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Resumo 
Neste texto descreve-se uma experiência de utilização da MOODLE, uma plataforma (open source) de gestão de 
aprendizagens com grande utilização a nível mundial num contexto de suporte à componente não presencial de uma 
acção de formação contínua de professores. No texto apresentam-se os principais resultados do estudo realizado o 
qual assumiu um carácter exploratório e descritivo, adoptando como principais instrumentos de recolha de dados um 
questionário elaborado para o efeito e os registos automáticos efectuados pelo próprio sistema. A terminar apontam-
se algumas das limitações deste estudo e desenham-se perspectivas para o desenvolvimento futuro de outros projectos 
de investigação neste domínio. 
 
Abstract 
In this paper we describe an experience of using MOODLE, an open source learning management system, as an 
online support tool of a teacher’s in-service training initiative. We describe the main data from this descriptive and 
exploratory study. The data were collected using a questionnaire which was answered by 18 of the 21 teachers 
involved in this training initiative. Some of the data originates from the automatic logs generated by the learning 
management platform. We refer in the text to some of the limitations of this study and we present some perspectives 
for future research projects in this same domain. 
 
1. TIC na educação – competências para os professores. 

O documento “Estratégias para a acção – As TIC na educação” (NÓNIO, 2002) reconhece a 
importância das tecnologias da informação e comunicação na sociedade actual e reflecte sobre o desafio 
que neste domínio é colocado ao sistema educativo e aos professores que o integram: “Uma sociedade em 
constante mudança coloca um permanente desafio ao sistema educativo. As tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) são um dos factores mais salientes dessa mudança acelerada, a que este sistema tem 
que ser capaz de responder rapidamente, antecipar e mesmo promover” (2002:2). O mesmo documento 
estabelece a necessidade dos professores possuírem um conjunto de competências básicas em TIC que 
implicam o conhecimento e competências em cinco vertentes: 

1. atitudes positivas, numa perspectiva de abertura à mudança, receptividade e aceitação 
das potencialidades das TIC (…); 

2. promoção de valores fundamentais no uso das TIC (…); 
3. competências de ensino genéricas sobre quando utilizar e como integrar as TIC nas 

diferentes fases do processo de ensino (…);  
4. competências para o ensino da disciplina/área curricular, incluindo o modo como 

integrar as TIC no curriculum (…); 
5. capacidades de manuseamento das ferramentas, incluindo software utilitário e de gestão 

pedagógica, em contexto educativo (ibidem, 2002:4-5). 
O desenvolvimento e actualização das competências dos professores em TIC é uma necessidade 

permanente não só pela ausência ou limitada formação inicial de muitos professores neste domínio, mas 
também pela rápida evolução das tecnologias e serviços que neste domínio estão em contínuo 
desenvolvimento. Torna-se assim necessário que as próprias metodologias utilizadas nos processos de 
formação contínua, quer em domínios directamente relacionados com as TIC, quer em qualquer outro 
domínio do conhecimento, façam uso do próprio potencial das TIC, no suporte às actividades de 
formação. Deste modo, podem desenhar-se iniciativas de formação que mobilizam em simultâneo 
competências diversas no âmbito das TIC, abarcando as várias vertentes atrás referenciadas. O documento 
“Estratégias para a acção – As TIC na educação” a que temos feito referência, tem subjacente este mesmo 
espírito quando refere que: 

“[h]á assim que intensificar a mobilização dos professores para a aquisição e 
desenvolvimento de competências através da formação contínua adequada e que associe a 
utilização das TIC ao processo didáctico-pedagógico alterando as metodologias utilizadas. 
Trata-se, não só de conferir aos professores o domínio das ferramentas TIC mas também o 
conhecimento dos modos de usar estas ferramentas para promover a aprendizagem” 
(NÓNIO, 2002:26). 

O mesmo documento, refere que “[a] formação contínua pode recorrer também às TIC para 
conceber dispositivos de apoio baseados na lógica da formação a distância. Deste modo será possível o 
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trabalho colaborativo de docentes e formadores e a reflexão conjunta, bem como o acesso a um manancial 
de materiais e informação impensáveis nos dispositivos de formação mais tradicionais” (ibidem, 
2002:26), 

A disponibilização de informação de forma dinâmica, possibilitando que as pessoas construam, 
colaborem e partilhem informação e conhecimento online, pode ser facilitada por ferramentas 
tecnológicas específicas, como sejam os “sistemas de gestão de aprendizagens” (Learning Managment 
Systems). Com estas ferramentas tecnológicas é possível desenhar acções de formação contínua de 
professores possibilitando a existência de uma componente não presencial de apoio a toda a formação, 
disponibilizando online toda informação documental em diverso formatos (dos documentos texto aos 
documentos hipermédia), possibilitando a existência de espaços colaborativos construídos pelos próprios 
formandos (portefólios digitais, páginas web) e explorando as possibilidades de comunicação assíncrona 
entre formador e formandos e entre formandos (esclarecimento de dúvidas, envio de e-mail, notícias, 
etc.). 

No desenho da acção de formação contínua de professores “GSP – Geometer’s Sketchpad no 
estudo e modelação de problemas geométricos” esteve presente a vontade de contribuir para o 
desenvolvimento das competências dos professores de matemática do ensino básico e secundário em 
relação à utilização das TIC, quer na dimensão de exploração de software específico no domínio do 
ensino da matemática, quer na dimensão de incorporação de práticas de formação e desenvolvimento 
profissional suportadas pelo uso das próprias TIC, no caso concreto através do recurso a um ambiente 
virtual de gestão de aprendizagens designado MOODLE. 

 
2. TIC na educação – as tecnologias e o ensino da Matemática. 

A importância de uma utilização eficaz das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
pelos professores de Matemática, com particular incidência no que se refere ao software específico no 
âmbito da disciplina, é considerada fundamental para o enriquecimento e aperfeiçoamento dos processos 
de ensino - aprendizagem da Matemática (NCTM, 1994). Nas aulas de matemática, os alunos devem 
utilizar a tecnologia para criar, manipular e investigar de uma forma mais interessante e motivadora as 
ideias matemáticas. Como tal, os professores devem ter um conhecimento alargado das diferentes 
potencialidades tecnológicas (Internet, software dinâmico de geometria, calculadoras gráficas, etc.) para 
que possam experimentar com os seus alunos novos meios de interacção e partilha dentro da sala de aula. 
A utilização de software de geometria dinâmica para o estudo da geometria e das funções, especialmente 
na modelação de problemas geométricos, são constantemente referenciadas nos textos que apoiam as 
orientações curriculares vigentes para o ensino básico e secundário da Matemática. Com efeito, no 
Currículo Nacional do Ensino Básico (DEB, 2001:71) é possível observar o apelo ao uso das novas 
tecnologias, de modo a proporcionar aos alunos “(…) a oportunidade de trabalhar com a folha de cálculo 
e com diversos programas educativos, nomeadamente de gráficos de funções e  de  geometria dinâmica 
assim como de utilizar as capacidades educativas da rede Internet”. No ensino secundário (DES, 2003: 
16), a utilização do computador é considerada obrigatória “nomeadamente nos domínios da Geometria 
dinâmica, da representação gráfica de funções e da simulação”. O programa Geometer's Sketchpad1 é 
visto como um dos instrumentos com potencialidades a nível da “resolução de problemas e de exploração 
de situações e as próprias concepções de demonstração, em particular a sua relevância na aprendizagem 
da geometria” (Veloso 1998: 60). 

A utilização do Geometer's Sketchpad (a que passaremos a referir-nos por GSP) em ambiente de 
sala de aula (ou em laboratórios de matemática, actividades extra curriculares, trabalhos de projecto e 
actividades lúdicas com alunos) encontra-se bastante divulgado em encontros de professores de 
Matemática (nomeadamente os encontros nacionais realizados anualmente Pela associação de Professores 
de Matemática) e em sessões de formação contínua de professores2, existindo na web estudos e sítios que 
exemplificam a aplicação deste software em actividades de ensino-aprendizagem, tanto no estudo da 
geometria como das funções, para alunos de diferentes níveis de ensino. No entanto, não pode considerar-
se que existe uma utilização generalizada nem das TIC em termos globais, nem de software específico 
como o GSP, por parte dos professores, em situação de interacção com os seus alunos. De facto, diversos 
estudos indicam que apesar da maioria dos professores terem computador em casa e dedicarem uma 
grande parte do tempo na preparação de actividades lectivas fazendo uso da tecnologia (elaboração de 
fichas de trabalho, testes, etc.), apenas uma pequena parte utiliza a tecnologia em interacção directa com 
os seus alunos, dentro e fora da sala de aula (Paiva, 2002). 
                                                            
1 Este software pode ser adquirido através da Associação de Professores de Matemática (APM) e consultado no site 

oficial da Key Curriculum Press (http://www.dynamicgeometry.com/ ). 
2 O Centro de Formação da APM (de URL: http://www.apm.pt/cformacao/accoes.php )  já promoveu diversos cursos 

de formação contínua relacionados com a aplicação do Geometer's Sketchpad aos diferentes níveis de ensino. 
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 O estudo de Paiva (2002:18-19), reportando-se a dados do ano lectivo 2001/2002; indica que 
91% dos professores usam computador. Todavia, à data do estudo, a grande maioria (74%) não utilizava o 
computador com os seus alunos nem em sala de aulas nem em clubes ou aulas de apoio. Embora 26% dos 
professores referisse usar computadores com os seus alunos, apenas 19% dos professores diziam tê-lo 
feito mais de quatro vezes no ano de 2001. Estamos esperançados de que dados mais actuais seriam mais 
animadores dada a melhoria significativa de alguns dos factores que podem ser condicionantes da 
utilização das TIC no ensino, como sejam as condições de equipamento das escolas, que têm vindo a 
registar uma melhoria significativa, bem como o esforço de dinamização da utilização educativa dos 
computadores com alunos, de que é exemplo significativo o lançamento no ano lectivo de 2005/2006 do 
projecto “Portáteis nas escolas”, através da equipa CRIE (Computadores, Redes e Internet na Escola) do 
Ministério da Educação. Dados de 2003 (Paiva, 2003:69) referentes à utilização das TIC pelos alunos 
2002/2003, indicam que 45% dos alunos usaram o computador em contexto educativo, todavia importa 
reter que estes valores incluem alunos que tinham aulas de informática. 

O estudo de Paiva (2002:41) veio revelar que “68% dos professores que participaram no estudo 
sentem que o uso das TIC lhes exige novas competências e, muitos deles, revelam conhecer mal as 
vantagens das TIC em contexto educativo”. O desenvolvimento de competências de integração das TIC 
numa perspectiva pedagógica proporcionará aos professores uma outra visão sobre a aplicação de 
software específico da disciplina favorecendo a sua aplicação. De uma maneira geral, os professores 
necessitam de desenvolver confiança no uso das tecnologias, para que, criticamente, as possam integrar 
nas finalidades e objectivos do ensino (Ponte et all, 2003). 

A utilização da MOODLE no desenvolvimento desta acção de formação contínua de professores, 
com uma componente presencial e outra a distância, permitiu a existência de um contexto de trabalho 
colaborativo no qual os professores utilizaram, para além da tecnologia específica de geometria, outras 
ferramentas tecnológicas: participação em fóruns de discussão, envio de e-mail, construção de applets 
Java Sketchpad em páginas web, transferência de ficheiros, criação de portefólios digitais, entre outros. 
Para além da diversidade de ferramentas e serviços tecnológicos colocados ao dispor dos professores no 
âmbito desta acção de formação, existiu a intenção de utilizar um ambiente tecnológico – neste caso a 
plataforma de gestão de aprendizagem MOODLE – como forma de levar os professores a explorarem, na 
condição de formandos, algumas das potencialidades das TIC no contexto da educação/formação. 
Procurou-se desta forma concretizar aquilo que é preconizado em Paiva (2001:49-50). “… uma formação 
em TIC conjugada com uma formação científica na área disciplinar, ou seja um ‘dois em um’.” 
 
3. Breve historial da MOODLE 

A MOODLE, acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning e simultaneamente 
acrónimo de Martin Object-Oriented Dynamic Learning, sendo que Martin é o nome próprio do seu 
criador original Martin Dougiamas, e um ambiente virtual de aprendizagem de utilização livre, criado em 
2001 no âmbito do projecto de investigação de doutoramento do seu criador. Desde então tem sido 
desenvolvida colaborativamente por uma comunidade virtual que reúne inúmeros profissionais de 
diversas áreas (programadores, professores, “designers instrucionais”, etc). 

À semelhança da generalidade dos Learning Management Systems (plataformas de gestão de 
aprendizagens), a MOODLE inclui um conjunto de funcionalidades que podemos sistematizar em quatro 
dimensões básicas: 

1. acesso protegido e gestão de perfis de utilizador; o que permite criar um ambiente web reservado 
aos participantes num determinado curso e definindo diversos graus de controlo do sistema, 
nomeadamente ao nível dos professores/formadores e dos alunos/formandos; 

2. gestão de acesso a conteúdos, permitindo ao professor/formador colocar conteúdos online, em 
diversos formatos, e definir os momentos e formas de interacção dos alunos/formandos com esse 
mesmos conteúdos; 

3. ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, permitindo a comunicação 
professor/formador com o aluno/formando ou com grupos de alunos/formandos, bem como 
destes entre si; 

4. sistemas de controlo de actividades, permitindo o registo de todas as actividades realizadas pelos 
alunos/formados e professores/formadores.  

A MOODLE englobam também um conjunto de outras ferramentas e funcionalidades passíveis de 
utilizações em diversas explorações pedagógicas como sejam a cração de blogs, sondagens, portefólios, 
etc…. Este recursos estão em contínuo desenvolvimento, em grande parte devido à filosofia de open 
source a que está associada uma comunidade de utilizadores muito grande a nível mundial. 

A riqueza de recursos deste LMS e o facto de ser um software em regime de open source, o que 
permite a sua utilização de forma gratuita, e o facto de se encontrar já traduzido para mais de 60 línguas 
diferentes são talvez as principais razões para a ampla divulgação deste sistema, aliás adoptado já no ano 
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lectivo 2005/2006 pela equipa CRIE do Ministério da Educação de Portugal, no suporte a toda a formação 
no domínio das TIC. Informação exaustiva sobre a MOODLE pode ser encontrado no website oficial 
http://moodle.org ou em http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle e http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle, 
fontes por nós consultadas. Na figura 1 pode visualizar-se o interface geral do sítio oficial da MOODLE. 

Figura 1 – Aspecto geral do sítio oficial da MOODLE 

 
 
4. Desenho do estudo 

O estudo que realizamos pode caracterizar-se como um estudo exploratório de carácter descritivo 
(Marshall & Rossman, 1995:40-41), inserindo-se particularmente num paradigma qualitativo de 
investigação, assumindo a natureza de um estudo realizado num “contexto ecológico natural”, dentro do 
espírito preconizado por Bogdan & Biklen (1994:16). 

Como objectivo geral do estudo tínhamos a preocupação de identificar, caracterizar e descrever os 
principais aspectos associados a uma experiência de utilização da plataforma MOODLE no apoio à 
componente não presencial de uma acção de formação contínua de professores intitulada “GSP – 
Geometer’s Sketchpad no estudo e modelação de problemas geométricos” procurando assim aumentar o 
conhecimento neste domínio e identificar tópicos para investigações futuras. 
 
5. A acção de formação GPS 

A acção de formação “GSP – Geometer’s Sketchpad no estudo e modelação de problemas 
geométricos”, promovida pelo Centro de Formação da Associação de Escolas Braga /Sul, enquadrou-se 
na categoria de oficina de formação e previa uma componente presencial de 30 horas (desenvolvida ao 
longo de 10 semanas, com início a 25 de Setembro e término a 4 de Dezembro) e uma componente não 
presencial de igualmente 30 horas. Esta acção de formação foi acreditada pelo Conselho Científico da 
Formação Contínua de Professores3, relevando para efeitos de progressão na carreira dos professores do 
ensino básico e secundário. 

A componente presencial da acção de formação GSP desenvolveu-se em 10 sessões de três horas, 
as quais decorreram em horário pós-laboral (das 18h30 às 21h30), uma vez por semana, às segundas-
feiras. A componente não presencial desenvolveu-se tendo por suporte um espaço virtual desenvolvido na 
plataforma MOODLE, que intitulamos de “GSP na MOODLE”4. Na figura 2 pode visualizar-se o 
interface geral deste espaço virtual. 

                                                            
3 Acreditada com o nº CCPFC/ACC-40266/05. 
4 Com o URL http://www.nonio.uminho.pt/moodle/course/category.php?id=3) 
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Figura 2 – Aspecto geral do sítio “GSP na MOODLE” 

 

A concepção da componente não presencial da acção GSP, teve subjacente o espírito de 
desenvolvimento de estratégias de aprendizagem que estimulassem um envolvimento de todos os 
participantes (formandos e formadores) na realização das actividades propostas e na construção colectiva 
de conhecimento, promovendo um espírito de partilha de conhecimentos entre todos. 
 
5.1 Modelo de organização da acção GSP na plataforma MOODLE 

A acção de formação GSP tinha os seus conteúdos programáticos estruturados em três módulos, 
estando estipulado que a exploração dos mesmos deveria ser feita de uma forma gradual e sequencial, 
tanto na componente presencial, como na componente não presencial. 

Cada um dos módulos do curso tinha associado um conjunto de hiperligações para a web, 
previamente seleccionadas pela formadora, as quais eram tornadas visíveis e acessíveis aos formandos de 
acordo como o desenrolar das actividades de formação e segundo uma cronologia pré-definida. Uma vez 
tornadas acessíveis para os formandos, as hiperligações mantinham-se disponíveis na plataforma até ao 
final do curso. 

Cada um dos módulos da acção GSP na MOODLE seguiu a mesma estrutura geral. Cada módulo 
tinha associado um exercício que era proposto aos formandos (construção de uma actividade com o 
Geometer’s Sketchpad) e um fórum de discussão com o qual se pretendia facilitar o confronto de ideias e 
de perspectivas individuais ou de grupo, contribuindo para a resolução de eventuais problemas, 
esclarecimento de dúvidas, partilha de informação e colaboração na realização das actividades propostas. 

As actividades propostas aos formandos relacionaram-se com aspectos referentes à concepção de 
actividades de geometria dinâmica para exploração em diferentes situações e contextos de ensino 
aprendizagem (sala de aula, laboratórios de matemática, actividades extra-curriculares, trabalhos de 
projecto e actividades lúdicas) e com a construção de materiais (fichas, testes, actividades, relatórios) para 
exploração no âmbito do ensino-aprendizagem da Matemática. 

A figura 3 apresenta a estrutura geral de um dos módulos da acção de formação. 
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Figura 3 – Estrutura geral de um dos módulos estruturados na sítio “GSP na MOODLE” 

 
Sendo um dos princípios da componente não presencial da acção GSP, a partilha dos resultados 

das actividades realizadas pelos formandos, foi estruturado na MOODLE um espaço comum intitulado 
galeria virtual, que se constituiu como um ponto de encontro de todos os trabalhos produzidos na acção. 
Pretendia-se que este espaço galeria virtual funcionasse como um portefólio digital dos trabalhos 
realizados pelos formandos, o que veio de facto a acontecer (ver figura 4). 

Figura 4 – Estrutura geral de um dos módulos estruturados no sítio “GSP na MOODLE” 
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6. Processo e instrumentos de recolha de dados. 
A recolha de dados efectuou-se essencialmente através de dois tipos de instrumentos: os registos 

automáticos efectuados pela própria plataforma MOODLE e um questionário preenchido voluntariamente 
pelos professores na última sessão presencial. Neste texto, por razões de limite à extensão do mesmo, 
apresentaremos apenas os dados recolhidos a partir do questionário, ficando para outra ocasião a 
apresentação dos dados recolhidos de forma automática. Apenas pontualmente faremos referência aos 
dados recolhidos automaticamente pela própria plataforma, quer para corroborar quer para esclarecer 
aspectos específicos associados à interpretação dos dados recolhidos com os questionários. 

O questionário utilizado foi desenvolvido especificamente para este estudo embora a sua 
elaboração tenha tido por base quer uma revisão de literatura sobre outros estudos similares quer uma 
análise de outros questionários construídos com função similar. Na elaboração dos questionários tiveram-
se igualmente em consideração as extensas recomendações feitas por Hill & Hill (2005) e Moreira (2004). 

Após a sua construção o questionário foi submetido à apreciação de dois especialistas no domínio 
da investigação educacional, com experiência no âmbito da utilização de ambientes de aprendizagem na 
web no campo da formação. As observações e sugestões destes especialistas permitiram proceder a 
reajustamentos e aperfeiçoamentos da versão final do questionário. Procurou-se deste modo proceder a 
uma validação da forma e conteúdo do questionário. 

Os questionários foram preenchidos de forma anónima e os sujeitos informados de que os dados 
recolhidos poderiam vir a ser divulgados em congressos ou outras iniciativas de comunicação de 
resultados de investigação. 

O questionário foi entregue e preenchido na última sessão presencial da acção de formação, pelos 
18 formandos que compareceram a essa sessão, tendo sido posteriormente enviado por mail aos três 
outros formandos (21 sujeitos na totalidade) que não estiveram presentes nesta sessão. Receberam-se 18 
questionários preenchidos o que corresponde a uma taxa de retorno de 86%. Todos os 18 questionários 
recebidos correspondem aos questionários preenchidos na última sessão presencial não tendo sido 
possível, apesar dos esforços envidados, obter respostas dos formandos ausentes na sessão em causa. 

O questionário incluía questões fechadas e questões abertas sendo que um dos sujeitos não 
respondeu a nenhuma das questões abertas. Dois outros formandos não responderam a nenhuma das 
questões relacionadas com a exploração da MOODLE no suporte à realização de portefólios digitais no 
âmbito da acção de formação em causa. Os registos automáticos da MOODLE indicam a existência de 
dois formandos que, durante o período de desenvolvimento da acção, não participaram na criação do 
portefólio digital, não tendo colocado online qualquer trabalho, tal como era solicitado no final de cada 
módulo. Parece-nos legítimo supor que tenham sido estes formandos fossem os mesmos que não 
responderam a qualquer uma das questões sobre a exploração da MOODLE no suporte à realização de 
portefólios digitais. Todos os outros questionários apresentaram praticamente todos os itens preenchidos. 
Note-se que posteriormente ao término da última sessão presencial e posteriormente ao preenchimento do 
questionário a que nos temos vindo a referenciai, os restantes formandos acabaram por colocar online os 
seus trabalhos. 

O questionário dividiu-se em três partes consideradas relevantes para a avaliação da componente 
não presencial: (a) conhecimento prévio dos formandos relativamente ao ambiente da MOODLE e 
serviços associados; (b) condições de acesso à MOODLE e à Internet; (c) aspectos de natureza 
pedagógica e organizacional. 

7. Apresentação dos dados e conclusões 
7.1 Aspectos de natureza tecnológica - conhecimento prévio dos formandos relativamente ao ambiente 
da MOODLE e serviços associados. 

Considerando que o domínio de aspectos tecnológicos associados aos ambientes online e que a 
opção “informada” de participar numa iniciativa de formação com uma componente a distância poderão 
ter sido factores com influência na adesão e envolvimento dos formandos na actividades da componente 
não presencial com apoio na web, procurámos por um lado caracterizar o tipo de experiência prévia dos 
formandos com a plataforma online utilizada e com os diversos serviços de comunicação que esta 
disponibiliza, e por outro lado identificar se o conhecimento (ou desconhecimento) prévio por parte dos 
formandos, da existência de uma componente não presencial com suporte na web influenciou a sua 
decisão quanto a sua participação na mesma. 

No gráfico 1 representam-se as respostas dos formandos relativamente aos conjuntos de questões 
com as quais pretendíamos caracterizar os seus conhecimentos tecnológicos anteriores à participação 
nesta acção de formação”. 

Observando o gráfico 1, verifica-se que 17 (90%) dos 18 formandos que responderam ao 
questionário nunca tinham utilizado a plataforma MOODLE nem tinha participado em nenhuma acção de 
formação que combinasse uma componente de formação presencial com uma componente não presencial 
com suporte na web. Contudo, os sujeitos revelaram um domínio satisfatório dos principais serviços de 



V Conferência Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação 

344 

comunicação online que seriam utilizados na componente não presencial, uma vez que todos os 
formandos já utilizavam correio electrónico e que 10 sujeitos (60%) já tinham participado em fóruns de 
discussão, anteriormente ao seu envolvimento nesta acção de formação. 

No que refere ao facto de terem ou não conhecimento de que a acção de formação iria incluir uma 
componente não presencial com recurso à web, verificou-se que 16 (89%) dos 18 formandos que 
responderam ao questionário, não tinham conhecimento desse facto, havendo apenas 2 formandos a 
declarar que tinha esse conhecimento previamente à inscrição na acção de formação. Estes dados não são 
surpreendentes pois quando foi proposto ao Centro de Formação Braga/Sul a acção de formação: “GSP – 
Geometer’s Sketchpad no estudo e modelação de problemas geométricos, o projecto de formação 
entregue visava que a acção de formação, na modalidade de oficina, decorresse de acordo com a 
abordagem mais tradicional, ou seja, com uma componente de trabalho não presencial por parte dos 
formandos mas sem suporte na web. Só mais tarde surgiu a oportunidade de criar um espaço na web, mais 
precisamente na plataforma MOODLE, de forma a complementar a acção com actividades que 
envolvessem a colaboração e a partilha de todos. Quando foi publicitado, pelo Centro de Formação, o 
Plano de Formação para 2006, em Dezembro de 2005, não havia no texto qualquer referência à 
componente não presencial. Por essa razão, somente os formandos que leccionavam nas mesmas escolas 
das formadoras poderiam, a título de conversa, ter tomado conhecimento desse facto.  

Gráfico 1: Conhecimentos tecnológicos anteriores à participação dos formandos na acção de formação 
“GSP – Geometer’s Sketchpad no estudo e modelação de problemas geométricos” 
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O facto de 13 (70%) dos 18 formandos que responderam ao questionário terem conhecimento da 
existência de outras acções de formação com componente web permitiu que não ficassem muito 
surpreendidos quando lhes foi participado, na primeira sessão, que a acção de formação, na modalidade 
de oficina de formação, iria ter uma componente não presencial na web, utilizando a plataforma 
MOODLE. Importa até ter presente que, apesar de 17 dos formandos dizer nunca ter utilizado a 
MOODLE, 9 de entre estes referiu já conhecer anteriormente a plataforma MOODLE, em moldes que não 
tivemos oportunidade de averiguar. 

No sentido de percebermos quais foram as reacções iniciais dos formandos à existência de uma 
componente de formação não presencial com suporte via web, inquirimo-los sobre este aspecto através da 
questão: “Quando teve conhecimento que a Acção de Formação B03: GSP – Geometer’s Sketchpad, no 
estudo e modelação de problemas geométricos” iria incluir uma componente não presencial, na web qual 
foi a sua primeira reacção?”. 

A análise e categorização das respostas obtidas permitiu identificar essencialmente cinco tipos de 
manifestações por parte dos sujeitos: 
 Satisfação, curiosidade e interesse – 11 referências 
 Possibilidade de adquirir novos conhecimentos relacionados com as TIC – 3 referências 
 Possibilidade de aceder a informação, partilhar conhecimentos e esclarecer dívidas – 5 referências 
 Expectativa – 2 referências 
 Receio de sentir dificuldades – 2 referências. 

No seu conjunto, as respostas dos formandos revelaram à partida sentimentos positivos sendo que, 
em 18 formandos, 11 (61%)   manifestaram “satisfação, curiosidade, interesse” em relação à existência de 
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uma componente de formação com suporte na web, existindo também 8 referências positivas relacionadas 
com a possibilidade de adquirirem novos conhecimentos relacionados com as TIC e formas de trabalhar e 
colaborar. Verificaram-se também 4 referências de “expectativa” e “algum receio de futuras 
dificuldades”. Uma das formandas, conhecedora de outras acções de formação com componente web, 
referiu ainda que este tipo de acção lhe traria alguma dedicação extra em casa. 

A referência à existência de “sentimentos positivos” em relação a este tipo de componente de 
formação não presencial via web associados a aspectos como “curiosidade” e “novidade” é comum na 
bibliografia (ver, por exemplo, Gomes & Dias, 1999; Gomes, 2004). 

 
7.2 Condições de acesso à MOODLE e à Internet 

Entre os aspectos identificados na literatura no que se refere aos factores condicionantes do nível 
de participação e envolvimento em iniciativas de formação com componente não presencial via web, 
contam-se os que se reportam às condições de acesso à Internet e aos espaços online que suportam essas 
componentes de formação (cf. Gomes & Dias, 1999; Gomes; 2004; Meirinhos, 2006). Por esta razão, 
pareceu-nos importante inquirir os participantes na acção de formação sobre alguns aspectos referentes às 
condições de acesso à Internet e à plataforma MOODLE de que usufruíram durante a realização da acção 
de formação. 

Gráfico 2 – Condições de acesso à Internet e à MOODLE durante a acção de formação “GSP – 
Geometer’s Sketchpad no estudo e modelação de problemas geométricos” 
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No que se refere às condições de acesso à Internet, verificou-se que as mesmas foram bastante 
boas pois todos os sujeitos indicaram dispor de local de acesso à Internet “sempre” (15 refs.) ou “quase 
sempre” (3 refs.). Quando inquiridos sobre as condições de acesso a partir da residência pessoal, também 
todos os formandos em causa afirmaram possuir “sempre” (14 sujeitos)  ou “quase sempre” (4 sujeitos) 
condições de acesso. Deste dados pode inferir-se que todos os 18 formandos tinham acesso à Internet nas 
suas residências habituais. Embora estes dados possam sugerir que o problema das deficientes condições 
de acesso, reportado na literatura, não se verificou neste caso, a realidade não foi essa. De facto, embora 
em termos gerais as condições de acesso à Internet fossem boas, verificou-se que as condições de acesso à 
plataforma MOODLE e ao espaço GPS na MOODLE não foram as mais adequadas registando-se por 
vezes dificuldades. Constatou-se que, apesar dos formandos terem boas condições de acesso (Internet 
disponível) a partir de casa, 4 dos formandos afirmaram que “quase nunca” conseguiram aceder à 
plataforma MOODLE e ao sítio “GSP na MOODLE” com “normalidade” e nos momentos em que 
pretendiam fazê-lo o que causou algum desalento nesses formandos. Duas formandas expressaram no 
questionário a sua situação, referindo uma delas que, “…com o decorrer do tempo comecei a ficar 
desiludida porque muitas vezes tentei entrar na MOODLE e não conseguia. Dava erro na página”. 
Importa ainda ter presente que um número relativamente elevado de formandos (9) afirmaram que 
conseguiram aceder ao sítio “GSP na MOODLE” quando pretendiam, “quase sempre”. Assim, apesar de 
todos os formandos terem boas condições de acesso à Internet, apenas 5 dos formandos afirmaram que 
conseguiram sempre aceder ao espaço “GPS na MOODLE” sem dificuldades. 
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Os formandos que reportaram nem sempre terem conseguido aceder ao sítio “GSP na MOODLE” 
referem essencialmente obter indicações de que a “MOODLE não estava acessível”, o que provavelmente 
decorreu de problemas de acesso ao servidor onde a mesma estava instalada, facto que as próprias autoras 
deste texto também constataram com alguma frequência. Quatro dos formandos referem que em alguns 
casos as dificuldades decorreram de “esquecimentos e descuidos” dos próprios quanto à introdução das 
passwords individuais. 

 
7.3 Aspectos de natureza pedagógica e organizacional 

Uma das vantagens decorrentes da utilização de um ambiente online de suporte à componente não 
presencial da acção de formação “GSP – Geometer’s Sketchpad no estudo e modelação de problemas 
geométricos” é a possibilidade de disponibilizar aos formandos, de uma forma sistemática e articulada 
com o desenrolar das actividades de formação, documentos e recursos de diversos tipos. No contexto 
desta formação, foram sendo disponibilizados diversos recursos de apoio à formação sob diversos 
formatos - ficheiros de texto, vídeos, sítios web e ficheiros sketchpad – bem como apresentadas de forma 
gradual as propostas de actividades a realizar nesta componente da acção de formação. No gráfico 3 
representam-se as respostas dos formandos a algumas questões relacionadas com aspectos de natureza 
pedagógica e organizacional. 

Gráfico 3 – Alguns aspectos relacionados com aspectos de natureza organizacional da acção de formação 
“GSP – Geometer’s Sketchpad no estudo e modelação de problemas geométricos” 
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Discordo Sem opinião Concordo Concordo plenamente
 

Os dados por nós recolhidos através do questionário revelam um elevado nível de satisfação dos 
formandos quanto ao facto de terem disponíveis no espaço “GSP na MOODLE” as actividades propostas 
e os ficheiros de apoio, sendo que todos os formandos afirmam “concordar” (12 sujeitos) ou “concordar 
plenamente” (6 sujeitos) com a afirmação “ter as actividades e os ficheiros disponíveis na MOODLE foi 
muito útil para as temáticas em estudo”. Esta ideia é reforçada pelo facto dos formandos na sua 
generalidade considerarem que “os vídeos disponíveis na MOODLE foram importantes para as temáticas 
em estudo” (14 referências “concordando” ou “concordando totalmente” com esta afirmação) e que “os 
sites indicados na MOODLE foram um contributo útil para as temáticas em estudo” (13 referências 
“concordando” ou “concordando totalmente” com esta afirmação). No mesmo sentido apontam os 
comentários da maioria dos formandos quando referem a “… possibilidade de se ter um repositório de 
informação (actividades, leituras diversas sobre conceitos, etc.) que vai enriquecer a nossa actividade 
docente (lectiva e formativa) …” ou “ a disciplina assumiu-se como um espaço de trabalho importante 
onde encontramos bastante informação sobre o GSP que nos permite e permitirá (…) aceder a novas e 
diversas visões de actividades formativas (lectivas, de avaliação,…)…” . 

Contudo, nas mesmas duas questões referentes à utilidade dos vídeos e dos websites disponíveis a 
partir da MOODLE, 4 e 5 sujeitos, respectivamente, assinalaram a opção “sem opinião”. Cruzando estes 
dados com a consulta aos registos automáticos da plataforma pensamos poder supor que na origem desta 
referência está o facto dos sujeitos não terem consultado este tipo de ficheiros. De facto, houve 4 sujeitos 
que, no decorrer da acção de formação, apenas consultaram a MOODLE durante as sessões presenciais, 
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limitando-se a observar os glossários, fóruns e informação de carácter mais geral, não tendo acedido a um 
número significativo de recursos disponíveis. 

Um dos recursos disponíveis na MOODLE era um conjunto de fóruns disponíveis para os 
formandos colocarem dúvidas de diversos tipos (técnicas e relacionadas com o software GSP). Todavia, a 
utilização dos fóruns foi bastante diminuta, talvez devido à periodicidade das sessões presenciais 
(semanais) o que fazia com que os formandos tivessem tendência para esclarecer os seus problemas 
quando em presença (física) com as formadoras. Esta parece-nos ser uma possível explicação para o facto 
de 8 dos 18 formandos que responderam ao inquérito assinalarem a opção “sem opinião” e 3 afirmarem 
mesmo discordar da afirmação “a existência de fóruns de ajuda foi fundamental para as temáticas em 
estudo”. Importa aqui referir, que alguns dos formandos optaram pela colocação de dúvidas às 
formadoras através do correio electrónico o que pode evidenciar o desejo de alguma “privacidade” no que 
se refere a esse aspecto, evitando desse modo uma “exposição pública” perante os restantes colegas. 

Para além da possibilidade do formador disponibilizar online diversos recursos de apoio à 
formação, a MOODLE permite implementar estratégias de promoção de actividades de partilha e 
colaboração entre os formandos de um curso ou formação. No caso a que nos estamos a reportar, foi 
criado um espaço que designámos de “Galeria Virtual”, destinado à colocação dos trabalhos realizados 
pelos vários formandos de forma a que pudessem ser consultados por todos os participantes no curso. Este 
mesmo espaço permitia à formadora comentar os diversos trabalhos à medida que iam sendo colocados 
online pelos vários formandos. 

Gráfico 4 – Alguns aspectos relacionados com aspectos de natureza pedagógica da acção de formação 
“GSP – Geometer’s Sketchpad no estudo e modelação de problemas geométricos” 
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Discordo Sem opinião Concordo Concordo plenamente
 

A existência deste espaço online parece ter sido valorizado pelos formandos como resulta da 
análise do elevado nível de concordância dos formandos com a afirmação “colocar as respostas na 
MOODLE foi importante para a partilha de conhecimento”, a qual recolhe 9 referências de 
“concordância” com esta afirmação e 5 revelam mesmo “concordância total” com a mesma afirmação 
bem como pelo reconhecimento de que “o espaço ‘Galeria’, constituiu-se como um espaço relevante para 
o cumprimento dos objectivos da acção de formação”, a qual recolhe a concordância de todos os 
formandos (12 indicam “concordância” com a afirmação e 3 revelam mesmo “concordância total”). 
Importa referir que dos 18 respondentes aos questionários, apenas 16 responderam a estas questões. 
Cruzando este dado com os registos online pensamos poder supor que se trataram de dois formandos que, 
ao invés de irem realizando gradualmente as actividades de colocação online dos seus trabalhos apenas o 
fizeram após a última sessão presencial do curso, na qual foram preenchidos os questionários. 

A valorização pelos formandos da possibilidade de partilha de informação, ideias, trabalhos e 
conhecimentos é notório nas referências que os mesmos fizeram quando solicitados no sentido de 
exprimirem a sua opinião geral sobre a disciplina “GSP na MOODLE” e indicarem as principais 
vantagens e desvantagens de construírem os seus portefólios da acção de formação nesse espaço. As 
referências dos formandos vão no sentido de considerarem, por exemplo, que “… foi interessante utilizar 
a plataforma MOODLE, tanto para a divulgação dos trabalhos, como para visualizar os trabalhos dos 
colegas…” ou de considerarem a plataforma “…o local ideal para a construção dos portefólios pois 
todos os formandos podiam ter acesso.”.  
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Embora reconhecendo a relevância da existência de um espaço de partilha online no âmbito da 
acção de formação que frequentaram, nem todos os formandos sentiram esse aspecto como um factor de 
acréscimo de motivação sendo que perante as afirmações “colocar os trabalhos na MOODLE for um 
factor de maior motivação” e “visualizar os trabalhos dos colegas foi um incentivo ao trabalho” alguns 
formandos manifestaram a sua discordância (respectivamente, 2 manifestações de discordância com a 
primeira afirmação e 2 manifestações de discordância com a segunda afirmação, num total de 16 
respostas). 

 Em termos mais globais, os formandos fazem uma apreciação positiva da componente não 
presencial da acção de formação quando manifestam a sua concordância com a afirmação “a existência da 
disciplina ‘GSP na MOODLE’ foi importante no decorrer da acção de formação” (13 sujeitos afirmam a 
sua “concordância” e 5 a sua “concordância total”) e com a afirmação “a disciplina ‘GSP na MOODLE’ 
apoiou as sessões de presenciais da acção de formação GSP” (12 sujeitos afirmam a sua “concordância” e 
6 a sua “concordância total”). 

 
8. Implicações do estudo e futuras investigações 

Os resultados que apresentamos correspondem ainda a uma primeira fase de análise e tratamento 
dos dados recolhidos, reportando-se apenas à informação decorrente da análise dos questionários. Num 
outro momento daremos conta da globalidade dos dados recolhidos, incluindo de forma aprofundada os 
dados decorrentes da análise dos registos automáticos da plataforma, que apenas afloramos muito 
pontualmente neste texto. Estamos convictas que a análise dos registos de acesso ao espaço “GPS na 
MOODLE” permitirá aprofundar a interpretação de alguns dos dados recolhidos através do questionário e 
lançará novas pistas sobre a real utilização que os formandos fizeram da MOODLE enquanto espaço 
online de suporte à componente não presencial da acção de formação “GSP – Geometer’s Sketchpad no 
estudo e modelação de problemas geométricos”. Temos contudo que ter presente que o facto dos 
questionários serem de preenchimento anónimo, por desejo dos formandos, não nos permite fazer um 
cruzamento de dados absoluto. 

A bibliografia é já profícua em estudos referentes à utilização de ambientes online em contextos de 
formação contínua de professores em Portugal (Gomes & Dias, 1999; Gomes, 2004; Meirinhos, 2006) 
Contudo, a generalidade dos estudos reporta-se a situações concretas e esporádicas, frequentemente 
envolvendo sujeitos que na sua generalidade não têm grande experiência prévia no que se refere à 
participação em iniciativas de formação com componente não presencial via web. Face a esta situação, 
parece-nos de suma importância a promoção de estudos de carácter longitudinal que permitam estudar os 
processos de formação online considerando factores como a aquisição progressiva de competências 
técnicas, de gestão do tempo, de compreensão do potencial comunicacional das tecnologias e serviços 
disponíveis na web, entre outros, adquiridas progressivamente por utilizadores/participantes em processos 
de afirmação online de forma sistemática e contínua. Esta é a nosso ver uma das áreas a necessitar de um 
forte investimento em termos de investigação educacional. 
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