2.0 para instituições de ensino superior Universidade: Portucalense. Portugal 5 2011 Gonçalves, Ana  Dissertação de mestrado  Elearning.ul.pt: uma plataforma de e-learning no ensino superior nacional Universidade de Lisboa. Portugal 6 2012 Mattei, Rejane  Dissertação de mestrado As percepções dos professores do ensino superior, na modalidade a distância sobre suas atividades docente. Universidade Santa Catarina. Brasil 7 2013 Gonga, Zenilda Dissertação de mestrado E-Learning: os problemas da qualidade da programação, pedagogia e usabilidade da interface com o utilizador. Universidade Lusíada. Portugal 8 2013 Medeiros, Ivanildo Dissertação de mestrado DL-TUTOR: uma ferramenta de apoio à gestão da atividade da tutoria em sistemas de educação a distância Universidade Federal da Paraíba. Brasil 9 2014 Navarro, Maria  Dissertação de Mestrado Educação a distância para servidores públicos com uso do Moodle: uma investigação em uma instituição de ensino superior Universidade Federal da Região Sul.  Brasil 10 2014 Salvador, Marta  Dissertação de mestrado Aprender com as Tecnologias Digitais: um Modelo em eLearning em Contexto de Sala de Aula no Ensino Superior Universidade Católica. Portugal 

http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/browse?type=author&value=Medeiros%2C+Ivanildo+Alves+de
http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/browse?type=author&value=Medeiros%2C+Ivanildo+Alves+de
http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/browse?type=author&value=Medeiros%2C+Ivanildo+Alves+de
https://run.unl.pt/browse?type=author&value=Salvador%2C+Marta+Filipa+Ferreira
https://run.unl.pt/browse?type=author&value=Salvador%2C+Marta+Filipa+Ferreira
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11 2015 Silva, Elisa  Tese de doutoramento Das intenções às iniciativas: contributos para a integração das tecnologias de informação e comunicação nas práticas de ensino/aprendizagem na Universidade de Cabo Verde Universidade: de Cabo-verde. Cabo-Verde 12 2016 Dominguinhos, Nuno  Dissertação de mestrado Plataforma e-learning da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e Hospital de Faro: análise de acessibilidade Web, da arquitetura de informação e usabilidade. Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. Portugal 13 2016 Batista, Sofia Dissertação de mestrado Factores determinantes na adoção e uso continuado da plataforma Moodle numa instituição de ensino superior Universidade de Lisboa. Portugal 14 2017 Oliveira, Lygia Dissertação de Mestrado  Processo de ensino/aprendizagem e níveis motivacionais de docente e discente de disciplinas na modalidade à distância com suporte a plataforma Moodle Universidade Estadual do Ceará. Brasil 15 2017 Messias, Inês Tese de Doutoramento Ambientes híbridos em educação a distância: cenários para a criação de envolvimento do estudante na rede Universidade Aberta. Portugal  16 2017 Talaquichande, Mussagy Tese de Doutoramento A implementação e uso da plataforma moodle na universidade católica de Moçambique: um estudo do impacto na gestão das aprendizagens Universidade Católica. Moçambique 17 2017 Martins, Carlos  Dissertação de mestrado Imagens do moodle: representações do ensino digital numa escola de ensino superior Universidade do Porto. Portugal  Dos trabalhos acima mencionados, 14 constituem dissertações de mestrado e as restantes 3 teses de doutoramento, envolvendo 17 autores, Estes trabalhos foram distribuídos ao longo dos anos, conforme a tabela 9, verificando uma distribuição muito semelhantes ao longo dos anos, sendo o ano de 2011 que apresenta mais trabalhos 3, ao passo que o ano de 2015 apresenta 1 trabalho.   Tabela 9. Número de trabalhos por ano Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Dissert Dissert Dissert Dissert Dissert Dissert. Dout. Dissert Dissert Dout. Nº 02 03 01 02 02  01 02 02 02  Dos 17 trabalhos, 82.4 % correspondem as dissertações e os restantes 17.6% as teses. Destes, 10 foram desenvolvidos em Portugal, com maior destaque para a Universidade de Lisboa, 5 no Brasil e os restantes 2 distribuídos entre Moçambique e Cabo Verde. De entre as metodologias para a realização destes estudos verifica-se que os autores recorreram, sobretudo a abordagens mistas, combinando estratégias de pesquisas quantitativas e qualitativas, mediante a aplicação de questionários, entrevistas semi-estruturadas, observação, discussões online realizadas emchats e fóruns.    

http://repositorium.sdum.uminho.pt/browse?type=author&value=Silva%2C+Elisa+Lopes+da+Cruz+Ferreira
http://repositorium.sdum.uminho.pt/browse?type=author&value=Silva%2C+Elisa+Lopes+da+Cruz+Ferreira
https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&value=Messias%2C+In%C3%AAs
https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&value=Messias%2C+In%C3%AAs
https://repositorio.ucp.pt/browse?type=author&value=Talaquichande%2C+Narane+Mussagy
https://repositorio.ucp.pt/browse?type=author&value=Talaquichande%2C+Narane+Mussagy
https://repositorio.ucp.pt/browse?type=author&value=Talaquichande%2C+Narane+Mussagy
https://repositorio-aberto.up.pt/browse?type=author&value=Carlos+Manuel+Ribeiro+Martins
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A seguir é apresentada a nuvem de palavras, elaborada a partir do texto dos resumos das dissertações de mestrado e teses de doutoramento, consultadas na RCAAP (Figura 6). Esta nuvem de palavra foi criada no programa, de uso gratuito, disponível em: www.jasondavies.com/wordcloud. As palavras mais em evidência, sobre o uso do Moodle na EaD, acentuam a vertente da aprendizagem, do professor e da web.  Figura 6. Nuvens de palavras   4.2. Estudo 2 - Survey sobre EaD na UPTete  Nesta etapa faz-se a apresentação, análise e discussão dos resultados dos questionários preenchidos pelos docentes e estudantes. De modo a evitar repetições, e também porque há elementos comuns aos dois questionários, optou-se por fazer a apresentação conjunta.   4.2.1. Perfil dos respondentes  4.2.1.1. Sujeitos da pesquisa  Constituíram os sujeitos da pesquisa, 358 indivíduos (Tabela 10), sendo 78 docentes e 280 estudantes selecionados mediante a aplicação de uma amostragem do tipo intencional. Para Fonseca e Martins, (1995) a amostragem intencional consiste em escolher intencionalmente um grupo de elementos que irão compor a amostra. O investigador se dirige intencionalmente a grupos de elementos dos quais deseja saber a opinião. Neste aspeto, a 
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pesquisadora dirigiu-se a UPTete e instituições a fim de contactar e dialogar com os fazedores da EaD.  Tabela 10. Efetivos dos sujeitos da pesquisa Centro de recursos Frequência % Professor Alunos Professor Alunos Angónia 15 86 19.2 30.7 Chitima 15 30 19.2 10.7 Marávia 13 27 16.7 9.6 Tete 35 137 44.9 48.9 Total 78 280 100.0 100.0 N=78                                                                                                                                           N=280 Observa-se que dos quatros distritos onde estão localizados os CR, a Cidade de Tete possui maior número do público-alvo. O facto do campus de Cambinde ser pioneira e albergar maior número de cursos associado com a organização urbana pode estar na origem da elevada concentração da comunidade académica na EaD.  4.2.1.2. Caraterísticas dos sujeitos da pesquisa   Neste item são apresentadas as características dos sujeitos da pesquisa no que respeita à sua distribuição por género, faixa etária, anos de experiência, ocupação, curso e área de lecionação (Tabelas 11 a 16).  As mulheres são motoras das sociedades e principalmente nas africanas. No entanto, em cada momento a importância das suas contribuições é minimizada e colocam-se obstáculos às suas ambições. Mesmo assim. Na atualidade ela tende a se impor um pouco mais, ganhando espaço e respeito na sociedade.  Tabela 11. Género dos sujeitos da pesquisa Género Frequência % Professor Alunos Professor Alunos Feminino 7 148 9.0 52.9 Masculino 71 132 91.0 47.1 Total 78 280 100.0 100.0  N=78                                                                                                                                            N=280 Geralmente, as mulheres são excluídas de sessões de formação e não recebem muito apoio, principalmente quando são desempregadas. Estas enfrentam discriminação por parte das 
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autoridades e da sociedade, fazendo com que o fosso entre os géneros continua a ser uma preocupação, como se verifica no exercício no cargo docente, em que apenas 9% são mulheres. África aindaestá atrasada em relação a muitas partes do mundo em termos de educação de raparigas desde a escola primária até à Universidade. Situação que parece inverter-se, havendo agora muitas raparigas a frequentar e a completar os seus estudos do que há umas décadas atrás. A tabela 11 dá conta dessa inversão, pois dos alunos a frequentar cursos de EaD 52,9% são raparigas. Relativamente à faixa etária, os sujeitos da pesquisa têm na grande maioria, mais de 30 anos (Tab. 12).  Tabela 12. Faixa etária Idade (anos) Frequência % Professor Alunos Professor Alunos  13 26 16.7 9.3 31-40 53 135 67.9 48.2  12 119 15.4 42.5 Total 78 280 100.0 100.0 N=78                                                                                                                                           N=280 No que respeita a faixa etária, constata-se que os estudantes possuem maior idades em relação aos docentes em que os mesmos dominam as idades entre 31-40 anos, seguidos dos maiores de 41 anos. Este facto pode estar relacionado com a reconstrução do país através da expansão da rede educativa nas regiões rurais e ao período da introdução da EaD na UP respectivamente. Daí que o ano de experiencia dos estudantes é superior a dos docentes.  Tabela 13. Anos de experiência Anos de experiência Professores Alunos Nº % Nº % 1-5 anos 67 85.9 28 10.0 6 - 10 anos 11 14.1 63 22.5 11-15 anos  - 91 32.5 16 anos  - 98 35.0 Total 78 100 280 10.0 N=78                                                                                                                          N=280 
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Em relação ao período de experiênciaconstata-se que os estudantes possuem maior número de anos de trabalho em relação aos docentes. Estes estudantes, na sua maioria, exercem as suas atividades em diversos setores da função pública conforme ilustra a tabela 14.  Tabela 14. Distribuição dos estudantes por setores de atividade Ministério Frequência % Ministério de recursos minerais e energia 2 1.4 Ministério da Agricultura 2 1.4 Ministério da Defesa 5 3.3 Ministério da Educação 114 77 Ministério da Justiça 4 2.7 Ministério da Saúde 8 5.4 Ministério das Finanças 3 2.0 Ministério das pescas 1 0.7 Ministério de Indústria e Comércio 1 0.7 Ministério das Obras públicas, Habitação e Recursos Hídridos. 1 0.7 Ministério de Turismo 4 2.7 Ministério do Interior 3 2.0 Total 148 100.0 N=280   Apesar de outros não terem respondido a essa questão, considera-se que todos os estudantes são funcionários públicos, visto que a EaD na Universidade Pedagógica tem como objetivo inicial formar funcionários públicos em atividade. Os estudantes estão a cursar em diferentes áreas do saber que nem sempre se coadunam com as atividades que exercem. Esta situação, pode por um lado ser influenciada pela política governamental que incentiva a formação dos seus quadros, apesar destes formarem-se em áreas quase exclusivamente pedagógicas (Tab. 15). Por outro lado, a distância associada à indisponibilidade de tempo e a ausência dos cursos relacionados à sua área de atividade também pode constituir uma das motivações. 
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Tabela 15. Cursos Cursos Frequência % Administração e Gestão Escolar 38 13.6 Biologia 52 18.6 Ensino Básico 94 33.6 Física 36 12.9 Informática Aplicada 23 8.2 Matemática 37 13.2 Total 280 100.0 N=280  O curso de ensino básico é o que possui maior número de estudantes, seguido do de Biologia. O ensino básico é composto maioritariamente por profissionais de educação do ensino primário que provavelmente não tiveram muitas oportunidades para continuarem com os estudos e também pela fobia que muitos têm acerca das ciências naturais e matemática. Os cursos acima referidos são suportados porprofissionaiseducacionais e técnicos de diversas áreas, sendo os primeiros mais influentes (Tabela 16).  Tabela 16. Área científica de leccionação disciplina Área Frequência % Administração 1 1.2 Matemática 13 16.7 Antropologia 2 2.6 Química 5 6.4 Biologia 5 6.4 Comunicação para Desenvolvimento 2 2.6 Contabilidade 3 3.8 História 8 10.2 Língua Portuguesa 9 11.5 Filosofia 2 2.6 Física 6 7.8 Geografia 5 6.4 Gestão Educacional 5 6.4 Informática Educacional 6 7.8 Inglês 3 3.8 Psicologia 3 3.8 Total 78 100.0 N=78 
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As áreas de Matemática e Administração são as que têm a maior e menor número de profissionais, respetivamente. Para além dessas áreas, a lecionação é garantida pelos docentes UPTete, em colaboração com outros de outras instituições, sendo na sua maioria provenientes no Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano.  4.2.1.3. Acesso a Internet Apesar de Castells (2003) considerar a internet como sendo a maior invenção tecnológica dos últimos tempos em virtude do seu poder de alcance, da compressão espaço-tempo, das informações em tempo real e principalmente na sua capacidade de conectar pessoas do mundo todo nas mais variadas ocasiões, em Moçambique, o acesso a esta ferramenta ainda continua muito baixo 9%, se comparado com os outros países do mundo (The World Factbook, 2016). A maioria dos atores da EaD na UPTete tem acesso a internet a partir dos seus domicílios, por meio de dispositivos móveis, principalmente os das regiões rurais (Tabela 17). Estes últimos, sendo estudantes.  Tabela 17. Onde tem acesso a internet Locais Frequência % Professor Alunos Professor Alunos Casa 66 250 84.6 89.3 CR  12*  13*  15.4 4.6 Serviço 2 0.7 Universidade 8* 2.9  Internet café  7  2.5 Outros     Total 78 280 100 100 * Cidade de Tete – Campus de Cambinde.    N=78                                                                          N=280                                                Os custos da internet são muito altos tanto para a instituição (UPTete) e principalmente para a comunidade acadêmica mais carenciada. A Telefonia móvel Movitel, por sinal a mais usada e barata, em que 6, 00 MT corresponde a 120 MB/1h (tarifa diário), 120, 00 MT equivale a 1 331 MB (tarifa semanal) e 4 000, 00 MT corresponde a 56 320 MB (tarifa mensal). De realçar que estes megabytes (MB) dependem das atividades a realizar, sendo os Downloads os 
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mais caros (principalmente os videos), afastando significativamente os atores da EaD da era digital.  4.2.2 Plataforma moodle  4.2.2.1. Utilização da plataforma moodle Sendo aplataforma moodle um sistema Online de gestão de aprendizagem e de trabalho colaborativo, o mesmo está em função da disponibilidade da internet. Os atores do EaD na UPTete tem acesso a essa ferramenta em casa, como revela a tabela 18.  Tabela 18. Uso preferencial da plataforma moodle Locais Frequência % Professor Alunos Professor Alunos Universidade* 12 21 15.4 7.5 Casa  66 250 84.6 89.3 Casa/CRs* 63 262 80.8 93.6 Outros  9  3.2                N=78                                                                                                           N=280  O uso preferencial do moodle está condicionado à existência da internet. Contudo, os locais e suas caraterísticas, bem como o fator tempo, jogam um papel preponderante. Assim, tendo em conta que os atores da EaD são funcionários públicos, muitas vezes recorrem ao ambiente doméstico para efetuar as suas atividades. Estes locais garantem facilmente um ambiente tranquilo, daí a preferência para pôr a matéria em dia. Por conseguinte, os estudos de Fey (2012) apontam a utilização do moodle como precursor de mudanças nas práticas educativas, alterando a prática de ensino diretivo para uma prática que privilegia o ensino construtivista. Dessa forma, a plataforma veio agregar, além de tecnologias como multimedia, a contextualização de toda a informatização da educação. A plataforma moodle promove uma pedagogia social através das múltiplas utilidades, conforme se pode constatar nos resultados do presente estudo apresentados nos Gráficos 01 e 02. 
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Gráfico 1. Utilidade da plataforma moodle (professor) Concordo Concordototalmente Descordo Descordototalmente Não concordonem discordo25,6% 14,1% 19,3% 11,5% 29,5%20,5% 3,7% 29,5% 9,0% 37,2%60,2% 25,6% 10,3% 1,3% 2,6%57,7% 30,8% 3,8% 1,3% 6,4%43,6% 39,7% 5,1% 2,6% 9,0%46,2% 23,1% 11,5% 6,5% 12,8%Interagir com os colegas Interagir com os professoresResponder às atividades Estudar os conteúdosAvaliar a utilização do mesmo Identificar as competências de uso das TIC’sN=78  Gráfico 2. Utilidade da plataforma moodle (estudantes) Concordo Concordototalmente Descordo Descordototalmente Não concordonem discordo18,2% 3,8% 31,1% 17,9% 29,0%34,3% 6,8% 12,1% 5,3% 41,5%61,8% 22,9% 3,9% 2,1% 9,3%56,4% 22,9% 3,9% 2,5% 14,3%57,2% 34,6% 2,8% 0,4% 5,0%57,4% 31,8% 3,6% 1,1% 6,1%

Identificar as competências de uso das TIC’s Avaliar a utilização do mesmoEstudar os conteúdos Responder às atividadesInteragir com os professores Interagir com os colegasN=280  Os atores da EaD da UPTete são unânimes em considerar que essa ferramenta serve principalmente para estudar os conteúdos, responder as atividades e interagir com os professores e colegas (Gráficos 1 e 2). Contudo, considerando que uma ferramenta digital tende a acompanhar o desenvolvimento e que nem toda a sociedade está familiarizada com a mesma, 
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esta pode implicitamente identificar as competências dos seus utentes no uso das TIC e avaliando-a. Preferencialmente, os docentes usam o moodle para colocar os materiais e conteúdos necessários (93,6%), dialogar com os alunos (48,7%) e, esclarecer dúvidas (32,1%). Estes resultados refletem as opções assinaladas pelos docentes. Igualmente, estes utilizam a plataforma moodle para: 

• Avaliar os estudantes; 
• Colocar outros conteúdos previstos e diversas unidades curriculares do curso; 
• Orientar trabalhos em grupos e explicar os estudantes; 
• Debater através de fóruns, avaliar e administrar as avaliações; Contrariamente, os estudantes usam preferencialmente a ferramenta moodle apenas para consultar os materiais disponíveis. Observa-se aqui o fraco domínio dos estudantes em relação ao manuseamento do moodle, pois, atividades como interação e colocar dúvidas ainda é um enigma. A disponibilidade dos materiais na plataforma moodle está relacionada com a finalidade descrita acima. Assim, a sua frequência vária em função aos tipos de temas (Tabela 19).  Tabela 19. Frequência e tipos de materiais Docentes (%) Materiais Estudantes (%) Muito Pouco Nada Muito Pouco Nada 97.4 2.6  Conteúdos 90.7 8.9 0.4 87.2 11.5 1.3 Exercícios 77.1 22.1 0.8 70.5 28.2 1.3 Correcções / Resolução de exercícios 65.0 32.9 2.1 66 12  Avaliação dos alunos 36.8 29.3 33.9 11.5 10.3 78.2 Vídeos 1.1 4.3 94.6 29.5 60.2 10.3 Endereço de site 31.8 49.3 18.9 2.6 19.2 78.2 Glossário 3.2 5.4 91.4 N=78       N=280  A tabela mostra que a maior frequência está virada aos conteúdos, exercícios e respetiva correção/resolução. No que respeita à questão avaliativa, importa referir que ocorre em duas modalidades (presencial e a distância), razão pela qual está em franca evolução. Os aspectos relacionados aos vídeos, endereço dos sites e glossários estão ainda na fase embrionária. Esta situação comprova, ainda, o nível de competências dos atores da EaD em matérias de TIC e 
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especificamente do moodle, não avançada em efetuar o upload e download destes conteúdos, e mais frágil no uso de material multimídia (vídeo).  4.2.2.2. Dificuldades na implementação da plataforma moodle O moodle é um ambiente virtual colaborativo de ensino, no qual, através das suas ferramentas e do seu credenciamento, os atores da EaD podem postar comentários, enviar arquivos, participar de chats e fóruns, alocar e ter acesso aos conteúdos das disciplinas e interagirem com os demais participantes do curso. Na disseminação e implementação do moodle, muitos problemas de usabilidade e manuseio das interfaces telemáticas, começam a ficar mais evidentes. Ela pode proporcionar satisfação se o sistema consegue unir a interação com a manipulação do software, ou frustração, no caso de feitos opostos ao que se espera. Os obstáculos apontados pelos atores da EaD na UPTete estão relacionadas com a conexão da rede de telefonia móvel, elevados custos da internet e a baixa qualidade da energia elétrica, contribuindo negativamente para o processo de aprendizagem. Os usuários do moodle (estudantes) também apresentaram outras dificuldades como: 

• Falta de suportes tecnológicos devido ao elevado custo dos mesmos; 
• Fraco domínio no uso da plataforma moodle e de outras ferramentas das TIC. Estas circunstâncias embaraçam de certa maneira a interação entre os mesmos atores, no que respeita ao cumprimento dos prazos. A usabilidade do moodle, dentro dos ambientes de ensino torna-se efetiva quando o foco deixa de ser a inexistência e manuseio dos suportes tecnológicos e foca-se no conteúdo didático que irá gerar a aprendizagem.  4.2.3 Contribuição do moodle para o desenvolvimento de competências O moodle permite a implementação de um modelo de educação baseada em competências, que consiste num sistema de avaliação da aprendizagem baseado no grau de aquisição de competências pelos alunos. Para Paiva (2002), os alunos que participam na EaD sentem que o uso das TIC lhes exige novas competências cujo desenvolvimento, na perspetiva pedagógica, proporcionará aos alunos uma outra visão sobre a disciplina. O moodle pode ser integrado de forma eficiente a um sistema de gestão e permite que o usuário suporte o aprendizado personalizado, que é eficaz e incentiva o envolvimento da comunidade mais ampla de uma instituição de ensino. Esta situação faz com que os atores da 
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EaD da UPTete concordem (67 para docentes e 254 para estudantes) com esta ferramenta na contribuição das suas competências (Gráfico 3).  Gráfico 3. Contribuição do moodle para o desenvolvimento de competências.  N=78                                                                                                                                                     N=280  Segundo Perrenoud (1999), não existe uma definição clara e compartilhada das competências. No entanto, conceitos como utilização eficiente de recursos, que podem ser de ordem teórica, social ou técnica e experiência contextualizada, são bastante comuns em quase todas as definições que se encontram. Para Spector e De La Teja (2001), competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados que permitem a um profissional desempenhar com sucesso as atividades de uma determinada função, de acordo com padrões esperados. A competência ou experiência contextualizada é adquirida dependendo da resolução de problemas complexos, do discernimento e da flexibilidade cognitiva, dos seus atores, através de forte empenho na alfabetização tecnológica, aprofundamento e criação do conhecimento, as quais trazem uma relação explícita entre o uso das tecnologias, desenvolvimento educacional e o crescimento económico. De algum modo, o nível de competências já adquiridas em TIC pode constituir um fator de confiança para a adesão no manuseamento da plataforma moodle. Dos atores da EaD, apenas 18 (Docentes) e 103 (Estudantes) consideram a adesão como boa (gráfico 4).  
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Gráfico 4. Adesão a plataforma moodle  N=78                                                                                          N=280 Percebe-se que a alfabetização tecnológica está a evoluir bastante visando um aperfeiçoamento na aquisição de habilidade no manuseio do moodle. Se pretendermos que o nosso sistema de ensino seja fundamental no processo de ensino-aprendizagem contemporâneo, urge compreender as TIC que criam a chamada geração net.   4.2.4 Contributo do moodle para a progressão do ensino-aprendizagem São muitos os benefícios que as TIC podem proporcionar aos estudantes, mas para um bom aprendizado não basta somente ter estes recursos tecnológicos disponíveis, é preciso que os docentes saibam planear e praticar bem suas aulas perante a plataforma Moodle. Assim, ao mesmo tempo em que o aluno tem mais liberdade de desenvolver seus estudos mediante a flexibilidade do tempo, a aprendizagem torna-se mais simples e satisfatória. Quando questionados os atores da EaD da UPTete acerca da contribuição do Moodlepara a progressão do ensino-aprendizagem, o nível mais elevado ê algumas vezes para os docentes com 38.5% em relação a dos estudantes com 26.4%. Depois desta alternativa, seguem-se muitas vezes com (37.3% e 43.2%), Nunca (1.3% e 2.5%) para docentes e estudantes, respetivamente). Este último (nunca) é o mais baixo, quase residual. Quando questionados os atores da EaD da UPTete acerca da contribuição do moodle para a progressão do ensino-aprendizagem, três níveis de respostas (alguma e muitas vezes e sempre) ganharam maior relevo, como ilustrado no gráfico 5.  



83 
Gráfico 5. Contribuição do moodle para a progressão do ensino aprendizagem  N=78                                                                                                 N=280  O moodle oferece um conjunto de tecnologias de informação e comunicação, que permite desenvolver as atividades no tempo, espaço e ritmo de cada participante. Para Castells (2004) estamos perante uma nova noção de espaço, em que o físico e virtual são mutuamente influenciáveis, proporcionando um campo fértil para a emergência de novas formas de sociabilidade, de modos de vida e de organização social, onde o uso das TIC exige novas competências na perspectiva pedagógica para os atores da EaD, sendo que estes devem desenvolver domínio e confiança no uso das tecnologias. Esta plataformade aprendizagem oferece suporte para a comunicação e troca de informações e interação entre os participantes. Moraes (2002) afirma que, em qualquer situação de aprendizagem, a interação entre os participantes é de extrema importância. É por meio das interações que se torna possível a troca de experiências, o estabelecimento de parcerias e a cooperação, contribuíndo deste modo para a progressão do ensino – aprendizagem. O uso do moodle e os materiais nele contido permitem veicular informações relevantes sobre o funcionamento da disciplina, disponibilizar elementos e atividades de apoio à aprendizagem, sendo que o concordo, domina com 48% dos estudantes e havendo alguns que não concordam e nem discordam com 2% (gráfico 6). A maior parte dos estudantes (56%) afirmaram que ao utilizar os materiais e recursos desponíveis no moodle, realizam a auto-avaliação, correspondente ao nível de muitas vezes. Contrariamente a estes, 3% afirmaram que nunca (gráfico 7). 
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Gráfico 6.Materiais no moodle e contribuição no EA              Gráfico 7. Auto-avaliação no moodle       N=78                                                                      N=280  A autoavaliação desempenha um papel privilegiado, em virtude de, neste caso, a regulação ser implementada pelo próprio aluno (Pinto & Santos, 2006, Hadji, 2011). Através de um processo de metacognição, o aluno apreende os vários momentos e aspetos da sua atividade cognitiva e exerce um autocontrolo consciente, refletido e crítico sobre as suas ações (Santos, 2002). Aqui, o estudante efetua uma confrontação entre aquilo que fez e o que se esperava que fizesse para de seguida definir estratégias no sentido de reduzir ou suprimir essas desigualdades, mediante a análise ativa e crítica do material disponibilizado no moodle. Com uma participação ativa, o aluno que se autoavalia revela um grande envolvimento pessoal no processo de avaliação, gerindo o seu desempenho e refletindo sobre ele, tornando-se assim regulador da sua própria aprendizagem.  O processo de ensino e aprendizagem no moodle se dá por meio das discussões e reflexões propostas nesse ambiente, com base no material didático disponibilizado de modo criativo, atrativo e integrado, daí a relevância desses na avaliação e na auto-avaliação da aprendizagem.  4.2.5 Usabilidade pedagógica As características das ferramentas usadas para suportar a aprendizagem são fatores que afetam o processo. Uma das mais importantes caraterísticas de qualquer software é a usabilidade que permite a eficiência, eficácia e satisfação ao utilizador num determinado contexto de utilização. 
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Assim, a usabilidade de ambientes educacionais está relacionada com o seu valor pedagógico (Kirkpatrick, 1994) e a avaliação da usabilidade é parte do processo de modo a estabilizar a sua qualidade. É neste sentido que se privilegiaram dois níveis (os mais pontuados) para cada ator da EaD na UPTete, sendo “Moderadamente” e “Muito” para professores e 

“Muito” e “Completamente” para estudantes em ralação as dimensões da usabilidade (Tabela 17, de “a” a “j”). Nos anexos 05 e 06 podem conferir-se os resultados para todos os níveis da escala.   Tabela 20a. Dimensão da usabilidade – item participação  Professores (%) Estudantes (%) Itens Sub-Item Moderada mente Muito Muito Completa mente 1) Participação 1.1 A participação dos estudantes em atividades letivas em EaD é elevada. 38,5 39,7 28,9 27,1 1.2 A participação dos estudantes em atividades letivas é, por norma, elevada, quer no ensino presencial, quer na EaD. 37,2 47,4 37,1 18,6 N=78 (professores)                                                                                                               N=280 (estudantes) Verificou-se que a participação dos estudantes em atividades letivas em EaD é baixo em relação aparticipação dos estudantes em contextos mistos, ambos apresentam os níveis 
“moderadamente” e “muito” com valores inferiores a 50%.  Tabela 20b. Dimensão da usabilidade – item interação  Professores (%) Estudantes (%) Itens Sub-Item Moderada mente Muito Muito Completa mente 2) Interação 2.1 Na EaD os estudantes interagem mais entre si do que no ensino presencial 41,0 23,1 45,0 7,5 2.2 Na EaD, os estudantes, interagem mais com o professor do que no ensino presencial. 52,6 14,1 32,1 4,5 2.3 A interação dos estudantes, entre si e, não depende do tipo de ensino práticado (presencial ou EaD). 32,1 24,4 26,1 11,1 2.4 A interação dos estudantes com o professor não depende do tipo de ensino práticado (presencial e EaD) 41,0 29,5 24,6 10,7 N=78 (professores)                                                                                                                N=280 (estudantes) 
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No tocante à interação entre docentes e estudantes, verifica-se que é baixo para ambos apresentando valores na sua maioria inferiores a 50% seja nos contextos presenciais e online.  Tabela 120c. Dimensão da usabilidade – item liderança  Professores (%) Estudantes (%) Itens Sub-Item Moderada mente Muito Muito Completa mente 3) Liderança 3.1-A liderança da turma baseia-se no princípio de comunicação de aprendizagem 19,2 61,5 54,6 10,7 3.2.A liderança da turma é partilhada entre estudantes e professores 21,8 62,8 57,9 13,9 3.3.-A liderança da turma centra se no professor 19,2 9,0 21,1 8,2 N=78 (professores)                                                                                    N=280 (estudantes)  Relativamente à liderança da turma verifica-se que o posicionamente entre docentes (62,8%) e estudantes (57,9%) é consensual, visto que existe um equilibrio ou partilha entre os atores da EaD, baseada no princípio de comunicação de aprendizagem.  Tabela 20d. Dimensão da usabilidade – item partilha  Professores (%) Estudantes (%) Itens Sub-Item Moderada mente Muito Muito Completa mente 4) Partilha 4.1.-A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos virtuais de aprendizagem 35,9 51,3 51,8 13,6 4.2.A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos de aprendizagem presencial. 42,3 28,2 50,0 13,2 N=78 (professores)                                                                                                                N=280 (estudantes)  Observou-se que apartilha é facilitada pelos contextos virtuais, mas também é muito valorizado o contexto presencial, tantos por docentes como por estudantes, o que vai ao encontro à valorização dos contextos mistos (b-learning). 
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Tabela 20e. Dimensão da usabilidade – item autenticidade da informação e conhecimento  Professores (%) Estudantes (%) Itens Sub-Item Moderada mente Muito Muito Completa mente 5) Autenticidade da informação e conhecimento 5.1.A autenticidade da informação e do conhecimento é um problema complexo da avaliação no ensino superior (E.S.), em geral 15,4 61,4 13,9 6,8 .2. A regulação da autenticidade da informação e do conhecimento é mais necessária na EaD do que no ensino presencia 25,6 55,1 19,3 37,5 N=78 (professores)                                                                                                                N=280 (estudantes)  A autenticidade da informação e conhecimento contitui um problema no ES bastante sentido pelos docentes.  Tabela 20f. Dimensão da usabilidade – item coesão: grupos  Professores (%) Estudantes (%) Itens Sub-Item Moderada mente Muito Muito Completa Mente 6) Coesão: Grupos 6.1.As turmas virtuais são mais coesas do que as presenciais   32.1 12.8 32.1 18.2 6.2. As turmas presenciais são mais coesas do que as turmas virtuais 35.9 30.8 37.1 11.1 6.3. Não há diferença entre as turmas virtuais e as turmas presenciais, em relação à coesão 30.8 17.9 39.3 12.5 N=78 (professores)                                                                                                                N=280 (estudantes)  No que diz respeito à coesão grupos verifica-se que não há claridade nas eventuais diferenças entre o ensino online e presencial, embora as respostas apontem para uma maior coesão nas turmas presenciais, seja na perspetiva dos professores como na dos estudantes. 
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Tabela 20g. Dimensão da usabilidade – item coesão: dinâmica  Professores (%) Estudantes (%) Itens Sub-Item Moderada mente Muito Muito Completa Mente 7) Coesão: Dinâmicas 7.1. A competitividade entre estudantes do ensino online inibe as dinâmicas de coesão 24.4 10.3 20.0 4.6 7.2. A a competitividade entre estudantes do ensino presencial inibe as dinâmicas de coesão 39.7 12.8 23.6 3.9 7.3As lideranças partilhadas no ensino online promovem a coesão 55.1 7.7 27.9 5.0 7.4. As lideranças partilham no ensino presencial promove a coesão 44.9 16.7 28.2 4.3 N=78 (professores)                                                                                                                N=280 (estudantes)  As lideranças partilhadas no ensino online e presencial obtêm valores aproximados, mas dominandono ensino online, promovendo coesão “moderadamente” 55,1%). Pela análise das respostas verifica-se que os atores da EaD encontram-se divididos nas dinâmicas de coesão grupal, entre o online e o presencial. Entendendo eles queas turmas presenciais são mais coesas do que as virtuais, leva-nos a refletir sobre a importância das interações.   Tabela 20h. Dimensão da usabilidade – item confiança  Professores Estudantes Itens Sub-Item Moderada mente Muito Muito Completa Mente 8)Confiança 8.1. Na EaD, o grau de confiança entre estudante e professores é maior do que no ensino presencial 46.2 12.8 38.9 5.7 8.2. O grau de confiança entre estudante e professor é independente do contexto de aprendizagem. 34.6 35.9 47.1 7.5 N=78 (professores)                                                                                                                N=280 (estudantes)  No tocante ao item confiança a maior parte dos atores não foram esclarecedores mostrando que a confiança não se encontra relacionada aos contextos de aprendizagem, seja online ou presencial.  
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Tabela 20i. Dimensão da usabilidade – item mediação  Professores Estudantes Itens Sub-Item Moderada mente Muito Muito Completa Mente Mediação 9.1. Na EaD, o professor apresenta conteúdos 30.8 53.8 41.4 35.0 9.2. Na EaD, o professor é o principal mediador das aprendizagens 21.8 15.4 27.5 13.9 9.3. Na EaD, a comunidade é o principal mediador das aprendizagens 11.5 50.0 40.0 20.0      N=78 (professores);                                                                         N=280 (estudantes)  Sobre a mediação da aprendizagem, observou-se que os docentes e estudantes têm uma percepção baixa para a apresentação de conteúdos.  Tabela 20j. Dimensão da usabilidade – item valor  Professores Estudantes Itens Sub-Item Moderada mente Muito Muito Completa mente 10. Valor 10.1. A EaD garante aprendizagens sólidas e credíveis 2.4 51.3 42.1 36.4 10.2. O ensino presencial garante aprendizagens sólidas e credíveis 16.7 67.7 41.4 35.0 10.3. A EaD só garante aprendizagens sólidas e credíveis em complemento do ensino presencial. 52.6 20.5 30.7 25.7 N=78 (professores)                                                                                                                N=280 (estudantes)  No que diz respeito a tabela 18j, para docentes e estudantes deste estudo a credibilidade no ensino presencial tem valores bastante elevados em relaçãoao ensino online (EaD), e este só garante aprendizagens sólidas em complementaridade ao ensino presencial.  4.2.6. Limitações da plataforma moodle com impacto na usabilidade pedagógica A educação a distância desempenha hoje papéis múltiplos, que vão desde a atualização de conhecimentos específicos até à formação profissional. Para tal, torna-se necessário que os atores dominem as ferramentas do AVA.  
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Para os atores da EaD na UPTete, as limitações da usabilidade da plataforma moodle são significativamente elevadas, 90% dos docentes e 94% dos estudantes referem haver grandes limitações (gráfico 8).  Gráfico 8. Limitações do moodle com impacto na usabilidade pedagógica  N=78                                                                                                                                         N=280  As limitações da usabilidade pedagógica vão desde: 

• Desconfiança e a falta de informação adequada sobre moodle na EaD por parte dos atores; 
• Dificuldade na conectividade da internet e a consequente inoperância do moodle; 
• Morosidade na actualização e consulta de material; 
• Falta de recursos e materiais bem como o domínio da informática por parte dos actores; Todos os aspectos que causam algumas limitações são perfeitamente compreensíveis, por ser uma ferramenta recentemente adotada no país, particularmente na UPTete. A limitação da usabilidade é observada no momento em que ocorre a tentativa frustrada dos atores, decorrente da não realização de sua tarefa devido à ˮinviabilidadeˮ técnico-comunicacional relacionada a uma interface desapropriada. Segundo a norma ISO 9241:11 (1998) a usabilidade pode ser medida de acordo com a facilidade de aprendizado (alta memorização e baixa taxa de erros) durante a manipulação do sistema. Essas condições básicas são importantes para todos os tipos de usuários de um ambiente virtual, principalmente àqueles que farão o primeiro contacto com o sistema.   Assim, não tendo os estudantes soluções criadas pela universidade de modo a aceder à plataforma a partir de casa, torna as limitações mais acentuadas, fazendo com que estes não tenham foco e não consigam desenvolver o seu potencial no processo educativo. Importa referir 
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que a única condição criada pela instituição resume-se a uma sala de informática (Campus de Cambinde) cujas condições estão longe de responder à demanda.  4.2.7. Finalidade do uso da moodle Os Ambientes Virtuais de aprendizagem nos cursos a distância são essenciais, pois podem oferecer subsídios para construir um ensino interativo por meio dessas ferramentas, além de facilitar a aprendizagem, fazendo-nos refletir acerca de sua importância na educação a distância. A tabela 21 reflete a visão dos docentes no que respeita à finalidade do Moodle na educação a distância na UPTete como vetor para a construção da aprendizagem.  Tabela 21. Finalidade do uso do moodle Finalidades do uso da plataforma  Frequência % Ser um conteúdo curricular 2 2.6 Possibilitar maior eficiência aos PEA 55 70.5 Ser uma estratégia para novas formas de ensinar e aprender 46 59.0 Outros  0 0.0   A análise permite verificar que o moodle constitui uma estratégia para novas formas de ensinar e aprender, finalidade mencionada por 59% dos docentes, que permite maior eficiência aos processos educativos (mencionada por 70,5% dos docentes), proporcionando momentos de reflexões e análises para os atores, possibilitando trocas de aprendizagens, um ensino inovador e uma aprendizagem interactiva e prática. Com esta perspectiva, Nardin, Fruent e Bastos (2009) salientam que o Moodle é uma ferramenta construcionista por permitir diálogos e ações e potencializar a colaboração que possibilita a composição colaborativa, a inter-actuação, a formação para a co - participação ou co-autoria. Diante destas concepções, as ferramentas do Moodle são consideradas potencializadoras na EaD. Para o efeito, diversos meios, estratégias e técnicas devem ser empregues. Os docentes da EaD na UPTete privilegiam os trabalhos em grupo e a pesquisa a um nível razoável (combinando os níveis “muito” e “muitíssimo”, 83% referem o “trabalho de grupo” 

e 78,2% a “pesquisa”), ao passo que para os outros meios e estratégias há fraca usabilidade, no que toca ao uso de vídeo-conferências, materiais em CD-ROM, Videos-TV, combinação de videoconferências e uso de computadores (Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Meios, estratégias e técnicas de ensino (Docentes). Não Pouco Normal Muito Muitissimo83.3% 12.8% 2.6% 1.3%60.3% 26.9% 7.7% 3.8% 1.3%1.3% 5.1% 10.8% 41.0% 42.3%2.6% 3.8% 15.4% 47.4% 30.8%20.5% 50.0% 19.2% 7.7% 2.6% DocentesCombinação de Vídeo-conferências e uso de computadores

Pesquisa

Trabalho em grupos

Materiais em CD-ROM, Video-TV

Vídeo-conferências   N=78 No que respeita aos estudantes (gráfico 10), verifica-se que a pesquisa é a estratégia mais utilizada, mencionada por 86,6% dos mesmos nos níveis “muito” e “muitíssimo”, seguindo-se a combinação de videoconferência e computadores referida por 26% dos estudantes também nos mesmos dois níveis de uso.  Gráfico 10.Meios, estratégias e técnicas de ensino (estudantes)   N=280 Esta situação revela o fraco domínio das TIC nos atores da EaD, tanto para docentes assim como para os estudantes, verificando-se, no entanto, que os estudantes usam mais que os docentes a combinação de videoconferência e computadores. Apesar das dificuldades no 
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manuseamento das TIC, os estudantes foram unânimes em afirmar que a pesquisa, o trabalho em grupo e combinações de vídeo-conferência e uso de computadores podem melhorar a usabilidade do moodle e consequentemente do processo educativo. A videoconferência promove a interação, uma vez que transmite imagem, voz e dados, fazendo com que a presença virtual se aproximeda presença física das aulas presenciais. Diante desta situação, um conjunto de medidas são avançadas pelos estudantes como forma de desenvolverem as suas habilidades em relação ao ambiente moodle, acompanhando as novas tendências, inovações e tecnologias digitais viradas à educação, tais como: 

• Disponibilidade da internet, melhorando a qualidade da mesma; 
• Criação de infra-estruturas tecnológicas em outros CR; 
• Capacitação (docente e estudantes) frequente na usabilidade do moodle, como forma de melhorar a interação entre os atores da EaD; 
• Facilidade de aquisição dos recursos tecnológicos (Tablets e computadores); 
• Definição e cumprimento do horário de aulas síncronas. Entendemos, também, que essas medidas podem contribuir para a construção coletiva do conhecimento, visando a melhoria contínua do processo educativo nos cursos e na delegação da UPTete.  4.2.8. Elementos comparativos no survey docentes e survey estudantes  No tocante aos elementos comparativos do presente estudo, as respostas obtidas nos questionários pelos docentes e estudantes da EaD, a pesquisa teve como objetivo descrever as possíveis dificuldades encaradas pelos atores diretos do processo de ensino e aprendizagem na plataforma moodle em particular na UPTete por estar numa fase de implementação. Como aspetos comuns, aos docentes e estudantes, o estudo apresenta alguns elementos, tais como: 
• Dificuldades no acesso da internet; 
• A falta de suportes tecnológicos para ambos atores da EaD;  
• A maioria dos docentes e estudantes utilizam a internet em casa;  
• Dificuldades encaradas entre os atores na utilização do moodle no caso de dúvidas relacionadas com as disciplinas demonstram que não conseguem solucionar suas dúvidas, deste modo dificultando o processo de ensino e aprendizagem;  
• A adesão fraca de ambos atores na utilização do moodle;  
• Dificuldades na utilização dos materiais e ferramentas disponíveis no moodle.  
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            Capítulo V: Considerações Finais 
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Reflexões finais O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise descritiva da EaD adotada pela UPTete, permitindo uma pesquisa de campo para obter dados consistentes. Em seguida apresentaremos um conjunto de considerações sobre os resultados obtidos, por referências dos objetivos formulados: No primeiro objetivo pretendeu-se analisar a trajetória dos cursos da EaD, na Universidade Pedagógica de Moçambique. Por ser uma unidade orgânica da UP de Moçambique com objetivo de expandir e diversificar as ofertas de cursos para diversos pontos do país, nesta instituição de ensino, particularmente na UPTete, tem havido um crescimento significativo no número de cursos no ensino superior na modalidade a distância, o que tem desempenhado um papel que incentiva o desenvolvimento de programas dos cursos para a instituição. No segundo objetivo pretendeu-se mapear estudos sobre uso da plataforma moodle em situação de ensino-aprendizagem. Foi selecionado o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) como fonte de aquisição de trabalhos científicos que tratam sobre a EaD e a plataforma moodle relacionados com o tema em estudo, desenvolvidas nas instituições de ensino superior. Recorreu-se a dissertações de mestrado e tese de doutoramento a nível de instituições e os resultados das dezassete pesquisas encontradas serviram de embasamento e fonte de inspiração para a presente pesquisa Com o terceiro objectivo pretendeu-se identificar as competências dos docentes e estudantes no uso da plataforma moodle. Referente a esta situação, verificou-se que os atores educativos (docentes e estudantes) possuem poucas competências digitais, enfrentam enormes dificuldades em criar situações para partilhar informações, na construção de conhecimento de forma contínua, autónoma e colaborativa, na criação de conteúdos digitais, existindo fragilidade na interação e comunicação com os estudantes, na resolução de problemas básicos da EaD, sendo que a UPTete encontra-se numa fase muito embrionária. Entendemos que a aquisição de competências digitais pelos docentes e estudantes é fundamental para o desenvolvimento de práticas educativas. Para tal, diversas atividades, como treinamento e capacitações tecnológicas, comunicacionais e pedagógicas, entre outras, devem ser levadas a cabo como forma de familiarizar e integrar os fazedores da EaD No quarto objetivo pretendeu-se avaliar a utilização das ferramentas disponíveis nas plataformas moodle por docentes e estudantes, para aferir a usabilidade pedagógica da plataforma, a ferramenta com potencialidades para promover motivações e interesses por parte 
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dos docentes e estudantes. Contudo, os resultados indicam que a grande maioria dos docentes e estudantes não utiliza devidamente as ferramentas disponíveis no ambiente moodle, deparando-se com enormes dificuldades técnicas na usabilidade e no manuseio, material didático e os recursos disponíveis no moodle. Os atores da EaD da UPTete utilizam o moodle para colocar e consultar materiais disponíveis. Observa-se um fraco domínio dos docentes e estudantes em relação à usabilidade do moodle. Diante desta situação, neste estudo ficou bem sublinhado que a internet é um dos principais problemas que influencia bastante, tantopara docentes assim como para os estudantes, na usabilidade das ferramentas disponíveis na plataforma moodle.  Com o quinto objetivo pretendeu-se propor estratégias para melhorar a utilização da plataforma moodle pelos docentes e estudantes na educação a distância. O estudo realizado proporciou-nos apresentar algumas formas de melhoria, tais como: 

• Nos cursos, os docentes devem optar mais pelos ambientes virtuais usando a plataforma moodle; 
• Deve-se utilizar com frequência as ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona (pelos grupos); 
• Adotar propostas pedagógicas que visem introduzir inovações nas práticas pedagógicas; 
• Planear e organizar as atividades utilizando o ambiente moodle (online), otimizando a usabilidade das ferramentas de interação; 
• Mediar mais situações de “seminários” (debates e discussões temáticas) no ambiente virtual; 
• Convencer os atores a aceder e interagir ao ambiente online; 
• Desencorajar a resistência à mudança de alguns docentes da UPTete no uso das TIC, pela apresentação de práticas bem sucedidas; 
• A UPTete deve promover cursos de capacitação dos docentes em matéria de utilização de videoconferência no processo de ensino e aprendizagem, potenciando as vantagens deste sistema pelo uso da imagem, voz e dados, ou seja, criando um ambiente virtual muito próximo ao presencial, favorecendo, deste modo, uma cultura da virtualidade real.  
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Limitações do Estudo Entendemos que estudo foi realizado em condições satisfatórias, tendo cumprido os seus objetivos, através do qual os dados foram colhidos mediante a aplicação de um questionário impresso, segundo as caraterísticas e experiências do público-alvo. O estudo adotou a implementação de um questionário impresso devido às carateristicas e realidades dos atores observadas na fase exploratória, fazendo com que não se aplicasse o questionário online. Mesmo assim, verificou-se um pouco de resistência, principalmente por parte de alguns docentes alegando que o questionário era longo, que o poderiam preencher em casa, tendo-se então otado por entregar o questionário e recolhê-lo nos dias porteriores em alguns casos. Por parte dos estudantes, a aplicação do questionário deu-se na instituição (UPTete), ocorrendo durante o decorrer das aulas (presenciais) e em diversos casos ocorreram nas escolas (postos de trabalho de muitos estudantes) sob a presença da pesquisadora.  Estudos futuros suscitados Ao finalizar um trabalho de investigação é comum indicar sugestões para futuros estudos. O contato estabelecido ao longo deste estudo com o público-alvo, obtendo a opinião (para além do questionário), permitiu constatar que seria interessante realizar um estudo, no futuro, paraverificar possíveis melhorias nas percepções e atitudes relativamente ao uso do moodle. Também seria útil aplicar este estudo em outras delegações da UP como forma de aferir se os resultados são comuns ou divergentes. Ainda, para mostrar a relevância da plataforma moodle nas instituições de ensino superior em Moçambique, seria interessante realizar um estudo para propor estratégias, sugestões para um uso adequado e, sobretudo, inovador, do moodle. Deste modo, poderiam ser analisados os desafios enfrentados pelos docentes e estudantes face aos modelos pedagógicos adotados pelas outras instituições de ensino superior em EaD, em Moçambique, mas também comparando com o que é feito em outros países. 
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Anexo: 01. Questionários dos Professores Questionário dirigido aos professores TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Caro (a) professor (a) 

Estamos realizando a pesquisa “Ensino a Distância em Moçambique: estudo sobre a avaliação de implementação da plataforma Moodle na Universidade Pedagógica-Delegação de Tete”. O estudo visa conhecer como os docentes e estudantes utilizam as ferramentas disponíveis nas plataformas Moodle e que competências possuem os docentes e estudantes para usar essa mesma plataforma. A sua participação será de extrema importância, e nesse sentido solicitamos que responda ao questionário que se segue. Dado que se trata de uma investigação, os resultados obtidos não serão considerados individualmente, mas sim de forma global. Os seus dados serão tratados de forma confidencial, protegendo assim o seu anonimato. Caso concorde em participar neste estudo, por favor, selecione a opção seguinte e forneça os seus dados de caracterização. Atenção: Este questionário requer cerca de 20 minutos. Verifique a sua disponibilidade de tempo antes de iniciar.  
(__) Sim, concordo participar no estudo “Ensino a Distância em Moçambique: estudo sobre a avaliação de implementação da Plataforma Moodle na Universidade Pedagógica-

Delegação de Tete”.  I. Dados de caracterização Centro de recursos  (___) Angónia  (___) Chitima (___) Marávia (___) Tete  2. Género (___) Feminino (___) Masculino  
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3. Idade (___) Menos de 30 anos (___) Entre 31 a 40 anos (___) Mais de 41 ano  4. Área cientifica (___) Linguística (___) Informática Educacional (___) Psicologia (___) Análise Matemática (___) Contabilidade (___) Didática Específica de História (___) Educação de Matemática (___) Física (___) Educação Didática de Português (___) Comunicação para Desenvolvimento (___) Gestão Educacional (___) Biologia (___) Geografia (___) Estatística (___) Filosofia (___) Língua Inglesa  5. Qual é experiência que tem como Tutor na EaD? (___) Igual ou menor de 5 anos (___) Entre 6 a 10 anos (___) Igual ou maior de 11 anos  6. Onde tem acesso à Internet? (___) Em casa (___) No Centro de recursos (___) No serviço 
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(___) Na Universidade (___) No Internet café (___) Outros  7. Onde utiliza preferencialmente a plataforma moodle? (___) Universidade (___) Em casa (___) Outros  7.1. Em caso de outros locais, indique. __________________________________________________________________  8.Em seu entender para que serve a plataforma moodle? Itens Discordo totalmente Discordo Não concordo nem discordo Concordo Concordo totalmente 8.1. A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para identificar as competências de uso das TIC.      8.2. A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para avaliar a utilização do mesmo.      8.3. A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para estudar os conteúdos.      8.4. A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para responder às atividades.      8.5. A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para interagir com os professores.      8.6. A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para interagir com os colegas.       9. Utilizo preferencialmente a plataforma moodle para: (___) Colocar os materiais e conteúdos necessários  (___) Dialogar com os estudantes  (___) Esclarecer dúvidas  



114 
(___) Outras finalidades  9.1. Em caso de outras finalidades, indique. ______________________________________________________________________  9.2. Se respondeu: Colocar os materiais e conteúdos necessários, diga que materiais e frequência: Materiais                 frequência Muito Pouco Nada 1. Conteúdos    2. Exercícios    3. Correções de exercícios    4. Avaliação dos alunos    5. Videos    6. Endereço de sites Internet    7. Glossário     10. Quais as maiores dificuldades encontradas na implementação da plataforma moodle? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11. O recurso a plataforma moodle contribui para o desenvolvimento de competências manuseio? (___) Discordo totalmente (___) Discordo (___) Não concordo nem discordo (___) Concordo (___) Concordo totalmente   12. Como tem sido a adesão dos alunos a plataforma moodle? (___) Boa (___) Má (___) Normal 13. Considera-se que este ambiente pode contribuir para a progressão do ensino aprendizagem? (___) Nunca (___) Algumas vezes (___) Muitas vezes 
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(___) Sempre 14. Usabilidade pedagógica: Assinale em que medida as seguintes afirmações se adequam às suas conceções e práticas sobre EaD na instituição onde trabalha Itens Sub itens Nada Pouco Moderada mente Muito    1) Participação 1.1ª A participação dos estudantes em atividades letivas em EaD é elevada     1.2 A participação dos estudantes em atividades letivas é, por norma, elevada, quer no ensino presencial, quer no EaD          2) Interação 2.1 Na EaD os estudantes interagem mais entre si do que no ensino presencial     2.2 Na EaD, os estudantes, interagem mais com o professor do que no ensino presencial.     2.3 A interação dos estudantes, entre si e, não depende do tipo de ensino praticado (presencial ou EaD).      2.4 A interação dos estudantes com o professor não depende do tipo de ensino praticado (presencial e EaD)        3) Liderança 3.1-A liderança da turma baseia-se no princípio de comunicação de aprendizagem.     3.2. A liderança da turma é partilhada entre estudantes e professores     3.3.-A liderança da turma centra se no professor       4) Partilha 4.1.-A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos virtuais de aprendizagem.     4.2. A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos de aprendizagem presencial.      5) Autenticidade da informação e conhecimento 5.1. A autenticidade da informação e do conhecimento é um problema complexo da avaliação no ensino superior (E.S.), em geral.     5.2. A regulação da autenticidade da informação e do conhecimento é mais necessária na EaD do que no ensino presencial     6) Coesão: Grupos 6.1. As turmas virtuais são mais coesas do que as presenciais       6.2. As turmas presencias são mais coesas do que as turmas virtuais      6.3. Não há diferença entre as turmas virtuais e as turmas presenciais, em relação à coesão.      7) Coesão: Dinâmicas 7.1. A competitividade entre estudantes do ensino online inibe as dinâmicas de coesão.     7.2. A a competitividade entre estudantes do ensino presencial inibe as dinâmicas de coesão.     
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7.3As lideranças partilhadas no ensino online promovem a coesão.     7.4. As lideranças partilham no ensino presencial promovem a coesão.        8. Confiança 8.1. Na EaD, o grau de confiança entre estudante e professores é maior do que no ensino presencial     8.2. O grau de confiança entre estudante e professor é independente do contexto de aprendizagem.        9. Mediação 9.1. Na EaD, o professor apresenta conteúdos.     9.2. Na EaD, o professor é o principal mediador das aprendizagens.     9.3. Na EaD, a comunidade é o principal mediador das aprendizagens.        10. Valor 10.1. A EaD garante aprendizagens sólidas e credíveis.     10.2. O ensino presencial garante aprendizagens sólidas e credíveis.     10.3. A EaD só garante aprendizagens sólidas e credíveis em complemento do ensino presencial.      15. Considera que existem algumas limitações da plataforma moodle que tenham um impacto na usabilidade pedagógica? (___) Sim (___) Não  15.1. Justifique a sua resposta ______________________________________________________________________  16. Soluções criadas pela universidade para os alunos aceder à plataforma a partir de casa? (___) Sim (___) Não 16.1. Justifique a tua resposta. ______________________________________________________________________ 17. Qual é a principal finalidade do uso da plataforma moodle: (___) Ser um conteúdo curricular (___) Possibilitar maior eficiência aos processos de ensino e de aprendizagem (___) Ser uma estratégia para novas formas de ensinar e aprender (___) Outros 
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17.1. Em caso de outra finalidade, indique. ______________________________________________________________________  18. Que meios, estratégias e técnicas de ensino são mais usadas no seu curso?  Não Um pouco Normal Muito Muitíssimo Vídeo-conferências      Materiais em CD-ROM, Video-TV.      Trabalho em grupos      Pesquisa      Combinação de Vídeo-conferências e uso de computadores      O meu muito obrigado pela sua colaboração 



118 



119 
Anexo: 02. Questionários dos estudantes Questionário dirigido aos estudantes TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Caro (a) professor (a) 

Estamos realizando a pesquisa “Ensino a Distância em Moçambique: estudo sobre a avaliação de implementação da plataforma Moodle na Universidade Pedagógica-Delegação de Tete”. O estudo visa conhecer como os docentes e estudantes utilizam as ferramentas disponíveis nas plataformas Moodle e que competências possuem os docentes e estudantes para usar essa mesma plataforma. A sua participação será de extrema importância, e nesse sentido solicitamos que responda ao questionário que se segue. Dado que se trata de uma investigação, os resultados obtidos não serão considerados individualmente, mas sim de forma global. Os seus dados serão tratados de forma confidencial, protegendo assim o seu anonimato. Caso concorde em participar neste estudo, por favor, selecione a opção seguinte e forneça os seus dados de caracterização. Atenção: Este questionário requer cerca de 20 minutos. Verifique a sua disponibilidade de tempo antes de iniciar. (__) Sim, concordo participar no estudo “Ensino a Distância em Moçambique: estudo sobre a avaliação de implementação da Plataforma Moodle na Universidade Pedagógica-
Delegação de Tete”.  I. Dados de caraterização  1. Centro de Recursos (___) Angónia (___) Chitima (___) Marávia (___) Tete 2. Licenciatura em: (___) Biologia (___) Física (___) Matemática (___) Ensino Básico 
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(___) Administração e Gestão Escolar (___) Informática Aplicada 3. Género (___) Homem (___) Mulher 4. Idade (___) Igual ou inferior a 30 anos (___) 31 a 40 anos (___) Igual ou superior a 40 anos 5. Situação laboral (___) Sim (___) Não 5.1. Se sim, a que sector pertence? ______________________________________________________________________ 6. Anos de experiência de trabalho (___) 1-5 Anos (___) 6 -10 Anos (___) 11-15 Anos (___) + de 16 anos (___) Nenhum 7. Onde utiliza preferencialmente a plataforma moodle (___) Universidade (___) Em casa (___) Outros locais 8. Onde tem acesso à internet (___) Em casa (___) No Centro de Recursos (___) No serviço (___) Na Universidade (___) No Internet café (___) Outros lugares  
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9. Em seu entender para que serve a plataforma moodle? Itens Discordo totalmente Discordo Não concordo nem discordo Concordo Concordo totalmente A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para identificar as competências de uso das TIC.      A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para avaliar a utilização do mesmo.      A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para estudar os conteúdos.      A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para responder às atividades.      A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para interagir com os professores.      A plataforma Moodle como ferramenta de aprendizagem serve para interagir com os colegas.       10. Quais as maiores dificuldades encontradas na implementação da plataforma moodle? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11. Utilizo preferencialmente a plataforma Moodle para: (___) Consultar os materiais (___) Dialogar com os colegas (___) Colocar dúvidas 11.1. Se respondeu: Consultar os materiais disponíveis, diga que materiais e frequência: Materiais                                                 frequência Muito Pouco Nada Conteúdos    Exercícios    
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Correções de exercícios    Avaliação dos alunos    Videos    Endereço de sites Internet    Glossário     12. Os materiais disponíveis na Plataforma Moodle contribuem a progressão do meu processo de aprendizagem: (___) Discordo totalmente (___) Discordo (___) Não concordo e nem discordo (___) Concordo (___) Concordo totalmente 13. Considera que este ambiente pode contribuir para a progressão de ensino/aprendizagem? (___) Nunca (___) Algumas vezes (___) Muitas vezes (___) Sempre 14. O recurso à Plataforma Moodle contribui para o desenvolvimento de competências no manuseamento? (___) Discordo totalmente (___) Discordo (___) Não concordo nem discordo (___) Concordo (___) Concordo totalmente  15. Ao utilizar os materiais e recursos disponíveis na Plataforma Moodle realizas auto-avaliação? (___) Nunca (___) Algumas vezes (___) Muitas vezes (___) Sempre 16. Como tem sido a adesão dos professores e alunos à plataforma Moodle? 
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(___) Boa (___) Má (___) Normal 17. Usabilidade pedagógica: Assinale em que medida as seguintes afirmações se adequam às suas conceções e práticas sobre EaD na instituição onde trabalha Itens Sub itens Nada Pouco Moderada mente Muito Completamente   1. Participação 1.1ª A participação dos estudantes em atividades letivas em EaD é elevada      1.2 A participação dos estudantes em atividades letivas é, por norma, elevada, quer no ensino presencial, quer no EaD.           2) Interação 2.1 Na EaD os estudantes interagem mais entre si do que no ensino presencial      2.2 Na EaD, os estudantes, interagem mais com o professor do que no ensino presencial.      2.3 A interação dos estudantes, entre si e, não depende do tipo de ensino praticado (presencial ou EaD).       2.4 A interação dos estudantes com o professor não depende do tipo de ensino praticado (presencial e EaD)         3) Liderança 3.1-A liderança da turma baseia-se no princípio de comunicação de aprendizagem.      
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3.2. A liderança da turma é partilhada entre estudantes e professores      3.3.-A liderança da turma centra se no professor        4) Partilha 4.1.-A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos virtuais de aprendizagem.      4.2. A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos de aprendizagem presencial.       5) Autenticidade da informação e conhecimento 5.1. A autenticidade da informação e do conhecimento é um problema complexo da avaliação no ensino superior (E.S.), em geral.      5.2. A regulação da autenticidade da informação e do conhecimento é mais necessária na EaD do que no ensino presencial      6) Coesão: Grupos 6.1. As turmas virtuais são mais coesas do que as presenciais        6.2. As turmas presencias são mais coesas do que as turmas virtuais       6.3. Não há diferença entre as turmas virtuais e as turmas presenciais, em relação à coesão.       7) Coesão: 7.1. A competitividade entre estudantes do      
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Dinâmicas ensino online inibe as dinâmicas de coesão. 7.2. A a competitividade entre estudantes do ensino presencial inibe as dinâmicas de coesão.      7.3As lideranças partilhadas no ensino online promovem a coesão.      7.4. As lideranças partilham no ensino presencial promovem a coesão.         8. Confiança 8.1. Na EaD, o grau de confiança entre estudante e professores é maior do que no ensino presencial      8.2. O grau de confiança entre estudante e professor é independente do contexto de aprendizagem.         9. Mediação 9.1. Na EaD, o professor apresenta conteúdos.      9.2. Na EaD, o professor é o principal mediador das aprendizagens.      9.3. Na EaD, a comunidade é o principal mediador das aprendizagens.         10. Valor 10.1. A EaD garante aprendizagens sólidas e credíveis.      10.2. O ensino presencial garante aprendizagens sólidas e credíveis.      
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10.3. A EaD só garante aprendizagens sólidas e credíveis em complemento do ensino presencial.       18. Considera que existem algumas limitações da Plataforma Moodle que tenham um impacto na usabilidade pedagógica? (___) Sim (___) Não 18.1. Justifica a resposta. ______________________________________________________________________  19. Que meios, estratégias e técnicas de ensino são mais usadas no seu curso?  Não Um pouco Normal Muito Muitíssimo Vídeo-conferências      Materiais em CD-ROM, Video-TV      Trabalho em grupos      Pesquisa      Combinação de Vídeo-conferências e uso de computadores       20. Que meio, estratégias e técnicas de ensino gostaria que fossem mais usados no seu curso?  Não Um pouco Normal Muito Muitíssimo Vídeo-conferências      Materiais em CD-ROM, Video-TV.      Trabalho em grupos      Pesquisa      Combinação de Vídeo-conferências e uso de computadores       20. Quais melhorias na parte física do ambiente poderia ser melhorado e por que? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ O meu muito obrigada pela sua colaboração 
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Anexo: 03. Carta de autorização 

 



128 
 



129 
Anexo 04: Tabela de Mapeamento sobre os estudos efetuado no IES Nº Ano Tipo de estudo Autoria Título Link (Instituição de Ensino Superior- IES); nome e país. Resumo 1 2010 Dissertação de Mestrado Esteves, Maria João do Rosário Gomes A utilização da Plataforma Moodle no curso tecnológico de administração: estudo de caso no CNED http://hdl.handle.net/10400.2/1983 Universidade: Aberta  País: Portugal O estudo da plataforma Moodle, pretende verificar a adesão dos alunos às novas tecnologias, mostra-se a evolução do Ensino à Distância e do CNED e, ainda, o impacto destes factores na educação dos militares dos três ramos das Forças Armadas a importância da plataforma Moodle, no apoio ao Curso. 2 2010 Dissertação de mestrado Cristiane Maciel Rizo Utilização do LMS Moodle: análise da ação pedagógica em cursos de graduação presencial https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:agregador.ibict.br.BDTD_UNOESTE:oai:tede.unoeste.br:182 Universidade: Oeste Paulista País: Brasil O estudo análisa a ação pedagógica praticada por professores do ensino superior na plataforma Moodle. Verificou-se, também, a não utilização da ferramenta em práticas colaborativas ou inovadoras de modo a construir um ambiente participativo, interativo, dialógico, de busca e de superação do modelo centrado no professor. 3 2011 Dissertação de mestrado Macedo, Angelina Maria Gonçalves de, A presença social e a socialização online: estudo de caso no Second Life e Moodle http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/37875 Universidade: Aberta  País: Portugal O estudo compreender as potencialidades e os limites/constrangimentos dos ambientes virtuais de aprendizagem, em particular da plataforma Moodle e do mundo virtual Second Life®, onde no Moodle e no Second Life podem ser desenvolvidas a presença social e a socialização online para potenciar a colaboração e a aprendizagem entre os estudantes a distância. 4 2011 Dissertação de mestrado  Oliveira, Lino Rui dos Santos.  Implementação de uma plataforma integrada de sistemas de gestão de conteúdos e aplicações Web 2.0 para instituições de ensino superior file:///C:/Users/User/Downloads/TDI%203.pdf Universidade: Portucalense País: Portugal O objectivo principal é propor um modelo de organização de ambientes de aprendizagem e uma plataforma integrada de aplicações que permitam a utilização de aplicações e práticas Web 2.0 nas actividades lectivas e de avaliação, na infra-estrutura da Instituição de Ensino Superior e de modo integrado com o sistema de gestão de aprendizagem, e que garantam a segurança dos conteúdos criados e a sua preservação para memória futura. 

http://hdl.handle.net/10400.2/1983
http://hdl.handle.net/10400.2/1983
http://hdl.handle.net/10400.2/1983
https://www.rcaap.pt/recordsBy?authors=Cristiane+Maciel+Rizo
https://www.rcaap.pt/recordsBy?authors=Cristiane+Maciel+Rizo
https://www.rcaap.pt/recordsBy?authors=Cristiane+Maciel+Rizo
http://tede.unoeste.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=205
http://tede.unoeste.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=205
http://tede.unoeste.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=205
http://tede.unoeste.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=205
https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:agregador.ibict.br.BDTD_UNOESTE:oai:tede.unoeste.br:182
https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:agregador.ibict.br.BDTD_UNOESTE:oai:tede.unoeste.br:182
https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:agregador.ibict.br.BDTD_UNOESTE:oai:tede.unoeste.br:182
https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:agregador.ibict.br.BDTD_UNOESTE:oai:tede.unoeste.br:182
https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:agregador.ibict.br.BDTD_UNOESTE:oai:tede.unoeste.br:182
https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:agregador.ibict.br.BDTD_UNOESTE:oai:tede.unoeste.br:182
https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:agregador.ibict.br.BDTD_UNOESTE:oai:tede.unoeste.br:182
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/37875
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/37875
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/37875
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/37875
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/37875
file:///C:/Users/Downloads/TDI%203.pdf
file:///C:/Users/Downloads/TDI%203.pdf
file:///C:/Users/Downloads/TDI%203.pdf
file:///C:/Users/Downloads/TDI%203.pdf


130 
5 2011 Dissertação de mestrado Gonçalves, Ana Mafalda Dias, 1987- Elearning.ul.pt : uma plataforma de e-learning no ensino superior nacional http://repositorio.ul.pt/handle/10451/6152 Universidade:Lisboa País:  Portugal A evolução das novas tecnologias e a crescente importância que estas têm vindo a assumir na Educação leva a que as instituições de ensino superior tenham que se adaptar a modelos de ensino diferentes, que implicam mudanças diretas e profundas a nível organizacional, pedagógico e social. Em Portugal são já inúmeras as Universidades e Institutos Politécnicos que integram o e-learning e o b-learning nas suas modalidades de ensino. Esta integração não tem vindo a ser pacífica. Existem ainda inúmeros obstáculos à integração eficiente das novas tecnologias da informação e da comunicação nas práticas quotidianas dos docentes/investigadores e consequentemente dos estudantes. O trabalho atualmente apresentado organiza-se em torno das atividades realizadas no âmbito do estágio académico desenvolvido no e-Learning Lab da Universidade de Lisboa no ano letivo 2010/2011. O trabalho desenvolvido durante o estágio centrou-se, essencialmente, na concepção de materiais de apoio à prática docente no âmbito do e/b-learning no Ensino Superior e de atividades de intervenção (ações de formação) que culminaram ainda na realização de uma investigação em torno da utilização que os docentes da Universidade de Lisboa fazem da plataforma Moodle, bem como das suas disciplinas alojadas em elearning.ul.pt. A realização deste estágio foi um período de grandes aprendizagens e de crescimento profissional, onde houve a possibilidade de compreender de uma melhor forma os desafios subjacentes à implementação de um programa de e-learning numa Instituição de Ensino Superior 6 2012 Dissertação de mestrado Rejane Esther Vieira Mattei  As percepções dos professores do ensino superior, na modalidade a distância sobre suas atividades docentes https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:agregador.ibict.br.BDTD_UDESC:oai:udesc.br:1053 Universidade :Santa catarina País: Brasil O trabalho teve como temática investigativa as percepções dos professores do ensino superior, na modalidade a distância, sobre suas atividades docentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública (CSTGP) do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de Santa Catarina (IF-SC). Desta forma, este estudo se propôs investigar as atividades docentes elaboradas e definidas pelos professores, numa dimensão cogntiva, as quais nos permitem compreender como estes professores re-definem e re-elaboram suas atividades profissionais na modalidade a distância. Identificou-se que as principais atividades realizadas pelos professores compreendem a participação nos fóruns, nas videoconferências, a realização de aulas presenciais nos pólos e o acompanhamento das atividades discentes na plataforma moodle. 
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7 2013 Dissertação de mestrado Gonga, Zenilda Ana da Silva, E-Learning : os problemas da qualidade da programação, pedagogia e usabilidade da interface com o utilizador http://repositorio.ulusiada.pt/handle/11067/544 Universiddae:Luisiada País: Portugal O estudo analisa os temas que possam influenciar e explicar as diferentes atitudes e comportamentos na adoção do e-Learning dentro de um ambiente universitário. com objetivo de preencher uma lacuna no conhecimento e que não foi explorada em investigações prévias na área da programação das interfaces e interoperabilidade. Pretendeu-se assim analisar o impato da qualidade da programação na pedagogia e usabilidade das plataformas de aprendizagens o objetivo de comprovar o impato dos Learning Management Systems no ensino-aprendizagem abordado ao longo da teoria da investigação. O trabalho empírico foi então focado sobre a usabilidade da plataforma Moodle na Universidade Lusíada de Lisboa, nomeadamente na formação dos alunos e praticas letivas dos professores 8 2013 Dissertação de mestrado Medeiros, Ivanildo Alves de DL-TUTOR: uma ferramenta de apoio à gestão da atividade da tutoria em sistemas de educação a distância http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/handle/tede/6130 Universidade: País: Brasil Esta situação aponta claramente para uma expansão nas redes de ensino em ofertar cursos na modalidade a distância. Para poder atender e se adequar a este novo nível de complexidade, é necessário adaptar os sistemas acadêmicos e contar com ambientes virtuais de aprendizagem AVAs - de forma a permitir que professores e alunos possam se beneficiar das novas facilidades oferecidas por estes ambientes. Verifica-se, entretanto, que os sistemas de gestão acadêmica e gestão da aprendizagem disponíveis não atendem às reais necessidades administrativas e pedagógicas dos coordenadorese professores no âmbito da EaD. Além disso, novos papéis foram criados para atender, de forma adequada, aos alunos de EaD, por exemplo, o papel do Tutor. O foco central deste trabalho foi pesquisar as reais dificuldades encontradas por professores e coordenadores de cursos a distância na gestão das atividades dos Tutores, estabelecer as funcionalidades em um sistema desenvolvido para consulta aos dados das atividades dos tutores em um ambiente de ensino-aprendizagem, bem como oferecer elementos para auxiliar e agilizar a prática de coordenadores e professores na gestão das atividades dos tutores nas salas virtuais de aprendizagem. Para tanto, foram levantados os requisitos funcionais, realizada avaliação da plataforma Moodle, e implementada uma aplicação WEB para atender à gestão de atividades dos tutores no Moodle. 
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9 2014 Dissertação de Mestrado  Navarro, Maria Izabel Mello  Educação a distância para servidores públicos com uso do Moodle: uma investigação em uma instituição de ensino superior https://www.rcaap.pt/detail.jsp?id=oai:agregador.ibict.br.BDTD_UFPE:oai:repositorio.ufpe.br:123456789/12236 Universidade: Federal da região sul País: Brasil O estudo sugere servidores técnico-administrativo avaliam a tecnologia de informação e comunicação (TIC) utilizada na educação a distância (EaD) em cursos de qualificação oferecidos por uma instituição de ensino superior, os participantes avaliam positivamente o Moodle consideraram o Moodle uma plataforma rica em vantagens, como: gratuidade, interatividade, flexibilidade 10 2014 Dissertação de mestrado Salvador, Marta Filipa Ferreira Aprender com as Tecnologias Digitais: um Modelo em eLearning em Contexto de Sala de Aula no Ensino Superior https://run.unl.pt/handle/10362/15263 Universidade: Católica País: Portugal O Objetivo principal analisar e avaliar a utilização de um Ambiente de Aprendizagem Enriquecido pela Tecnologia (TELE) no Ensino Superior, através do que é normalmente designado de eLearning e, perceber, o impacto que estas metodologias estão a ter no ensino presencial, a forma como estão a ser usadas e de que forma alunos e professores têm sido confrontados com esta realidade. Especificamente visa analisar o impacto da implementação de um modelo de eLearning na aprendizagem e perceber a relação entre uma estratégia metodológica suportada pela LMS Moodle na sala de aula, as competências digitais e skills que os alunos têm e de que forma isso resulta em termos de ensino-aprendizagem. O Moodle foi a plataforma de aprendizagem selecionada enquanto suporte ao processo de ensino-aprendizagem na unidade curricular O estudo permitiu atestar o impacto bastante positivo nos níveis de satisfação dos alunos e estabelecer uma relação eficaz entre a tecnologia e a aquisição de aprendizagens significativas: potenciou uma aprendizagem ativa, interativa e um contexto para o trabalho colaborativo; consequente capacidade autorregulatória da aprendizagem; promoveu o desenvolvimento da Literacia digital; possibilitou a adoção de metodologias de aprendizagem diversificadas; contribuiu para o aumento da participação, motivação e entusiasmo dos alunos. 
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11 2015 Tese de doutoramento Silva, Elisa Lopes da Cruz Ferreira Das intenções às iniciativas: contributos para a integração das tecnologias de informação e comunicação nas práticas de ensino/aprendizagem na Universidade de Cabo Verde http://hdl.handle.net/1822/38701 Universidade: de Cabo-verde País: Cabo-Verde Nesta tese procedemos a uma revisão de literatura e reflexão sobre o potencial da integração das TIC nas práticas de ensino-aprendizagem na Uni-CV no ensino presencial e a distância tendo como preocupação a identificação das condições tecnológicas e humanas existentes neste domínio na referida instituição de ensino superior de modo a apresentarmos propostas concretas para a formação dos docentes da Universidade de Cabo Verde neste domínio e de introdução de práticas pedagógicas com as TIC, nomeadamente no campo do e-learning. Para o desenvolvimento desta investigação recorremos a um estudo de caso e considerando a natureza do objeto de estudo, bem como a opção por três estratégias de investigação (descritivo, exploratório e estudo de caso único), as fontes de recolha de informação foram diversas: análise de vários documentos, entrevistas a diversos responsáveis para a área das TIC na Uni-CV, inquéritos por questionário aos discentes e docentes da Uni-CV, com o objetivo de cruzar os dados recolhidos para se descrever e caraterizar a real situação da Uni-CV no que se refere à integração das TIC nas práticas de ensino-aprendizagem no ensino presencial e a distância. Um dos resultados que sobressaiu deste estudo foi a subutilização das potencialidades da plataforma Moodle pela comunidade educativa na Uni-CV. Por último, procuramos analisar um modelo pedagógico que visou identificar as necessidades de formação dos docentes da Uni-CV no domínio das TIC, visando instigar a promoção do equilíbrio entre a perspetiva instrutivista e a perspetiva sócio-construtivista. 12 2016 Dissertação de mestrado Dominguinhos, Nuno Ricardo Fragoso  Plataforma e-learning da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e Hospital de Faro: análise de acessibilidade Web, da arquitetura de informação e usabilidade http://hdl.handle.net/10451/29613 Universidade: Escola superior de Tecnologia da saude de Lisboa País: Portugal Implementar plataformas e-Learning para que seja possível qualificar e requalifi-car os seus ativos sem barreiras de tempo e espaço. Este novo paradigma exige que conceitos como a Acessibilidade Web, a Arquitetura de Informação e a Usabilidade sejam incorporados no ciclo de implementação destas plataformas, de forma a assegurar uma melhor interação com os utilizadores. Este estudo foca a análise das plataformas e-Learning da Escola Superior de Tec-nologias da Saúde de Lisboa e do Hospital de Faro (Moodle e Dokeos), Sendo preocupação primária a avaliação do grau de eficiência, eficácia e satisfação dos utilizadores. Na primeira fase do estudo, foi feito um levantamento da Acessibilidade Web através da ferramenta Access Monitor e das heurísticas de 
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13 2016 Dissertação de mestrado    Batista, Sofia Andreia Delgado da Silva   Fatores determinantes na adoção e uso continuado da plataforma Moodle numa instituição de ensino superior http://hdl.handle.net/10451/22686  Universidade:Lisboa País: Portugal O estudo pretende Identificar fatores determinantes no processo de adoção e uso continuado de sistemas de gestão de aprendizagem, pelos professores de uma instituição de ensino superior pública em Portugal através da qual foram colocadas sob análise as atitudes dos docentes utilizadores e potenciais utilizadores do Moodle 14 2017 Dissertação de Mestrado Oliveira, Lygia Maria Silveira e Processo de ensino/aprendizagem e níveis motivacionais de docente e discente de disciplinas na modalidade à distância com suporte a plataforma Moodle https://repositorio.utad.pt/handle/10348/7381 Universidade Estadual do Ceará. País: Brasil O estudo salienta que a partir do uso das tecnologias é possível contribuir na formação académica em cursos de ensino superior, com suporte de sistemas dinâmicos como a Plataforma Moodle. Esta possibilita o gerenciamento da aprendizagem e, poderiam influenciar tanto para docentes quanto discentes para atuarem neste contexto de forma motivada. 15 2017 Tese de Doutoramento Messias, Inês  Ambientes híbridos em educação a distância : cenários para a criação de envolvimento do estudante na rede https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/6630 Universidade Aberta  País: Portugal  Compreender a relevância do envolvimento do estudante para uma real construção e apropriação do conhecimento em cenários de educação a distância. Assim, partindo da criação de ambientes de aprendizagem híbridos ou mistos, obtidos, neste caso, conjugando ambientes virtuais formais e as suas características (por exemplo, o Learning Management System, Moodle), e complementado com ambientes virtuais informais e as suas características (por exemplo, a rede social facebook), pretende-se compreender se e como poderá contribuir para um envolvimento do estudante em cursos do ensino superior a distância. Assim, importa antes de mais refletir e testar não só as plataformas onde o estudo será implementado, mas também as ferramentas que irão ser utilizadas para recolher os dados. O estudo pretende analisar o nível de envolvimento do estudante através do grau de interação, a frequência da colaboração e a qualidade das contribuições, quer em  fóruns de discussão no moodle, quer grupos no facebook. 

http://hdl.handle.net/10451/22686
http://hdl.handle.net/10451/22686
http://hdl.handle.net/10451/22686
https://repositorio.utad.pt/handle/10348/7381
https://repositorio.utad.pt/handle/10348/7381
https://repositorio.utad.pt/handle/10348/7381
https://repositorio.utad.pt/handle/10348/7381
https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&value=Messias%2C+In%C3%AAs
https://repositorioaberto.uab.pt/browse?type=author&value=Messias%2C+In%C3%AAs
https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/6630
https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/6630
https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/6630
https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/6630


135 
16 2017 Tese de Doutoramento Talaquichande, Narane Mussagy A implementação e uso da plataforma moodle na universidade católica de Moçambique : um estudo do impacto na gestão das aprendizagens http://hdl.handle.net/10400.14/24188 Universidade: Católica  País: Moçambique O estudo faz uma análise da implementação e do impacto do moodle na gestão de aprendizagens na universidade católica de Moçambique. A investigação revela que aos critérios que estiveram na base da escolha do moodle estão relacionados com o modelo pedagógico centrado no estudante para além de estarem associados ao preço, acessibilidade e sua facilidade de uso. Há pouca formação dos utilizadores do moodle. Embora docentes e estudantes, na sua maioria, considerem o moodle útil e impactante na gestão das aprendizagens, apenas uma minoria o usa. 17 2017 Dissertação de mestrado Carlos Manuel Ribeiro Martins Imagens do moodle: representações do ensino digital numa escola de ensino superior https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/106269 Universidade:Porto País: Portugal O contacto com as tecnologias da informação no ensino superior, é constante, muito devido à forma de ensinsar, e transmitir conhecimento, através de imagens estáticas e dinâmicas, sendo que que as mesmas ocupam cada vez mais espaço, pela facilidade de compreender sobre a forma de apresentação, e por outro lado, existem suportes digitais, para partilhar essas mesmas imagens, conteúdos, apresentações, ou outro tipo de material relacionado com a sala de aula. Esta familiaridade com a tecnologia de uma forma ou de outra vai promovendo a literacia digital, mas nem sempre se verifica, quando a utilização requer algo mais específico. Criar um olhar critico sobre como a tecnologia está implementada e a ser utilizada numa escola de ensino superior Neste caso em concreto, a plataforma que auxilia esse processo é o LMS Moodle. 
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Anexo 05- Resultados da questão sobre Usabilidade pedagógica (professores) Itens Sub itens Nada Pouco Moderada mente Muito    1) Participação 1.1. A participação dos estudantes em atividades letivas em EaD é elevada 3.9% 17.9% 38.5% 39.7% 1.2 A participação dos estudantes em atividades letivas é, por norma, elevada, quer no ensino presencial, quer no EaD 7.7% 7.7% 37.2% 47.4%      2) Interação 2.1 Na EaD os estudantes interagem mais entre si do que no ensino presencial 17.9% 18% 41.0% 23.1% 2.2 Na EaD, os estudantes, interagem mais com o professor do que no ensino presencial 15.4% 17.9% 52.6% 14.1% 2.3 A interação dos estudantes, entre si e, não depende do tipo de ensino praticado (presencial ou EaD)  14.1% 29.4% 32.1% 24.4% 2.4 A interação dos estudantes com o professor não depende do tipo de ensino praticado (presencial e EaD) 11.6% 17.9% 41.0% 29.5%    3) Liderança 3.1 A liderança da turma baseia-se no princípio de comunicação de aprendizagem. 5.1% 14.2% 19.2% 61.5% 3.2 A liderança da turma é partilhada entre estudantes e professores 2.6% 12.8% 21.8% 62.8% 3.3 A liderança da turma centra se no professor 55.1% 16.7% 19.2% 9.0%   4) Partilha 4.1 A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos virtuais de aprendizagem. 1.3% 11.5% 35.9% 51.3% 4.2 A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos de aprendizagem presencial. 14.1% 15.4% 42.3% 28.2%  5) Autenticidade da informação e conhecimento 5.1 A autenticidade da informação e do conhecimento é um problema complexo da avaliação no ensino superior (E.S.), em geral. 7.7% 15.5% 15.4% 61.4% 5.2 A regulação da autenticidade da informação e do conhecimento é mais necessária na EaD do que no ensino presencial 14.1% 5.2% 25.6% 55.1% 6) Coesão: Grupos 6.1 As turmas virtuais são mais coesas do que as presenciais   23.1% 32.% 32.1% 12.8% 6.2 As turmas presencias são mais coesas do que as turmas virtuais  6.4% 26.9% 35.9% 30.8% 6.3 Não há diferença entre as turmas virtuais e as turmas presenciais, em relação à coesão. 17.9 33.4 30.8% 17.9%  7) Coesão: Dinâmicas 7.1 A competitividade entre estudantes do ensino online inibe as dinâmicas de coesão. 20.5% 44.8% 24.4% 10.3% 7.2 A competitividade entre estudantes do ensino presencial inibe as dinâmicas de coesão. 16.7 30.8 39.7% 12.8% 7.3As lideranças partilhadas no ensino online promovem a coesão. 7.7% 29.5% 55.1% 7.7% 7.4 As lideranças partilham no ensino presencial promovem a coesão. 9.0% 29.4% 44.9% 16.7%    8. Confiança 8.1 Na EaD, o grau de confiança entre estudante e professores é maior do que no ensino presencial. 24.3% 16.7% 46.2% 12.8% 8.2 O grau de confiança entre estudante e professor é independente do contexto de aprendizagem. 12.8% 16.7% 34.6% 35.9%    9.1 Na EaD, o professor apresenta conteúdos. 9.0% 6.4% 30.8% 53.8% 9.2 Na EaD, o professor é o principal mediador das aprendizagens. 39.7% 23.1% 21.8% 15.4% 
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9. Mediação 9.3 Na EaD, a comunidade é o principal mediador das aprendizagens. 17.9% 20.6% 11.5% 50.0%    10. Valor 10.1 A EaD garante aprendizagens sólidas e credíveis. 26.2% 20% 2.5% 51.3% 10.2 O ensino presencial garante aprendizagens sólidas e credíveis. 2.6% 13.6% 16.7% 67.1% 10.3 A EaD só garante aprendizagens sólidas e credíveis em complemento do ensino presencial. 17.9% 9.0% 52.6% 20.5%  
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Anexo 06- Resultados da questão sobre Usabilidade pedagógica (estudantes) Itens Sub itens Nada Pouco Moderada mente Muito Completamente   1.Participação 1.1 A participação dos estudantes em atividades letivas em EaD é elevada 1,8% 13,9% 28,3% 28.9% 27.1% 1.2 A participação dos estudantes em atividades letivas é, por norma, elevada, quer no ensino presencial, quer no EaD. 1,1% 7,1% 36,1% 37.1% 18.6%      2) Interação 2.1 Na EaD os estudantes interagem mais entre si do que no ensino presencial 3,9% 13,6% 30,0% 45.0% 7.5% 2.2 Na EaD, os estudantes, interagem mais com o professor do que no ensino presencial. 6,4% 12,5% 44,5% 32.1% 4.5% 2.3 A interação dos estudantes, entre si e, não depende do tipo de ensino praticado (presencial ou EaD).  9.5% 27,4% 25,9% 26.1% 11.1% 2.4 A interação dos estudantes com o professor não depende do tipo de ensino praticado (presencial e EaD) 5,0% 8,6% 51,1% 24.6% 10.7%    3) Liderança 3.1 A liderança da turma baseia-se no princípio de comunicação de aprendizagem. 1,1 10,4 23,2 54.6% 10.7% 3.2 A liderança da turma é partilhada entre estudantes e professores 2,9% 1,4% 23,9% 57.9% 13.9% 3.3 A liderança da turma centra se no professor 24,3% 15,0% 31,4% 21.1% 8.2%   4) Partilha 4.1 A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos virtuais de aprendizagem. 4,3% 11,4% 18,9% 51.8% 13.6% 4.2 A partilha entre estudantes é facilitada pelos contextos de aprendizagem presencial. 5,4% 11,8% 19,6% 50.0% 13.2%  5) Autenticidade da informação e conhecimento 5.1 A autenticidade da informação e do conhecimento é um problema complexo da avaliação no ensino superior (E.S.), em geral. 2,5% 17,9% 58,9% 13.9% 6.8 5.2 A regulação da autenticidade da informação e do conhecimento é mais necessária na EaD do que no ensino presencial 5,7% 12,1% 25,4% 19.3% 37.5% 6) Coesão: Grupos 6.1 As turmas virtuais são mais coesas do que as presenciais. 9,4% 6,4% 33,9% 32.1% 18.2% 6.2 As turmas presencias são mais coesas do que as turmas virtuais  3,2% 13,6% 35,0% 37.1% 11.1% 6.3 Não há diferença entre as turmas virtuais e as turmas presenciais, em relação à coesão. 5,3% 7,5% 35,4% 39.3% 12.5%  7) Coesão: Dinâmicas 7.1 A competitividade entre estudantes do ensino online inibe as dinâmicas de coesão. 2.9% 21.8% 50.7% 20.0% 4.6% 7.2 A competitividade entre estudantes do ensino presencial inibe as dinâmicas de coesão. 4.5% 20.4% 47.9% 23.6% 3.6% 7.3As lideranças partilhadas no ensino online promovem a coesão. 2,8% 15,3% 49% 27.9% 5.0% 
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7.4 As lideranças partilham no ensino presencial promovem a coesão. 1,4% 20,7% 45,4% 28.2% 4.3%    8. Confiança 8.1 Na EaD, o grau de confiança entre estudante e professores é maior do que no ensino presencial. 6,8% 7,5% 41,1% 38.9% 5.7% 8.2 O grau de confiança entre estudante e professor é independente do contexto de aprendizagem. 2.5% 11.8% 31.1% 47.1% 7.5%    9. Mediação 9.1 Na EaD, o professor apresenta conteúdos. 4.3% 6.4% 12.9% 41.4% 35.0% 9.2 Na EaD, o professor é o principal mediador das aprendizagens. 14.6% 14.7% 29.3% 27.5% 13.9% 9.3 Na EaD, a comunidade é o principal mediador das aprendizagens. 9.7% 11.4 18.9% 40.0% 20.0%    10. Valor 10.1 A EaD garante aprendizagens sólidas e credíveis. 0.5% 8.% 13.% 42.1% 36.4% 10.2 O ensino presencial garante aprendizagens sólidas e credíveis. 0.9% 4.2% 18.5% 41.4% 35.0% 10.3 A EaD só garante aprendizagens sólidas e credíveis em complemento do ensino presencial. 4.3% 7.9% 31.4% 30.7% 25.7%  
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