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Resumo 

No presente trabalho procura-se compreender e avaliar a adopção da plataforma 

Moodle, no contexto do Plano Tecnológico da Educação (PTE). 

O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), em 

português leia-se “Ambiente Dinâmico de Aprendizagem Modelar Orientado a Objectos”, 

é uma ferramenta de gestão de aprendizagem, criada com o objectivo de auxiliar os 

professores e alunos na realização de actividades síncronas e assíncronas, propiciando 

uma aprendizagem colaborativa. No caso particular das escolas portuguesas estas 

situações generalizam-se, devido ao facto das Escolas terem adoptado esta ferramenta 

como meio de apoio às aprendizagens dos alunos no contexto da política do PTE. É pois 

importante uma avaliação continuada, face à crescente massificação do Moodle nos 

processos de ensino-aprendizagem nas escolas. 

A abordagem metodológica neste trabalho baseou-se num estudo de caso, numa 

Escola do Ensino Básico que envolveu instrumentos de recolha de dados através de 

entrevistas, dados de utilização da plataforma Moodle, de observação participante e de 

análise documental.  

Assim, o presente trabalho permitiu conhecer e compreender qual o papel da 

plataforma Moodle na escola. Procurou-se, ainda, verificar a adesão à plataforma 

Moodle, dos professores e dos alunos, e quais as estratégias utilizadas na sua integração 

no processo de ensino-aprendizagem, promovendo o ensino colaborativo. 

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem, plataforma Moodle, Ensino a 

Distância. 

 

"Qualquer tecnologia suficientemente avançada parece ser mágica" 

(Arthur C. Clarke) 
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Abstract 

The aim of this work is to try to understand and evaluate the adoption of the 

Moodle platform, in the context of the Educational Technological Plan (PTE).  

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) is a learning 

management tool, created to help teachers and students in conducting synchronous and 

asynchronous activities, giving the possibility of a collaborative learning. Referring to the 

Portuguese schools, in particular, these situations have become generalized, due to the 

fact that the schools have adopted this tool as a means of support to the students‟ 

learning, in the context of the Educational Technological Plan. Therefore it is important to 

make a continuous evaluation, regarding the growing massification of Moodle in the 

teaching-learning process in schools. 

The methodological approach of this work was based on a study case in an 

elementary school and it involved data gathering instruments like interviews, data taken 

from the usage of the Moodle platform, direct observation and documental analysis. 

So, with this work it was possible to know and understand the role of the Moodle 

platform in the school. It was also possible to verify the adherence to the Moodle platform 

by both teachers and students, and which strategies were used in its integration in the 

teaching-learning process, thus promoting the collaborative teaching. 

Keywords: Virtual Learning Environment, Moodle platform, Distance Learning. 

 

“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.” 

(Arthur C. Clarke) 
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1 Capítulo I: Introdução 

O estudo a elaborar, surge no âmbito da dissertação para o Mestrado em 

Multimédia, perfil Educação, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.  

O estudo, consiste num “Estudo de Caso”, no sentido de fazer a avaliação da 

adopção do Moodle no contexto do Plano Tecnológico da Educação, como está a ser 

utilizada a plataforma Moodle no ensino básico e o reconhecimento da sua aplicação no 

ensino e aprendizagem.  

Para tal, os objectivos prendem-se com os seguintes itens: compreender qual o 

nível de utilização da plataforma Moodle; perceber de que forma e para que fins os 

professores a utilizam; analisar à utilização dos alunos da plataforma Moodle, no 

processo de ensino-aprendizagem; por fim, averiguar que plano a escola adoptou na 

formação dos professores para a utilização da plataforma Moodle. 

Para consubstanciar esta investigação, os professores e alunos são os 

intervenientes primordiais neste processo. 

1.1 Motivação 

Uma vez que o investigador é professor do ensino básico e secundário e leccionou 

a disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação numa escola do ensino básico, 

considerou pertinente abordar a avaliação da adopção do Moodle e a sua utilização por 

parte dos professores, assim como verificar a implementação das políticas do Plano 

Tecnológico, que visam o apetrechamento de recursos tecnológicos e formação nas 

escolas.   

A motivação é um conceito central para a compreensão do comportamento 

humano. Segundo o psicólogo americano Amundsen (1993), as sociedades 

“desenvolvidas” as pessoas são motivadas para o desempenho por três necessidades: o 

poder, exercer influência, isto é, quando as pessoas são motivadas por influenciar e 

controlar o comportamento dos outros; a realização, ou seja, o desejo de obter bons 
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desempenhos em situações de desafio; e a afiliação, constituindo esta na necessidade 

de desenvolver amizades e ser aceite pelos outros.  

É difícil obter bons resultados sem motivação, assim como estimular e conduzir o 

comportamento seja em que área for. Deste modo, a motivação é o gosto, a paixão de 

fazer o que se faz, com esse espírito construtivo, o realizar as tarefas mobilizadas mais 

pelo prazer de fazer do que pela obrigação na consecução das mesmas.  

1.2 Contextualização  

A plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 

traduzido em português por Ambiente Dinâmico de Aprendizagem Modelar Orientado a 

Objectos. Em inglês representa uma expressão que descreve passar por algo, sem 

pressa, fazer as coisas quando se resolver fazer, sendo igualmente uma forma agradável 

de mexer nas coisas, o que frequentemente conduz a uma compreensão mais profunda e 

à criatividade. Como tal, aplica-se tanto ao modo como o Moodle foi desenvolvido, bem 

como à forma como o estudante ou o professor podem abordar a aprendizagem e o 

ensino de uma disciplina na Web”1. 

Assistiu-se de forma alucinante à realização de palestras com a utilização de 

computadores e aprendizagem com base na Web (Amundsen, 1993). Tornou-se evidente 

que o uso pedagógico da Internet devia ser desenvolvido e avaliado por perspectivas 

teóricas mais claras. 

Desta forma, e com o desenvolvimento e aperfeiçoamento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, temos assistido ao aparecimento de forma exponencial de 

conteúdos digitais e disponibilizados de diversas formas através de plataformas, que 

permitem armazenar e-conteúdos, e que passaram a ter um papel fundamental para o 

ensino a distância. É de salientar, que as novas tecnologias, são responsáveis pelo 

desenvolvimento do conhecimento, vindo beneficiar muito a sociedade quando promove 

soluções para simplificar e optimizar a vida das pessoas no seu quotidiano, como no caso 

                                              
1
 Fonte: http://docs.moodle.org/pt/Sobre_o_Moodle, Consultado dia 10 de Fevereiro de 2010. 



Capítulo I-Introdução  

 

Avaliação da Adopção do Moodle no contexto PTE - “Um estudo de caso” - 29 - 

 

da educação a distância e da criação de softwares de gestão, para sistemas 

organizacionais e muitas outras ferramentas que tornam a vida mais dinâmica e menos 

complicada. No entanto, é importante referir que ainda há muitos países em que o acesso 

às tecnologias é ainda muito restrito.  

Segundo Bruner (1966), a teoria de instrução deve-se direccionar para quatro 

aspectos principais: em primeiro lugar, a predisposição na direcção do aluno; em 

segundo lugar, os modos nos quais um corpo de conhecimento pode ser estruturado, 

para que seja mais facilmente compreendido pelo aluno; em terceiro lugar, sequências 

mais efectivas nas quais se apresenta o material e em último lugar, a natureza e o ritmo 

das recompensas e punições. Sendo assim, bons métodos para estruturar a 

aprendizagem devem resultar em simplificação, geração de novas proposições e 

aumento da manipulação da informação. Deste modo, os professores nestes últimos 

anos vêem-se, necessariamente, impelidos a recorrer às Tecnologias de Informação e 

Comunicação no processo ensino-aprendizagem.  

Assim, e sendo uma mais-valia para a educação, estamos a assistir a um 

aumento substancial na utilização das plataformas de e-Learning ao serviço do processo 

de ensino-aprendizagem. Neste contexto, temos ao nosso dispor os LMS (Learning 

Management Systems- Sistemas de Gestão na Aprendizagem), LCMS (Learning Content 

Management System - Sistemas de Gestão de Conteúdos na Aprendizagem) ou XLMS 

(Extended Learning Management Systems). Os LMS têm como objectivo fundamental 

automatizar os aspectos administrativos da formação, isto é, a forma como administra os 

alunos (disponibilização de conteúdos de aprendizagem, inscrições, registo de 

desempenho obtido na aprendizagem, entre outros). Relativamente aos LCMS são 

orientados para a gestão de conteúdos de aprendizagem (criação, armazenamento, 

catalogação, combinação e distribuição de LOs (Os objectos de aprendizagem) (Brandon 

Hall, 2002), o que permite criar, armazenar, combinar e distribuir aos alunos conteúdos 

personalizados. No entanto, é de salientar que todas as questões relacionadas com as 

plataformas de e-Learning ainda estão num incipiente estádio de reflexão. Os trabalhos 

de investigação e publicações sobre estas temáticas ainda são escassos e recentes, 

baseando-se em casos muito restritos e concretos, como argumenta Meirinhos (2007) 

num dos seus estudos.  



 Capítulo I-Introdução 

 

- 30 - Avaliação da Adopção do Moodle no contexto PTE - “Um estudo de caso” 

 

1.3 Objectivos do estudo 

O objectivo deste estudo de caso tem como finalidade identificar, como questão 

principal: 

Avaliação da adopção do Moodle no contexto do PTE – “um estudo de caso”. 

Neste sentido, o investigador necessitou de criar as seguintes subquestões, tendo em 

conta a realidade do objecto de estudo em causa:  

 Como está a ser utilizada a plataforma Moodle no ensino básico; 

 Reconhecer a sua aplicação no ensino e aprendizagem; 

 Qual o nível de utilização da plataforma Moodle; 

 Quais os recursos e actividades mais utilizados pelos professores na plataforma 

Moodle; 

 Para que fins os professores utilizam a plataforma Moodle; 

 Análise à utilização dos alunos da plataforma Moodle, no processo ensino e 

aprendizagem; 

 Que plano a escola adoptou na formação dos professores para a utilização da 

plataforma Moodle. 

1.4 Pertinência do estudo 

Em Portugal, as novas tecnologias estão bem patentes, e a sua aplicação na 

educação não é excepção, emergindo para uma sociedade de informação e da 

necessidade de exercer uma cidadania participativa, crítica e interveniente. Actualmente, 

são evidentes as novas concepções, as novas investigações científicas acerca da 

natureza dos saberes, a valorização do trabalho cooperativo, e as novas 

vivências/práticas escolares, através do desenvolvimento de interfaces entre escolas e 

outras instituições. 
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No dia 18 de Setembro de 2007, o XVII Governo Constitucional aprova o Plano 

Tecnológico da Educação, “Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007, com o 

intuito de valorizar e modernizar a escola, criar as condições físicas que favoreçam o 

sucesso escolar dos alunos e consolidar o papel das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) enquanto ferramenta básica para aprender e ensinar nesta nova 

era”2. Como tal, o Ministério da Educação elaborou um estudo de diagnóstico de forma 

analisar as infra-estruturas tecnológicas e a utilização das TIC nos estabelecimentos de 

ensino do 2.º e 3.ºciclos do ensino básico e no ensino secundário. Após esse estudo 

diagnóstico, o Ministério da Educação apontou como objectivos principais os seguintes:  

 Garantir o apetrechamento informático das escolas; 

 Apoiar o desenvolvimento de conteúdos;  

 Apostar na formação de professores em TIC;  

 Promover a generalização de portefólios de actividades em suporte digital;  

 Fomentar o desenvolvimento e uso das TIC por cidadãos com 

necessidades especiais;  

 Reforçar a divulgação de boas práticas e do sistema de monitorização de 

progressos e promover código aberto (open source); 

 Reforçar a privacidade, a segurança e a fiabilidade dos sistemas TIC.  

Em Portugal, o Moodle tem sido muito divulgado pelas escolas dos ensinos básico 

e secundário, registando-se um crescente interesse pela sua utilização. Ao mesmo 

tempo, através dos Centros de Competências, várias escolas têm a oportunidade de 

trabalhar com o Moodle sem custos complementares, como é o caso do Centro de 

Competências Entre Mar e Serra (CCEMS) e do Centro de Competências da 

Universidade do Minho (CCUM). Por outro lado, sabe-se que “A Unidade de Missão CRIE 

(Computadores, Redes e Internet na Escolas) tem apoiado também o processo através 

da adopção do Moodle como ferramenta de trabalho colaborativo e de formação de 

professores. Exemplos como a EDUCOM ou o projecto Ciência na Escola têm oferecido 

às escolas serviço de alojamento de Moodle grátis. Em 2007, a Fundação para a 

                                              
2
 Fonte: http://min-edu.pt/np3content/?newsId=1253&fileName=resolucao_cm_137_2007.pdf, Consultado dia 10 

de Fevereiro de 2010. 
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Computação Científica Nacional (FCCN) começou a oferecer também este serviço, sendo 

em 24 de Julho de 2008, 440 as escolas a usá-lo”3. Desta forma podemos verificar que a 

palavra Moodle tem sido muito pesquisada em Portugal como podemos verificar através 

do Google Trends, no endereço http://www.google.com/trends?q=moodle (podemos 

constatar, na imagem abaixo, que Portugal lidera o cenário mundial da pesquisa pela 

palavra-chave Moodle, à frente de países como a Finlândia, a Irlanda, a Espanha e até o 

Reino Unido).4 

 

Figura 1 - Pesquisa no Google por palavra Moodle 

Fonte: http://www.google.com/trends?q=moodle, Consultado dia 20 de Maio de 2010. 

1.5 Estrutura da dissertação  

Este trabalho está estruturalmente dividido em seis capítulos. 

No primeiro capítulo - “Introdução” - é feita uma reflexão sobre a problemática do 

estudo em causa, com a definição dos objectivos propostos, bem como estabelece-se os 

resultados que se ambicionam atingir com este estudo. 

                                              
3
 Fonte: http://docs.moodle.org/pt/Instala%C3%A7%C3%B5es#Centros_de_Compet.C3.AAncia, Consultado dia 

20 de Maio de 2010.  

4
 Fonte: http://www.google.com/trends?q=moodle, Consultado dia 20 de Maio de 2010. 
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No que toca ao segundo capítulo - “Enquadramento Teórico” -, será feita uma 

abordagem aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, bem como às plataformas de e-

Learning e às Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação. 

Relativamente ao terceiro capítulo - “Metodologia de Investigação” -, serão 

explicados de forma pormenorizada a metodologia e os recursos utilizados para a recolha 

dos dados referentes a este estudo.  

No quarto capítulo – “Apresentação dos Resultados” -, serão apresentados os 

resultados auferidos no processo de recolha e análise dos dados obtidos através da 

recolha de dados, entrevistas, dados da utilização da plataforma Moodle, observação e 

análise documental. 

No que concerne ao quinto capítulo – “Discussão dos Resultados” -, será feita 

uma reflexão dos resultados obtidos nesta investigação de forma a responder às 

questões que inicialmente foram propostas para a realização deste estudo.  

Finalmente, no último e sexto capítulo – “Conclusões” –, tal como o título indica, 

serão apresentadas as conclusões, propondo-se ainda alguns tópicos que poderão ser 

explorados em futuros estudos referentes a esta temática. 
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2 Capítulo II: Enquadramento teórico  

2.1 Integração das tecnologias na Educação 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), encontram-se no quotidiano 

em diversos ramos de actividade, evidenciando novos métodos de comunicar, de 

trabalhar, de criar e até de difundir conhecimento, provocando alterações profundas no 

desenvolvimento da ciência, sociedade e da educação no seu dia-a-dia. 

Assim, e no que concerne à educação, as tecnologias estabelecem novos e 

complexos desafios, fomentando debates entre os profissionais da educação sobre o uso 

das tecnologias, se são bem ou mal utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, se é 

ou não a solução para os problemas inerentes à educação.  

Porém, ainda há quem fomente a ideia da não utilização das tecnologias na 

educação, o que não faz qualquer sentido, uma vez que têm-se desenvolvido estudos e 

investigações no mundo académico, destacando a importância e a contribuição das 

tecnologias especialmente as digitais, como uma grande fonte de informação para o 

processo de ensinar e aprender. Neste contexto, tornou-se importante perceber que as 

tecnologias, podem desenvolver a autonomia dos alunos, o auto-conhecimento, o poder 

sobre a própria aprendizagem e da inter-aprendizagem (Masetto, 2000), uma vez que as 

tecnologias possuem características que lhe permitem estabelecer uma interacção com 

as suas ideias e com as ideias dos outros, usufruindo das informações disponíveis. 

Todavia, as tecnologias de apoio à educação por si só não garantem uma 

revolução na educação, é preciso compreender as suas potencialidades e as suas 

restrições de forma a proporcionar condições benéficas no processo de ensino-

aprendizagem (Peraya, 2002). O aparecimento sistemático e contínuo das Tecnologias 

da Informação e Comunicação, trazendo uma abundância de informação repentinamente, 

através da concentração entre os meios de comunicação e sistemas de informação, 

fomenta vários tipos de desafios ao ser humano, com novos paradigmas de 

aprendizagem, de trabalhar, de relacionar e de aceder ao conhecimento.  



 Capítulo II-Enquadramento Teórico 

 

- 36 - Avaliação da Adopção do Moodle no contexto PTE - “Um estudo de caso” 

 

Assim, podemos considerar que o desenvolvimento tecnológico, particularmente o 

desenvolvimento da conectividade que a Internet e as redes proporcionaram nestes 

últimos anos, uma grande mudança nos métodos de ensinar e aprender. 

2.2 Ambientes virtuais de aprendizagem e as plataformas de E-

Learning 

Segundo Villate (2005), os alunos estão cada vez mais determinados na utilização 

das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem e menos motivados para os 

processos de ensino-aprendizagem tradicionais. Assim, Villate (2005), admite que os 

professores deveriam integrar nos seus métodos de ensino a utilização das novas 

tecnologias, uma vez que a sua utilização e difusão cativa mais os alunos para as 

aprendizagens. 

Face a este cenário, o sector da Educação tem vindo a desenvolver estratégias de 

aprendizagem, mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), sendo 

os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) um bom exemplo disso mesmo. Segundo 

Almeida (2004), o Ambiente Virtual de Aprendizagem “relaciona-se a sistemas 

computacionais, destinados ao suporte de actividades mediadas pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação”. Estes AVA são disponibilizados através da Internet, sendo 

desenvolvidos para o ensino a distância. Neste contexto, os principais intervenientes são 

professores e alunos, não estando estes presentes no mesmo espaço físico, tendo 

apenas as ferramentas como meio de comunicação entre os mesmos, 

promovendo/favorecendo a ultrapassagem das distâncias em causa.  

É, sem dúvida, de realçar que a Internet proporcionou ao ensino a distância novas 

metodologias de conteúdos pedagógicos, facilitando a aprendizagem sem limite de 

“espaço e/ou tempo” (anywhere, anytime). 

Segundo Harasim, Hiltz, Teles, & Turoff (1995), “as comunidades de 

aprendizagem que se constituem online, conduzem o aluno a situações de expressão de 

ideias por escrito que requerem um esforço intelectual e, geralmente, ajudam à 

compreensão e à retenção”.  
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É certo que as perspectivas de que os avanços tecnológicos, com tecnologias de 

ponta aperfeiçoadas revolucionarão a sociedade, a um ritmo alucinante - tal como afirma 

Moura (1994 p.50), em que “os grandes avanços actuais são alavancas poderosas das 

quais resultarão progressos ainda mais espectaculares e com os quais hoje mal podemos 

sonhar”.  

A globalização trouxe muitas novidades em termos tecnológicos que, no momento 

em que muitas das vezes são conhecidas, podem já estar ultrapassadas. O autor Ianni 

(1993), já caracterizava esse novo tempo e espaço como “um novo modelo de escola que 

derruba as suas paredes, que salta além dos seus muros, revelando um aluno sem 

fronteiras, limites de idade, pré-requisitos burocráticos, traduzindo uma nova relação de 

abertura com a comunidade e reconhecendo a existência de novos espaços do 

conhecimento, ou seja, uma escola sem paredes, uma «escola expandida» que cria 

novos espaços de convivência e aprendizagem”. 

2.2.1 E-Learning  

Com a proliferação das Tecnologias da Informação e Comunicação, tem-se falado 

muito no termo e-Learning, que é um paradigma de ensino a distância suportado por 

tecnologias. Desta forma, esse paradigma de ensino-aprendizagem assenta no ambiente 

online, beneficiando das capacidades da Internet para comunicação e distribuição de 

conteúdos de aprendizagem. Assim, o e-Learning aumentou as capacidades de 

divulgação do conhecimento e da informação a qualquer hora e em qualquer lugar para 

os alunos.  

Outra definição simples para e-Learning será "o processo pelo qual o aluno 

aprende através de conteúdos colocados no computador e / ou Internet e em que o 

professor, se existir, está a distância, utilizando a Internet como meio de comunicação 

(síncrono ou assíncrono) podendo existir sessões presenciais intermédias (Amaral & 

Leal, 2006)". O sistema que inclui aulas presenciais no sistema de e-Learning designa-se 

por blended learning. 

O blended Learning ou b-Learning, é resultante do e-Learning, referindo-se a um 

sistema de formação onde a maior parte dos conteúdos é transmitido em curso a 
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distância, pela Internet, mas também com sessões presenciais, ou seja, blended é um 

termo que designa uma mistura do ensino a distância com presencial. Pode ser 

estruturado com actividades síncronas (refere-se à interacção entre utilizadores em 

tempo real) ou assíncronas (a interacção com os utilizadores não ocorre em tempo real), 

sendo semelhante ao e-Learning, ou seja, há situações em que professor e alunos 

trabalham juntos num horário predefinido, ou não, com cada um, realiza as suas tarefas 

em horários flexíveis. Porém, o blended learning em geral, não é totalmente assíncrono, 

porque exigiria uma disponibilidade individualizada para encontros presenciais, o que 

pode dificultar o atendimento (Macdonald, 2008). 

Quando se fala de e-Learning, fala-se no ensino a distância, o que se tem 

revelado um recurso de extrema importância nos dias de hoje, uma vez que é um modo 

apropriado para acudir a um número elevado de alunos de uma forma mais efectiva que 

outros e com grande qualidade nos serviços oferecidos.   

O ensino a distância tem como finalidade promover a educação em locais e 

horários mais apropriados aos alunos (Moore & Kearsley, 1996). Contudo, neste 

processo de ensino-aprendizagem, o professor e o aluno estão separados geográfica ou 

temporalmente, sendo as tecnologias a principal ferramenta de distribuição e de 

comunicação educativa, para o controlo das aprendizagens dos alunos.  

Segundo Dohmen (1967), a “educação a distância é uma forma sistematicamente 

organizada de auto-estudo, na qual o acompanhamento dos estudantes, a apresentação 

dos materiais de estudo e a supervisão do sucesso escolar são levadas a cabo por uma 

equipa de professores, cada qual com responsabilidades bem definidas. Contrariamente 

à educação presencial, um tipo de educação que tem lugar através do contacto directo 

entre o professor e os estudantes, a educação a distância recorre à utilização de meios 

de comunicação capazes de cobrirem longas distâncias”. 

Moore (1973) define o ensino a distância como uma família de métodos 

instrutivos, em que os métodos de ensino e os métodos de aprendizagem estão 

desligados entre si. O professor e o aluno devem comunicar de forma facilitada através 

de meios electrónicos, mecânicos e impressos.  

Para Peters (1973), o ensino a distância é um método racional de partilhar 

conhecimento, habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão do trabalho e de 

princípios organizacionais, tanto pelo uso extensivo de meios de comunicação, 
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especialmente para o propósito de reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os 

quais tornam possível instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo, 

enquanto esses materiais durarem. É uma forma industrializada de ensinar e aprender.  

No ensino a distância o papel do professor é diferente do ensino tradicional 

(presencial), passando por ser mais um orientador das aprendizagens e ajudando os 

alunos a auto-gerir as mesmas (Lebel, 1990). No ensino a distância, é fundamental o 

professor dominar várias competências, quer no nível tecnológico, bem como no nível 

científico (Talbot, 2003) assim como, evidentemente, deverá dominar pedagogicamente o 

ensino a distância de forma a proporcionar aos alunos uma melhor 

compressão/apreensão dos conteúdos por parte dos mesmos. 

Segundo Henri (1993) no ensino a distância o professor é um facilitador das 

aprendizagens, proporcionando uma maior autonomia aos alunos na planificação das 

suas aprendizagens, “aprende a aprender” fomentado a sua auto-avaliação. 

2.2.2 Plataformas LMS (Learning Management Systems) 

Nestes últimos anos com o aparecimento da Internet tem-se vindo a falar muito 

nas plataformas LMS (Learning Management Systems) ou “Sistemas de Gestão de 

Aprendizagem”, que aparecem na educação como meio de apoiar a aprendizagem a 

distância. Nestas plataformas, como refere Mason (2006), o aluno decide quando e onde 

trabalhar, uma vez que o professor pode nelas disponibilizar os materiais didácticos em 

diferentes formatos, como texto, vídeo, áudio, marcadores para sites, entre outros, ou 

seja, o feedback entre o professor e o aluno é mediado através da utilização dessas 

mesmas ferramentas.  

Assim, considera-se que os LMS (Learning Management Systems), assumem-se 

para as instituições ou organizações como sendo uma solução estratégica no 

planeamento da gestão de eventos sobre aprendizagem em cursos online e salas 

virtuais. 

Actualmente, as instituições de ensino têm muitos LMS (Learning Management 

Systems) à sua escolha, algumas de código aberto, outras de código fechado, como 
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podemos ver na tabela 1 abaixo apresentada, disponibilizando funcionalidades que 

permitem superar, estruturar e acompanhar cursos/disciplinas a distância. 

 

Open Source Closed Source 

Lams: http://www.lams.org/ Brackboard http://blackboard.com 

Luvit http://www.luvit.com/ Sumtotal http://wwwsumtotalsystems.com 

Moodle http://moodle.org Saba http://saba.com 

Ilias http://www.ilias.de/docu/ Plateau http://plateau.com 

 

Tabela 1 - Alguns exemplos de LMS de código aberto e fechado 

 

De forma geral, as plataformas que dão auxilio ao e-Learning, afirmam-se como 

promotoras de modelos construtivistas de aprendizagem e adequadas para a criação de 

comunidades e práticas educativas. Muitos professores consideram que as LMS 

(Learning Management Systems), têm trazido, a vários níveis, muitas vantagens 

educativas, sendo muitas vezes, apontada como principal a interacção entre aluno - 

aluno e professor – aluno.   

As ferramentas de comunicação e colaboração são instrumentos de interacção 

entre os diversos participantes nos sistemas de comunicação educacionais. Para 

Carvalho (2009), além das ferramentas de avaliação, as ferramentas de interacção e 

comunicação interactiva são as mais importantes ferramentas de um LMS (Learning 

Management Systems). Não podemos esquecer que essas ferramentas possuem 

variadíssimas funcionalidades. 

Essas plataformas LMS (Learning Management Systems) foram adoptadas no 

ensino superior e, de seguida, adoptadas nos ensinos básico e secundário. Em Portugal 

a plataforma Moodle foi a escolhida, uma vez que é considerado um “open source”. 

Assim, o Ministério da Educação promoveu formação para os professores através do 

programa, Computadores, Redes e Internet na Escola (CRIE), para o ensino da correcta 

utilização da referida plataforma, com o intuito de melhorar as aprendizagens dos alunos. 
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2.2.3 Redes de aprendizagem  

Com o avanço exponencial dos computadores e das redes, criaram-se novas 

formas de aprendizagem, o que veio introduzir novos métodos e oportunidades de 

explorar a informação e de converter as redes em tecnologias educativas (Harasim, 

1995). A concepção destas redes criou um fortíssimo meio de comunicação, que origina 

uma interacção, a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer momento, entre 

pessoas (professores e alunos), independentemente de estas se encontrarem 

geograficamente em pontos diferentes. Contudo, é importante que as pessoas 

participem, mas também contribuam para o seu desenvolvimento. No obstante, visitar os 

sites com regularidade não chega. É preciso contribuir com conteúdos para a discussão 

para que essas mesmas comunidades de aprendizagem resistam (Palloff & Pratt, 2004). 

Estas redes são designadas por comunidades virtuais de aprendizagem. 

Segundo Fonseca & Couto (2005), o que acontece é que, “numa rede, as 

comunidades virtuais que se estabelecem nas infovias, que se interligam no planeta sem 

marcação de fronteiras e redefinem a questão do tempo e do espaço. Tais comunidades 

atendem a determinados fins, conforme os grupos de pessoas que juntam para novas 

descobertas e conquistas, em que o seu interesse é o orientar desses caminhos”.  

Uma comunidade pode ser constituída através de um grupo de pessoas que se 

conhecem, por exemplo numa sala de chat, em que elas passam a encontrar-se, 

sistematicamente, para discutir e abordar diferentes temáticas. Assim, temos uma 

comunidade de aprendizagem virtual sem ter sido criada com essa intenção.   

Segundo Pelloff & Pratt (2004), a concepção de uma comunidade onde possa 

ocorrer de forma rica e autónoma um processo de aprendizagem deve conter alguns 

princípios tais como:  

 Uma definição clara da proposta do grupo; 

 A Criação de um local diferente para o respectivo grupo; 

 A promoção de lideranças internas eficientes; 

 A definição de normas e regras de conduta claras; 
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 Um maior consenso para os elementos que constituem o grupo, para que 

estes actuem de forma autónoma e assumam diferentes papéis; 

 Visualização e a possibilidade de facilitar a formação de subgrupos; 

 A criação de uma maior autonomia de forma que os elementos do grupo 

resolvam as suas próprias discussões.  

As redes de aprendizagem, potenciadas pela Internet, são organizadas de forma 

autónoma e fechadas, com ambientes abertos e cooperantes à sua participação nos 

processos envolvidos e nas actividades desenvolvidas, sendo os textos o principal meio 

de interacção online, tanto pelo correio electrónico como através de publicações (boletins, 

artigos). Assim, o texto, para além de ser um meio de desenvolvimento da comunidade, é 

também o meio de comunicação entre ela (Burbules, 2004). 

Em redes de aprendizagem, os alunos precisam de desenvolver hábitos de 

trabalho colaborativos com os grupos de trabalho, para poderem facilmente aceder à 

informação, saber classificá-la, diferenciá-la, usá-la e disponibilizá-la, assim como 

seleccioná-la e colaborar em projectos de aprendizagem. 

2.2.4 Ambientes de aprendizagem colaborativo  

Com o aparecimento das tecnologias em contexto educativo, e com o 

aparecimento da Web 2.0, abriram-se outros horizontes, criando-se redes de 

conhecimento que permitem aos alunos e professores uma maior interacção, 

proporcionando uma partilha de conhecimento e produção / aprendizagem de conteúdos 

digitais, individuais e colectivos. 

Assim, a escola precisa de responder com novas práticas pedagógicas, 

sensibilizando os professores para a utilização das tecnologias com suporte colaborativo, 

apoiadas na Web que facultem a comunicação interactiva, através do desenvolvimento 

de métodos de colaboração e cooperação, possibilitando a concepção de ambientes de 

aprendizagem. 

Valentini & Soares (2005), associam esses ambientes de aprendizagem ao 

“desenvolvimento de condições, estratégias e intervenções de aprendizagem num 
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espaço virtual na Web, organizado de tal forma que propicie a construção de conceitos, 

por meio da interacção entre alunos, professores e objecto de conhecimento”. 

Para Hiltz (1998), a aprendizagem colaborativa refere-se a métodos de ensino que 

incentivem os alunos a trabalhar em conjunto em tarefas escolares. O papel do professor 

transforma-se, passando de mero transmissor de conhecimentos para alunos, para ser 

também um facilitador dos alunos, levando-os à construção do seu próprio conhecimento. 

A aprendizagem colaborativa é substancialmente diferente da aprendizagem dita 

tradicional, onde o professor era a principal fonte de transmissão do conhecimento. 

Com efeito, e no que respeita à aprendizagem colaborativa, Dillenbourg (1999) 

define que esta é uma situação em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam 

aprender algo em conjunto, de forma a abranger as várias abordagens prováveis, no 

contexto de ensino e aprendizagem. 

Estudos já realizados provam que as estratégias adoptadas na aprendizagem 

colaborativa levam ao gradual aumenta do empenho dos alunos no curso / disciplinas e 

um maior interesse no processo de ensino-aprendizagem, já que consideram estes 

métodos colaborativos mais positivos do que os métodos tradicionais na melhoria da 

aprendizagem e do sucesso dos alunos (Hiltz, 1998). 

No entanto, alguns autores consideram que um dos aspectos negativos dos 

cursos online, é a perda consequente nas relações sociais e no senso de comunidade 

que geralmente são factores presentes no método do ensino tradicional. 

2.3 As tecnologias da informação e comunicação na Educação 

A Escola Portuguesa disposta por turmas foi invadida pela Internet que veio abrir 

as salas de aulas ao mundo, novos espaços escolares e novos contextos educativos. 

Actualmente, o fenómeno das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

está bem patente no nosso dia-a-dia, em actividades de lazer, na nossa actividade 

profissional, na economia, na política e, como não podia deixar de ser, na educação.  

Gradualmente e face às políticas do PTE, a Escola portuguesa tem-se 

modernizado, equipando-se com tecnologia de ponta, computadores, videoprojectores, 
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quadros interactivos e com rede de banda larga de alta velocidade. Na verdade, essa 

modernização tem sido encarada positivamente por parte dos alunos, revelando-se uma 

mais-valia a sua utilização, abrindo espaços a novas situações que funcionam como 

estratégias pedagógicas, uma vez que interferem significativamente no modo como 

pensam e agem na aprendizagem de novos conteúdos (Ramos, 2005).  

Com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), no sentido de apoiar as 

aprendizagens dos alunos, e sempre com o intuito de desenvolver actividades que 

conduzam a resultados francamente positivos a nível sócio afectivo e cognitivo, é 

fundamental ter sempre em atenção três conceitos: Informação, Comunicação e 

Conhecimento. Esta consciência, e havendo uma efectiva articulação e integração, 

poderá levar o professor a atingir os resultados pretendidos, uma vez que a utilização do 

recurso tecnológico é, à partida, de cariz motivador para o aluno. 

Todavia, não obstante o aumento das tecnologias no ensino estas, por si só, não 

conseguem originar mudanças no processo de aprendizagem. Assim, os agentes 

educativos têm o papel fundamental de criar dinâmicas e estratégias que melhor 

demonstrem e dêem eficácia à sua utilização. Neste contexto, o professor passa a 

constar da lista de recursos educativos disponíveis para a construção do conhecimento 

do aluno e deixa de ser apenas o centro do saber. Na verdade, o professor continua a ser 

um elemento muito importante no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, mas 

passa a assumir outras funções, como agente de mudança que é, assumindo 

constantemente diferentes papéis.  

A implementação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), no 

processo de ensino-aprendizagem, implica alguns constrangimentos, na medida em que 

é necessário dominar as tecnologias. Segundo Almeida (2007), os primeiros contactos 

com os recursos tecnológicos, traduzem-se numa natural existência de algumas 

dificuldades. No entanto, a interactividade existente entre a máquina e o Homem 

depressa transforma as dificuldades em curiosidade e descoberta. 

Inevitavelmente, com o aparecimento das tecnologias no ensino, muitas escolas, 

do ponto de vista de orientação estratégica, propuseram alterações aos seus projectos 

educativos. 

Assim, quando se fala de tecnologias na educação, a situação ainda é 

preocupante, uma vez que muitos professores apresentam lacunas na sua formação, que 
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por vezes é insuficiente e desajustada, ou porque, então, foram ignorando os avanços 

científicos ocorridos no mundo. Já não restam dúvidas de que a evolução tecnológica que 

pode e deve ser usada na educação, para dar resposta às necessidades das gerações 

futuras, uma vez que muitas teorias e práticas pedagógicas podem considerar-se já 

ultrapassadas. Face à necessidade de formar os docentes para a utilização das 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, o governo, no âmbito do Plano 

Tecnológico criou “A Portaria n.º 731/2009, de 7 de Julho, criou o sistema de formação e 

de certificação de competências TIC para docentes, previsto na Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 137/2007, de 18 de Setembro, que aprovou o Plano Tecnológico da 

Educação”.5 

Segundo o autor, Coomb (1976, p.238) afirma que “o professor, na maioria das 

vezes, é preparado para o ensino de ontem e não para o de amanhã, e se por acaso for 

preparado para o ensino de amanhã, logo se verá impedido de utilizar o seu preparo ao 

deparar-se com a realidade do seu primeiro emprego. A partir de então o seu 

crescimento profissional é, na melhor das hipóteses, problemático. (...) É claro que os 

sistemas não se modernizarão sem que todo o modo de formação de professores passe 

por uma completa revisão, dinamizado pela pesquisa pedagógica, torne-se 

intelectualmente mais rico e estimulante, e vá além da formação pré-serviço, para tornar-

se uma contínua renovação profissional para todos os professores”.  

Deste modo, é necessário termos a consciência de que um professor pode, 

efectivamente, dominar com eficácia as ferramentas tecnológicas, mas pode não estar 

apto a fazer um trabalho de qualidade com as tecnologias e ser eficiente nas respostas a 

dar às questões / dúvidas apresentadas pelos alunos. 

Assim, e como para muitos outros profissionais, a expectativa de actuação do 

professor insere-se neste panorama de mudanças, originando a necessidade de uma 

formação continuada, que lhe possibilitará uma actuação constante dos seus 

conhecimentos. 

Como já foi referido, as tecnologias podem assumir um papel importante na 

educação, dadas as suas potencialidades, na medida em que favorecem a criação de 

                                              
5
 Fonte: http://dre.pt/pdf2sdip/2010/01/012000000/0254502545.pdf, Consultado dia 02 de Agosto de 2010. 
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novos horizontes de conhecimento e revelam-se muito enriquecedoras para o processo 

de ensino-aprendizagem. 

2.3.1 Ferramentas Web 2.0 

Como o aparecimento da World Wide Web, onde os utilizadores passaram a ter a 

possibilidade de aceder a documentos apresentados em formatos de vídeos, sons, 

hipertextos e figuras, interligados e executados na Internet. Berners-Lee, R. Cailliau, A. 

Luotonen, H. F. Nielsen, & Secret (1994, p. 76), referem que a Web “foi desenvolvida 

para ser um repositório do conhecimento humano, que permitiria que colaboradores em 

locais distintos partilhassem as suas ideias e todos os aspectos de um projecto comum”. 

Segundo o conceituado O'Reilly (2005), fundador da MediaLive International, a 

“facilidade de publicação online e a facilidade de interacção entre os cibernautas torna-se 

uma realidade”. Já Richardson (2006), refere que muitos dos alunos consideram-se mais 

empenhados e responsáveis pelas suas publicações online, dado que é um factor 

estimulante para os mesmos e para os próprios professores. 

Porém, não podemos esquecer que a Web passou por diferentes transformações, 

isto é, enquanto, inicialmente, começou por ser especialmente um suporte de texto com 

hiperligações, com a evolução das tecnologias veio agregar imagens, som e, 

posteriormente, vídeo. Sabemos, actualmente, que o factor chave deste sucesso pode 

ser designado como “inteligência colectiva” (O'Reilly, 2005). 

É o próprio O'Reilly (2005), estabelece uma comparação entre a Web 1.0 e a Web 

2.0, num artigo publicado em (http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228, consultado dia 18 de 

Agosto de 2010), no qual dá a conhecer as principais diferenças entre a Web 1.0 e a Web 

2.0, como podemos constatar na tabela 2 que abaixo se transcreve.  
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 Principais diferenças entre a Web1.0 e a Web2.0 

Web 1.0 Web 2.0 

DoubleClick Google AdSense 

Ofoto Flickr 

Akamai BitTorrent 

Mp3.com Napster 

Britannica Online Wikipedia 

Personal websites Blogging 

Evite Upcoming.org and EVDB 

Domain name speculation Search engine optimization 

Page views Cost per click 

Screen scraping Web services 

Publishing Participation 

Content management 

systems 

Wikis 

Directories (taxonomy) Tagging ("folksonomy") 

Stickiness Syndication 

 

Tabela 2 - Comparação evolutiva da Web 1.0 para a Web 2.0 (O'Reilly, 2005) 

 

Quando reflectimos sobre esta evolução, verificamos que a Web 2.0 conduziu a 

Web para novas funcionalidades, como publicar “posts” e a facilidade de publicar 

conteúdos e comentários, o que muito tem contribuído para o desenvolvimento da 

interacção social online, e para o desenvolvimento do espírito crítico nas redes sociais, 

como: MySpace, Hi5, Orkut, Linkedin, Facebook, Ning, Last.fm, Twitter entre outros. 

Estas redes vieram trazer uma maior interacção na pesquisa e acesso ao conhecimento. 

As ferramentas da Web 2.0, revolucionaram o processo ensino e aprendizagem, 

trazendo novas concepções para o processo educativo e oferecendo uma maior 

flexibilidade e facilidade. 
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Como tal, Villate (2005), admite que é de extrema importância que os professores 

no contexto de sala de aula utilizem ou aprendam a utilizar as novas tecnologias, com 

estratégias e metodologias diferenciadas, que possam conduzir à melhoria das 

aprendizagens dos alunos.   

Porém, a velocidade de inovação tecnológica, das ferramentas da Web 2.0 faz com 

que muita das vezes elas não sejam utilizadas de forma adequada em contexto escolar. 

Conforme refere Cruz & Carvalho (2007, p. 241) “ dada a rapidez das suas inovações 

tecnológicas nem sempre corresponde à capacitação dos professores para a sua 

utilização, o que muitas vezes resulta na utilização inadequada ou na falta de uso dos 

recursos tecnológicos disponíveis”. 

 Não podemos deixar de referir, no entanto, que a Web 2.0 veio disponibilizar um 

conjunto de recursos que podem ser utilizados de forma proveitosa, tais como; Blogues, 

Wikis, podcasts, YouToub, Bibsonomy, Twitter, Bubbl.us, SurveyMonkey, Cmap Tools, 

Slideshare, Dimdim, Second Life, Faceebook, Ribbt, Flichr, Otaku Avatar, Google Docs, 

Orkut, Netvibes, Meebo, Hi5 e muitos outros. Estas ferramentas vieram trazer aos 

utilizadores novos paradigmas, podendo estes contribuir com o seu uso na concepção de 

informação.    

Assim, podemos considerar que a Web 2.0, através das suas ferramentas, tornou 

mais fácil a publicação de diversos textos, imagens, vídeos, som, construção de sítios na 

Web, entre muitas outras potencialidades e de forma gratuita.   

2.3.2 Recursos multimédia na Educação 

Hoje em dia, verifica-se que as tecnologias estão bem presentes nas salas de 

aula - desde computadores, videoprojectores, quadros interactivos, vídeos, animações, 

jogos, áudios e softwares educativos. Estes recursos, quando utilizados de forma 

adequada e com o devido aproveitamento das suas potencialidades, nas salas de aulas, 

tornam as escolas mais dinâmicas e criativas. 

Neste contexto, o governo português tem vindo adoptar políticas no sentido de 

modernizar as escolas com tecnologia de ponta e Internet de banda larga, mas também 
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com o esforço de diminuir o número de alunos por computador e a certificação dos 

docentes com competências em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

Sabemos então que o do Plano Tecnológico da Educação (PTE), “o maior programa de 

modernização tecnológica das escolas portuguesas, aprovado em Setembro de 2007 

pelo Governo português, tem como objectivo e a ambição de colocar Portugal entre os 

cinco países europeus mais avançados em matéria de modernização tecnológica das 

escolas até 2010, como mostra a tabela 3, abaixo apresentada”6. 

 

Objectivos Média EU 

15 (2006) 

Portugal 

(2007) 

Portugal 

(2010) 

Ligação à Internet em banda 

larga de alta velocidade 

6Mbps 4Mbps >= 48Mbps 

Número de alunos por PC 

com ligação à Internet 

8,3 12,8 2 

Percentagem de docentes 

com certificado em TIC 

25%  90% 

Tabela 3 - Dados apresentados pelo Plano Tecnológico da Educação 

 

Em 2008, o Governo lançou “um concurso público internacional para 

fornecimento, instalação, manutenção e help-desk de apoio de 28711 videoprojectores e 

de 5613 quadros interactivos para as escolas do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do 

ensino secundário”7. 

                                              
6
 Fonte: http://www.escola.gov.pt/pte/PT/OPTE/index.htm, Consultado dia 02 de Agosto de 2010. 

7
 Fonte: http://www.escola.gov.pt/pte/PT/Espa%C3%A7oMedia/Not%C3%ADcias/002068, Consultado dia 05 de 

Agosto de 2010. 
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2.3.3 Redes sociais como meio de aprendizagem 

As redes sociais da Internet estão cada vez mais presentes no dia-a-dia dos 

alunos, professores e da sociedade em geral. Este facto já era denominado por Castells 

(1999) como “sociedade em rede”. 

Actualmente, existem muitas redes sociais na Internet. A figura 2 que abaixo se 

apresenta ilustra os logótipos de alguns exemplos dessas redes. 

 

Figura 2 - Exemplo de Redes Sociais 
8
 

 

Não obstante, as redes sociais ainda são encaradas com algum receio, o que faz 

com que estas ainda não sejam muito exploradas em sala de aula. Tal facto deve-se à 

quantidade de informação presente nas redes sociais, sobre diversas temáticas, o que 

faz com que se instalem algumas reticências por parte dos docentes, uma vez que os 

alunos podem estar a utilizar as redes sociais para assuntos não relacionados com os 

conteúdos pedagógicos. 

As redes sociais são ferramentas online que os cibernautas podem utilizar para 

partilhar opiniões, ideias, experiências, gostos, hábitos, permitindo ainda juntar pessoas 

com os mesmos interesses, estando subjacente a anulação do espaço e do tempo, a 

partilha de informação/recursos, de experiencias/saber em rede. É, assim, possível 

aprender com as dúvidas dos outros, conhecer melhor o outro, efectuar uma pesquisa 

                                              
8
 Redes sociais: http://www.google.pt/images?hl=ptBR&q=redes%20sociais%20na%20educação& 

um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1280&bih=673, Consultado dia 05 de Agosto de 2010.    
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harmonizada, sem esquecer que, para muitos, as potencialidades da We2.0 são 

encaradas como meio de «criar grupos de amigos».  

Os utilizadores das redes sociais podem criar o seu próprio perfil apresentam as 

suas preferências e interagem com grupos de participantes de interesses comuns 

construindo ou não comunidades.  

Deste modo, com tanta informação disponível e com um acesso tão fácil, muitos 

utilizadores passaram a trocar informações e a aprender nesses novos espaços o que 

levanta a questão da gestão da informação que é construída e trocada nessas redes 

sociais, já que as redes de computadores, permitem às pessoas conectadas construir e 

distribuir a inteligência colectiva uma vez que a Internet é encarada como um agente 

harmonizador pelo facto de democratizar informação (Lévy, 1996).  

Já há quem considere que, no futuro, as redes sociais e a educação se 

encontrarão frequentemente. Segundo Starobinas (2009), "novos recursos serão 

colocados nas actuais redes sociais porque, mesmo que esses sites não tenham sido 

criados para fins educativos, os professores reconheceram o potencial deles para o 

ensino. As redes podem ser usadas pelos professores como Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), por terem recursos como fóruns de discussão, chats e, blogs”  

No que respeita à segurança das redes sociais, verifica-se que os utilizadores 

passam a ter o seu perfil público, contendo fotos e dados pessoais, o que conduz à perda 

de privacidade e até à dependência. Neste contexto, têm vindo notícias a público sobre 

as “e-drugs”, como a que foi publicada dia 12 de Agosto de 2010, no site 

(http://www.destak.pt/artigo/72405, consultado dia 14 de Agosto de 2010), referindo: 

“drogas digitais sonoras baseadas em batidas binárias, um fenómeno neurológico que 

consiste em emitir sons diferentes em cada ouvido e que estimula o cérebro, produzindo 

sensações de euforia, estados de transe ou de relaxamento, assegura quem as consome 

nas redes sociais” (Destak, 2010).  

Esta nova geração de utilizadores da Web tem como principais características a 

colaboratividade e edição de conteúdos, deixando de ser meros receptores e passando a 

ser também emissores, potenciando as suas opiniões. 

O'Reilly (2005), fundador da O'Reilly Media, refere no seu artigo “What is Web 2.0” 

que a Web 2.0 "é a mudança para uma Internet como plataforma, e um entendimento das 
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regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é 

desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores 

quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência colectiva".  

Como tal, podemos considerar que as redes sociais são ferramentas que para 

além de auxiliarem na gestão do conhecimento explícito, também articulam interacções 

entre pessoas. Uma das características destes meios é permitir que cada sujeito se 

expresse de forma natural, atenuando as dificuldades existentes nos processos de 

formalização do conhecimento.  

Como já foi referido, para além da insegurança na privacidade dos utilizadores, 

estão aparecer fenómenos, cujo efeito, é desconhecido, como é o caso das drogas 

digitais sonoras (e-drugs). 

2.4 Plataforma Moodle  

Em 1999, Martin Dougiamas, na Curtin University of Technology, em Perth, na 

Austrália, criou o Moodle com o objectivo de desenvolver um espaço de aprendizagem 

colaborativo, onde os utilizadores poderiam trocar saberes, experiências, criando novos 

interfaces de ambientes de aprendizagem numa larga escala.  

No site de apoio à comunidade de utilizadores da plataforma Moodle, que pode 

ser consultado em: (http://docs.moodle.org/pt/Sobre_o_Moodle), esta ferramenta é 

definida como: “A palavra Moodle é proveniente no acrónimo: «Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment», o que poderá ser esclarecedor essencialmente para 

programadores e investigadores educativos. Em inglês é também um verbo que descreve 

passar por algo, sem pressa, e realizar coisas quando as resolver fazer; ou seja, uma 

forma agradável de mexer nas coisas que frequentemente conduz a uma compreensão 

mais profunda e à criatividade. Como tal, esta definição aplica-se tanto ao modo como o 

Moodle foi desenvolvido, bem como à maneira como o estudante ou o professor podem 

abordar a aprendizagem e o ensino de uma disciplina na Web. Todo aquele que utiliza o 

Moodle designa-se por Moodler”9. O Moodle é uma plataforma de e-Learning, 

                                              
9 Fonte: http://docs.moodle.org/pt/Sobre_o_Moodle, Consultado dia 05 de Agosto de 2010. 
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desenvolvida com o intuito de fomentar o ensino a distância, onde os utilizadores podem 

produzir disciplinas, que poderão ser baseadas na Internet, e sítios Web. Este pacote de 

software é fornecido gratuitamente como software “Open Source” e destina-se à 

produção de cursos e Web sites apoiados pela Internet.  

Na verdade, o desenvolvimento deste projecto visa criar a base para um esquema 

educativo guiado por uma pedagogia social construcionista, podendo ser encarado dentro 

de quatro conceitos principais: o construtivismo, o construcionismo, o construtivismo 

social e o conectado/separado. 

A sua utilização torna-se fácil, já que o Moodle pode ser instalado em qualquer 

computador, desde que tenha PHP e suporte de bases de dados SQL (por exemplo, 

MySQL); pode, ainda, trabalhar com os sistemas operativos Windows e Mac e em muitas 

variantes do Linux, como por exemplo, Red Hat ou Debian GNU), (Moodle.Org, 2010). 

Com a utilização da plataforma Moodle, o papel do professor pode deixar de ser a 

“fonte do conhecimento”, para ser um influenciador e modelo de cultura de classe. No 

entanto, a figura do professor pode ajudar a perceber como cada participante de um 

curso pode ser formando como também pode ser formador, na cooperação e na 

realização das actividades de aprendizagem. Neste contexto, a plataforma Moodle, sendo 

uma plataforma de e-Learning, disponibiliza um conjunto de características que podem 

contribuir para o melhoramento e para uma maior aproximação entre os participantes, na 

discussão das temáticas em causa, quando fazem uso de um Fórum, da Gestão de 

Conteúdos, da elaboração de Questionários, e ainda ao participarem nos Chats, ao 

partilharem os Blogues, ao recorrerem ao Editor de Wiki, à elaboração de inquéritos, a 

um sistema de gestão de tarefas dos utilizadores, entre muitas outras possibilidades de 

interacção. 

Segundo Valente & Moreira (2007), num artigo publicado em 2007, “Moda, Mania 

ou Inovação na Formação – testemunhos do centro de competência da Universidade do 

Minho” o Moodle está traduzido em mais de 60 idiomas, facto que pode confirmar a 

grande aceitação de que a plataforma goza junto dos utilizadores da Internet”. Na 

verdade, pudemos constatar que o Moodle em 05 de Agosto de 2010, já estava traduzido 

em 85 Idiomas (Moodle.Org, 2010). A plataforma Moodle foi desenhada de tipo modular, 

o que permite a instalação de Plugins de actualizações, ou outros, de forma a satisfazer 

as necessidades de todos os utilizadores. 
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2.4.1 Características da plataforma Moodle 

A plataforma Moodle é uma ferramenta muito simples, leve, eficiente, compatível e 

com um interface de fácil navegação para os utilizadores, como podemos observar na 

figura 3 abaixo apresentada. O interface apresentado é o interface principal da plataforma 

Moodle do Agrupamento de Escolas Dr. Leonardo Coimbra - Lixa, a partir de onde foi 

elaborado o presente estudo.  

 

Figura3 – Interface principal da plataforma Moodle do Agrupamento de Escolas Dr. Leonardo Coimbra-

Lixa 

 

A plataforma pode agrupar a lista de cursos existentes e mostrar a descrição de 

cada um no servidor, incluindo acessibilidade para convidados. Uma plataforma desta 

natureza pode suportar milhares de cursos. Um utilizador pode registar-se na plataforma 

Moodle como administrador, professor, aluno ou pode ser um mero visitante. 

A plataforma Moodle fomenta uma pedagogia sócioconstrucionista (colaboração, 

actividades, reflexão, crítica, entre outros), moldada para a aprendizagem 100% online ou 

como apoio à aprendizagem presencial.  
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 A plataforma Moodle tem a particularidade de ser de fácil instalação, o que é 

suportado pela linguagem de programação PHP, necessitando apenas de uma base de 

dados. 

2.4.2 Funcionalidades da plataforma Moodle  

A plataforma Moodle oferece ao utilizador um conjunto de funcionalidades que 

permitem adicionar recursos ou actividades, factores que se adequam aos objectivos 

pretendidos face à sua utilização. 

Assim, como podemos verificar na figura 4 abaixo apresentada, o professor pode 

utilizar vários recursos aquando da utilização da Plataforma Moodle. A figura 4 

corresponde à plataforma Moodle da Escola E.B 2/3 Dr. Leonardo Coimbra - Lixa, a partir 

onde se realizou o presente estudo. 

 

 

Figura 4 - Adicionar Recursos na Plataforma Moodle da Escola E.B 2/3 Dr. Leonardo Coimbra Lixa 

 

2.4.2.1 Inserir etiqueta  

A etiqueta é um recurso disponibilizado pela plataforma Moodle onde se pode 

introduzir informação directamente na área, como um título de uma disciplina. A etiqueta 

pode conter texto simples, texto formatado, imagens e hiperligações. 
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2.4.2.2 Escrever página de texto 

A página de texto é um recurso disponibilizado pela plataforma Moodle onde se 

pode criar uma página com texto, utilizando um sistema de formatação do Moodle ou 

html, sem a necessidade de utilizar um editor específico. 

2.4.2.3 Apontador para ficheiro ou página 

O apontador para ficheiro ou página permite criar hiperligações para ficheiros ou 

páginas externos ao Moodle. Dado que a plataforma é dinâmica, é conveniente que os 

ficheiros sejam disponibilizados na plataforma para não se incorrer no risco de perda.  

2.4.2.4 Mostrar directório 

Esta função permite a consulta de um directório da estrutura de uma pasta 

associada, caso seja autorizado pelo professor ou formador da disciplina. 

A plataforma Moodle, para além de permitir adicionar os recursos, como os que 

foram acima mencionados, permite-nos adicionar um conjunto de actividades, como 

podemos constatar na figura 5 abaixo apresentada.  
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Figura 5 - Adicionar actividades na Plataforma Moodle da Escola E.B 2/3 Dr. Leonardo Coimbra Lixa 

2.4.2.5 Glossário 

O glossário na plataforma Moodle é um recurso que permite aos participantes 

introduzirem novos termos e comentários a esses termos, permitindo efectuar consultas 

no glossário. Este meio de comunicação é especialmente útil para a construção de 

informação colectiva, o que é conseguido de uma forma mais estruturada do que num 

fórum. Uma disciplina ou um curso podem ter um glossário, logo e uma plataforma 

Moodle pode ter muitos glossários. Não podemos deixar de frisar que, no glossário, 

assim como na grande maioria das ferramentas da plataforma em causa, a comunicação 

é assíncrona, já que diz respeito à interacção que ocorre entre alunos e entre alunos e 

professores, tendo uma forma temporalmente diferida, como podemos observar neste 

exemplo: um aluno (ou vários) publica uma questão no glossário às 18horas e o 

professor responde, por exemplo, às 19 horas, ou seja, a interacção, na verdade, não 

ocorre em tempo real. A grande vantagem da comunicação assíncrona é a sua 

elasticidade temporal, o que confere uma grande flexibilidade aos participantes face à 

rigidez temporal da comunicação síncrona. Na comunicação assíncrona cada estudante 
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pode aceder ao curso quando quiser e puder, dentro dos prazos estabelecidos pelo 

professor. Assim, ele pode pensar, estudar e pesquisar antes de escrever, isto é, esta 

comunicação permite tornar a sua participação mais reflectida séria e ponderada 

(Académico, 2010).  

2.4.2.6 Fórum  

A plataforma Moodle possui um fórum que é um recurso característico das 

plataformas de e-Learning. Este é caracterizado como um espaço online onde tem lugar 

a interacção assíncrona entre os participantes, ou seja, a comunicação é idêntica à do 

glossário, não ocorrendo em tempo real. 

O fórum permite organizar discussões e debates online e desenvolver diversas 

actividades de natureza colaborativa no processo de ensino-aprendizagem. Na verdade, 

pode-se considerar que um fórum é um processo em que os alunos aprendem a 

desempenhar as suas actividades sob a orientação de um guia, “professor”, e, 

pausadamente, aprendem a resolvê-las de forma autónoma (Vygotsky, 1998). 

2.4.2.7 Chat 

Desde da década de 90 que os alunos, professores e cibernautas passaram a 

utilizar o e-mail e as listas de discussão nas suas actividades. Hoje em dia, verifica-se 

que os alunos preferem os chats ao email quando pretendem comunicar.  

Na língua portuguesa, “Chat” significa conversação, sendo um meio de 

comunicação síncrona, que se refere à interacção em tempo real. Ou seja, a 

comunicação entre alunos e entre alunos e professor é mediada através da utilização de 

recursos tecnológicos, existindo um feedback instantâneo entre os participantes sobre 

uma determinada temática, com o principal objectivo de aprofundar e ampliar a discussão 

dessa mesma temática. Actualmente, por isso, os alunos recorrem frequentemente ao 

chat para solicitar apoio online fora do tempo escolar. 
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2.4.2.8 Wiki  

Na plataforma Moodle, o módulo Wiki permite que os utilizadores/participantes 

trabalhem em conjunto, na mesma página (documento) para adicionar, desenvolver e 

alterar conteúdos, sendo que as versões anteriores nunca serão eliminadas, podendo ser 

sempre restauradas. No entanto, a interacção é assíncrona entre os participantes, ou 

seja, a comunicação não ocorre em tempo real. 

Como podemos verificar em “UE-Escolas” (2006), "Wiki" significa "super rápido" 

no idioma Havaiano, o que está relacionado com atributos desta tecnologia - a velocidade 

de criação e actualização de páginas. 

O Wiki é uma ferramenta particularmente interessante para desenvolver 

actividades de colaboração (trabalho de grupo), uma vez que permite elaborar trabalhos 

em rede, ao nível da criação de páginas, com um simples editor Html, acrónimo para a 

expressão inglesa “HyperText Markup Language”, que em português significa 

“Linguagem de Marcação de Hipertexto”, tratando-se de uma linguagem para produzir 

páginas na Web. 

2.4.2.9 Inquéritos  

A plataforma Moodle dá-nos a possibilidade de criar inquéritos predefinidos 

baseados em duas estruturas, “COLLES” e “ATTLS”. 

Segundo Flores (2010), “COLLES” (Constructivist On-Line Learning Environment 

Survey), avalia a relevância da matéria em estudo, a capacidade de reflexão e de 

interactividade proporcionada aos alunos, o relacionamento com os outros alunos e o 

desempenho do tutor. O inquérito ATTLS (Attitudes to Thinking and Learning Survey) 

permite avaliar a forma como o aluno participa no processo de aprendizagem: ele pode 

ser mais cooperativo e estar disposto a trabalhar sobre as ideias dos outros, ou pode ser 

um aprendiz isolado, com espírito mais crítico e racional. 

 Os resultados de um inquérito na plataforma Moodle podem ser visualizados 

graficamente, mas as respostas não podem ser incompletas. O Inquérito no Moodle é, 

essencialmente, utilizado para avaliação do processo formativo.  
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2.4.2.10 Questionários 

A plataforma Moodle possui um módulo que consiste num instrumento de 

composição de questões e de configuração de questionários. Essas questões são 

arquivadas por categorias, numa base de dados, podendo ser posteriormente reutilizadas 

noutros questionários, por exemplo para outros cursos. Na concepção dos questionários, 

o utilizador pode conceber ou configurar um conjunto de configurações, adaptadas ao 

seu questionário, como o período de disponibilidade, a apresentação de feedback 

automático, diversos sistemas de avaliação, assim como a possibilidade de diversas 

tentativas, com tipo de questões de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, de resposta 

breve, entre outras possibilidades. 

A utilização de um questionário por um professor pode ser muito útil quando este 

pretende inquirir os alunos sobre uma determinada temática, podendo recolher 

informações que permitam conhecer melhor as suas dificuldades e até melhorar as 

metodologias de ensino, no processo de ensino-aprendizagem.  

2.4.2.11 Lição 

A actividade “lição” na plataforma Moodle permite associar um conjunto de 

páginas interligadas através de um sistema pré-definido pelo professor. Baseia-se ainda 

numa página que pode conter questões intercaladas e classificadas, em que a 

continuação do aluno depende das suas respostas. 

2.4.2.12 SCORM  

O “SCORM” (Sharable Content Object Reference Model) permite importar para o 

Moodle conteúdos digitais já produzidos ou partilhá-los com outros elementos, 

possibilitando também criar um conjunto de regras e especificações. 
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2.4.2.13 Referendo 

A actividade “referendo” permite ao utilizador recolher uma opinião e definir as 

opções em que os participantes irão votar. 

2.4.2.14 Hot Potatoes 

O “Hot Potatoes” é um software externo ao Moodle que permite criar testes e 

obter logo os resultados após a sua realização.  

2.5 Moodle e formação em Portugal 

Ao longo do tempo tem-se vindo a constatar que a modernização tem trazido 

grandes mudanças, com a implementação de novos modelos no sector da educação. A 

educação a distância é um dos exemplos dessa modernização, tendo sido criados 

diversos ambientes virtuais, que permitem uma aprendizagem colaborativa e uma 

interacção entre professor e aluno, o que transpôs o ensino tradicional, permitindo uma 

partilha do conhecimento, uma construção individual e colectiva do conhecimento e uma 

maior autonomia na construção do conhecimento por parte dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Assim, com o aparecimento da Internet e a World Wide Web (www), veio 

possibilitar uma utilização à escala global, independentemente da situação geográfica do 

utilizador, permitindo-lhe aceder a um conjunto de recursos e conhecimentos, como 

imagens, texto, som, vídeo e software de livre utilização, quer de forma assíncrona, quer 

síncrona (Mason, 1998 ). Daí que muitas escolas disponibilizem formas de ministrar o 

ensino a distância e também procurem apoiar o ensino presencial, através da Web, com 

a disponibilização de sistemas de gestão da aprendizagem “LMS” (Learning Management 

Systems), mais conhecidos por Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

 Foi neste contexto que o XVII Governo Constitucional Português, aprovou o 

“Plano Tecnológico da Educação”, como pode verificar-se na Resolução do Conselho de 
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Ministros n.º 137/2007, “(…) com o intuito de valorizar e modernizar a escola, criar as 

condições físicas que favoreçam o sucesso escolar dos alunos e consolidar o papel das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) enquanto ferramenta básica para 

aprender e ensinar nesta nova era”10. Assim, e no âmbito do Plano Tecnológico da 

Educação, o XVIII Governo Constitucional Português continua a dar seguimento a essa 

política de modernização, desenvolvendo vários projectos nesse sentido.  

As plataformas de ensino e aprendizagem a distância são também o resultado da 

aposta dessas políticas, sendo favorecida a plataforma Moodle, essencialmente por se 

tratar de software “open source”. 

 A plataforma Moodle foi integrada em muitas das escolas portuguesas pelo 

Centro de Competências Entre Mar e Serra (CCEMS), pelo Centro de Competências da 

Universidade do Minho (CCUM), pela Unidade de Missão Computadores, Redes e 

Internet na Escolas (CRIE), Associação Portuguesa de Telemática Educativa (EDUCOM) 

e pela Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), (esta a partir de 2007). 

Neste sentido, tornou-se a plataforma mais utilizada no sector da educação, em 

contexto de plataformas de e-Learning, como podemos observar no gráfico 1 abaixo 

apresentado, que nos mostra as percentagens das quinze plataformas de e-Learning 

mais utilizadas, num estudo realizado em 2009 (Davis, Colleen, & Wagner, 2009). 

                                              
10

 Fonte: http://min-edu.pt/np3content/?newsId=1253&fileName=resolucao_cm_137_2007.pdf, Consultado dia 10 

de Fevereiro de 2010. 
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Gráfico 1 – Sistemas de Gestão de aprendizagem, uso do produto, incluindo a educação
11

 

Podemos também constatar, através do Google Trends (contador de pesquisas), 

e fazendo a comparação entre cinco plataformas de e-Learning, que o Moodle é a mais 

pesquisada, o que podemos observar nos gráfico 2 e 3.  

                                              
11

 Fonte: http://www.learningsolutionsmag.com/articles/111/, Consultado dia 22 de Agosto de 2010. 
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Gráfico 2 - Representação gráfica sobre a pesquisa de plataformas de e-Learning
 12

 

 

 

Gráfico 3 - Representação gráfica sobre a pesquisa de plataformas de e-Learning
13

 

 

Como foi suprarreferido, as escolas portuguesas aderiram em massa à plataforma 

Moodle. Todavia, houve a necessidade de formar os professores para a utilização das 

TIC nas escolas. Neste âmbito, em 2006 e 2007 as TIC foram a área de prioridade de 

                                              
12

Fonte:http://www.google.com/trends?q=moodle,+blackboard,+sakai,+claroline,+atutor,+dokeos&ctab=0&geo=

pt&geor=all&date=all&sort=0, consultado dia 24 de Agosto de 2010. 

13
Fonte:http://www.google.com/trends?q=moodle,+blackboard,+sakai,+claroline,+atutor,+dokeos&ctab=0&geo=

pt&geor=all&date=all&sort=0, consultado dia 24 de Agosto de 2010. 
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formação contínua de professores, tendo sido incumbido dessa função a Equipa de 

Missão Computadores, Redes e Internet na Escola (CRIE). Face a esta temática, no 

âmbito do Plano Tecnológico da Educação, o governo tem criado um plano de acção de 

formação contínua de professores, para as diferentes áreas, já que o Plano Tecnológico 

da Educação tem ainda como missão/objectivo de “interligar, de forma integrada e 

coerente um esforço, ímpar na infra-estruturação tecnológica das escolas, na 

disponibilização de conteúdos e serviços em linha e no reforço das competências TIC de 

alunos, docentes e não docentes e transformar-se as escolas portuguesas em espaços 

de interactividade e de partilha sem barreiras, preparando as novas gerações para os 

desafios da sociedade do conhecimento” (Educação, 2009) 

Um dos objectivos essenciais do presente estudo prende-se com analisar como é 

que os professores estão a aplicar os seus conhecimentos adquiridos na área das TIC no 

ensino-aprendizagem dos alunos, utilizando a Plataforma Moodle da Escola E.B 2/3 Dr. 

Leonardo Coimbra - Lixa, que se encontra instalada nos servidores do Centro de 

Competências da Universidade do Minho (CCUM). 
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3 Capítulo III: Metodologia de investigação 

 O objectivo deste estudo é avaliar a adopção do Moodle no contexto do PTE no 

Ensino Básico e identificar a sua aplicação no ensino e aprendizagem. 

 Com este estudo, pretende-se apurar a interpretação dos significados conferidos 

pelos professores e alunos às acções em que se empenham, o que faz com que este 

estudo siga uma abordagem essencialmente qualitativa. Segundo Bogdan & Biklen 

(1994), este tipo de abordagem apresenta as seguintes características: o ambiente 

natural é a fonte directa de dados e o investigador constitui o instrumento principal; é uma 

investigação descritiva; o interesse principal é mais o processo do que os resultados ou 

produtos; a análise dos dados é feita de forma indutiva e o significado é de importância 

vital neste tipo de abordagem qualitativa. 

 Gomez, Flores, & Jiménez (1996) referem que o objectivo geral de um estudo de 

caso é “explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou transformar”. Assim, neste estudo, visa-

se ir ao encontro destas concepções. 

 Visto que se trata de um “estudo de caso”, a investigação incide, essencialmente 

numa abordagem metodológica, sendo os instrumentos utilizados a recolha de dados 

através de entrevistas e de dados de utilização disponibilizados pela plataforma Moodle e 

da observação e análise documental, uma vez que se procede a um estudo visando uma 

análise aprofundada e detalhada de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação em 

particular (Godoy, 1995). 

Assim, este capítulo encontra-se organizado em cinco secções onde se apresentam 

as opções metodológicas adoptadas para a concepção deste estudo. 

3.1 Problemática a estudar 

Nos últimos anos, tem-se falado muito na aprendizagem online e na utilização das 

tecnologias no processo ensino-aprendizagem. Assim, e face à globalização, que trouxe 
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grandes mudanças e transformações nas tecnologias, na economia, na sociedade e na 

educação, originando grandes reformas, os educadores passaram a recorrer a novas 

estratégias, essencialmente na utilização das tecnologias com o propósito de formar 

tecnicamente os cidadãos para uma intervenção crítica na realidade (Demo, 2005).     

Neste contexto, existe a necessidade de envolver as tecnologias na educação 

para a construção de uma nova acepção do conhecimento, contribuindo para a formação 

de um aluno mais activo no seu processo de aprendizagem e não passivo perante o 

conhecimento como acontecia no modelo tradicional. 

Em Portugal as tecnologias começam a estar cada vez mais presentes nas 

nossas escolas, com o apetrechamento físico de computadores, videoprojectores, 

quadros interactivos, com a Internet de banda larga e a possibilidade de ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA), como é o caso da plataforma Moodle.  

Assim, o governo tem contemplado o ensino, através do Plano Tecnológico da 

Educação, com políticas de incentivo face à utilização das tecnologias no ensino-

aprendizagem, no sentido de melhorar as aprendizagens dos alunos através das 

potencialidades oferecidas pelos meios tecnológicos, que possibilitam o acesso ao 

mundo do conhecimento de uma forma interactiva.  

Na concepção deste estudo, está também patente a necessidade de constatar até 

que ponto existe uma boa ou uma menos adequada utilização da plataforma Moodle, 

ambiente de virtual de aprendizagem (AVA) e até que ponto tem contribuído para o 

sucesso dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

3.2 Selecção do objecto de estudo e questões orientadoras 

A investigação decorreu na Escola E.B 2/3 Dr. Leonardo Coimbra - Lixa, situada 

na cidade da Lixa. Esta investigação desenvolveu-se ao lectivo do ano lectivo de 

2009/2010, tendo sido recolhidos todos os materiais necessários, de forma a responder 

às questões orientadoras, propostas inicialmente para a realização do presente estudo, 

tendo como base os seguintes objectivos: 

 Identificar a Avaliação da adopção do Moodle no contexto do PTE. 
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 Como está a ser utilizada a plataforma Moodle no ensino básico; 

 Reconhecer a sua aplicação no ensino e aprendizagem; 

 Qual o nível de utilização da plataforma Moodle; 

 Quais os recursos e actividades mais utilizados pelos professores na 

plataforma Moodle; 

 Para que fins os professores utilizam a plataforma Moodle; 

 Análise à utilização dos alunos da plataforma Moodle, no processo ensino 

e aprendizagem; 

 Que plano a escola adoptou na formação dos professores para a utilização 

da plataforma Moodle. 

3.3 Metodologia de investigação adoptada 

Tendo conferido e analisado as principais linhas orientadoras deste estudo, 

através das questões inicialmente traçadas, verificou-se como já foi referido, que a 

metodologia mais adequada para esta abordagem é o “estudo qualitativo”, sendo 

utilizado o método de “estudo de caso”. 

O estudo de caso é uma pesquisa qualitativa e classificada como explicativa, 

porque tem como objectivo esclarecer o problema. Os dados são arrecadados num 

período estabelecido; tratando-se de um procedimento necessário para permitir ou 

esclarecer o passado, em situação presente (Vieira, 2004, p. 21).  

Neste contexto, e, segundo Yin (2001), o estudo de caso é um modo de pesquisa 

empírica que investiga fenómenos actuais em contexto de um ambiente real. O mesmo 

autor refere ainda que “o estudo de caso contribui de forma incomparável para a 

percepção em termos de fenómenos individuais, organizacionais, sociais e políticos” Yin 

(2002, p. 21). 

Para tal, o presente estudo prende-se com uma importante finalidade: a avaliação 

da adopção do Moodle no contexto do PTE no ensino básico da Escola E.B 2/3 Dr. 

Leonardo Coimbra - Lixa, procurando aferir a forma como é aplicado no ensino e 
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aprendizagem, uma vez que se pretende “debruçar deliberadamente sobre uma situação 

específica que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há 

nela de mais essencial e característico” (Ponte, 1994, p. 3). É por isso, importante 

investigar de forma a “conhecer a realidade tal como ela é vista pelos seus diversos 

actores” (Ponte, 1994, p. 9).  

O método estudo de caso é um processo específico de pesquisa de campo e os 

estudos de campo são investigações de factos conforme vão ocorrendo, sem qualquer 

interferência indicativa do investigador (Fidel, 1992). No entanto, não é só a metodologia 

adoptada que caracteriza o “caso”, mas também o objecto de estudo que tem de ser 

“único, específico, diferente, complexo” (Mertens, 1998, p. 166). 

É sabido que o do estudo de caso visa preservar e compreender o objecto de 

estudo no seu todo e na sua particularidade. Para tal, o investigador deve tirar todo o 

proveito de todas as fontes disponíveis (inquéritos, entrevistas, observações, 

documentos, registos escritos, diários de campo, fotografias, registos audiovisuais, 

testemunhos), estudando o caso e analisando-o no seu contexto e na sua plenitude, 

fazendo uso das diversas técnicas de instrumentos utilizados (Creswell, 1998; Gomez, et 

al., 1996; Punch, 1998). 

No estudo de caso, o investigador vai descrevendo a situação conforme ela 

emerge, obtendo dados o mais completo possível, enquadrando-se e apoiando-se numa 

“discrição compacta” (Merriam, 1998). 

Nesta linha de pensamento, Coutinho (2005), considera cinco características 

chave sobre o estudo de caso: 

 O caso é “um sistema limitado; 

 É um caso sobre “algo”; 

 Tem de haver sempre a preocupação de preservar o carácter “único, 

específico, diferente, complexo do caso”; 

 A investigação decorre em ambiente natural; 

 O investigador recorre a fontes múltiplas de dados e a métodos de recolha 

muito diversificados: observações directas e indirectas, entrevistas, 

questionários, registos áudio e vídeo, diários, cartas, etc. 
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Etapas relevantes para a elaboração num estudo de caso 
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Figura 6 - Etapas relevantes para a elaboração num estudo de caso
14

 

Segundo o autor Patton (1990), num estudo de caso, é fundamental utilizar uma 

variedade de fontes de informação, devendo o investigador recorrer a uma variedade de 

dados recolhidos em situações variadas e em momentos distintos. Assim, esta variedade 

permite, aquando da análise de dados, uma triangulação dos mesmos, procurando 

evidências a partir de dados de diversa natureza. 

É importante referir que, num estudo qualitativo, a triangulação é um método que 

deve ser utilizado para evitar falsas interpretações da informação (Stake, 1994). 

Assim, e procurando ir ao encontro destas ideias, pretende-se perceber o 

significado da importância dos participantes no estudo, bem como o seu desempenho 

nas actividades que desenvolvem, com as tarefas e recursos que lhes são atribuídas. 

                                              
14 Fonte: http://grupo4te.com.sapo.pt/estudo_caso.pdf, consultado dia 20 de Agosto de 2010 
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3.4 Métodos e técnicas de recolha e registo de dados 

No processo de recolha da informação para o objecto de estudo, recorreu-se a um 

conjunto próprio de técnicas da investigação qualitativa, utilizando instrumentos 

adequados, como a recolha de dados através das entrevistas e a consulta dos dados de 

utilização da plataforma Moodle e a observação e análise documental. A utilização destes 

instrumentos possibilitou ao investigador elaborar um conjunto de informação de diferente 

natureza, procedendo ao cruzamento entre elas, de forma a obter resultados.   

Como o âmbito deste estudo incidiu na avaliação da adopção do Moodle no 

contexto do PTE no ensino básico da Escola E.B 2/3 Dr. Leonardo Coimbra - Lixa, no 

sentido de avaliar a sua aplicação no ensino e aprendizagem, os intervenientes deste 

estudo foram os professores que leccionaram na escola durante o ano lectivo de 

2009/2010.  

Segundo Lincoln & Guba (1985), a recolha de dados deve ser suspensa quando o 

investigador constatar que a informação começa a tornar-se repetida, já que, nessa fase, 

é possível ter-se atingido o “ponto de saturação”. Como tal, o investigador concluiu essa 

fase no final do referido ano lectivo, uma vez que possuía já todos os dados necessários 

para a realização deste estudo. 

Na recolha de dados, Yin (1994), indica três princípios: usar múltiplas fontes de 

evidências, que permitem o desenvolvimento da investigação em várias frentes; construir 

ao longo do estudo, uma base de dados; formar uma cadeia de evidências.  

Sendo os métodos de recolha de informações seleccionados de acordo com a 

tarefa a ser cumprida (Bell, 1989), como já foi referido, recorreu-se a vários instrumentos 

de recolha de dados, com o intuito de compreender profundamente o fenómeno a 

estudar.  

Assim, como recolha de dados temos: uma entrevista, que foi colocada a dez 

professores; uma recolha dos dados de utilização fornecidos pela plataforma Moodle; a 

observação, na plataforma Moodle, sobre as turmas dos professores entrevistados, com 

o intuito de analisar a sua utilização; e por fim, uma análise documental.  
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3.4.1 Observação  

Neste estudo, houve a necessidade de observar no terreno, de forma a identificar 

a utilização da plataforma Moodle. Neste contexto, foi solicitada aos professores 

entrevistados a permissão para verificar o trabalho desenvolvido com as suas turmas no 

processo ensino-aprendizagem, ao longo do ano lectivo, na plataforma Moodle, da escola 

E.B 2/3 Dr. Leonardo Coimbra - Lixa. Para tal, foi concedido ao investigador utilizar a 

plataforma Moodle como administrador, de forma a poder realizar a respectiva 

observação.  

Tuckman (2000, pp. 523-524), afirma que numa “investigação qualitativa, a 

observação visa examinar o ambiente através de um esquema geral para nos orientar e 

que o produto dessa observação é registado em notas de campo”. O mesmo refere ainda 

que observar pode significar “apenas olhar” e olhar normalmente significa procurar algo. 

Assim, o mesmo menciona que aquilo que se pretende com a observação é “tentar 

apreender tanto quanto possível, sem influenciar aquilo que está a olhar” (Tuckman, 

2000, p. 524). 

A observação realizada pelo investigador incidiu numa observação atenta e 

rigorosa, efectuando todos os registos necessários no caderno de campo, como por 

exemplo tudo aquilo que os entrevistados desenvolveram na plataforma Moodle com as 

suas turmas, de forma avaliar a sua utilização e responder à questão e subquestões 

relevantes para este estudo.  

Para Bogdan & Biklen (1994, p. 150), as notas de campo são “o relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e 

reflectindo sobre os dados de um estudo qualitativo”. 

Neste caso, a observação incidiu sobre os entrevistados utilizadores da 

plataforma, uma vez que nem todos os entrevistados utilizam a plataforma Moodle no 

processo de ensino-aprendizagem. Essa observação ocorreu em diferentes momentos, 

com o intuito de clarificar melhor a informação recolhida. 

Segundo Martins (2006, p. 23), num estudo de caso a observação é 

imprescindível, uma vez que permite “ a recolha de dados de situações e envolve a 

percepção sensorial do observador”. 
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3.4.2 Entrevistas 

Segundo Yin (2005, p. 116), as entrevistas são “uma das mais importantes fontes 

de informação para um estudo de caso”, permitindo ao entrevistador um contacto directo 

com os entrevistados. Para Ghiglione & Matalon (2001, p. 65) mencionam que “a 

entrevista está situada no contexto geral de uma relação de ajuda”.  

Para Tuckman (2000, p. 517), a entrevista é “um dos processos mais directos 

para encontrar informação sobre um determinado fenómeno, que consiste em formular 

questões às pessoas que, de algum modo, nele estão envolvidas”. Contudo, Bogdan & 

Biklen (1994, p. 134) referem “a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma 

ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”. 

Neste estudo, a entrevista foi um instrumento fundamental, para se 

compreenderem as respostas e a exposição dos professores entrevistados sobre o 

fenómeno a estudar.  

As entrevistas são encaradas como um instrumento específico e eficaz na 

aquisição de informações sobre características não observáveis (Patton, 1987)  , uma vez 

que as questões são colocadas directamente pelo entrevistador ao entrevistado, 

possibilitando que o entrevistado se exprima livremente, através de um diálogo ameno e 

agradável, permitindo ao investigador compreender melhor a perspectiva do outro e obter 

explicações mais concretas.  

Para Bogdan & Biklen (1994, p. 135) “as entrevistas qualitativas variam quanto ao 

grau de estruturação, podendo ser estruturadas ou fechadas, semi-estruturadas ou 

relativamente abertas e não estruturadas ou muito abertas. Contudo, referem que, para 

obter dados comparáveis com os vários entrevistados, a entrevista semi-estruturada é a 

mais vantajosa.  

Assim, neste estudo, as entrevistas realizadas foram as semi-estruturadas, sendo 

a situação mais adequada a este estudo. As entrevistas foram conduzidas com alguma 

flexibilidade na ordem de formulação das questões, tendo o investigador recorrido a um 

guião orientador (Anexo A) com questões pertinentes ao estudo em causa e outras que 

foram surgindo no recorrer da entrevista, permitindo-lhe obter mais informação dos 
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entrevistados, através de uma conversa informal, expondo os seus pontos de vista 

livremente (Bogdan & Biklen, 1994, p. 136).  

As entrevistas foram realizadas a dez professores de áreas diferentes, de forma 

aleatória e em períodos diferentes, na Escola E.B 2/3 Dr. Leonardo Coimbra - Lixa. 

Após a realização de dez entrevistas, constatou-se que a informação começou a 

tornar-se repetitiva, optando-se por não se realizar mais nenhuma, dado que foi atingido 

o ponto de saturação. 

 As entrevistas foram gravadas em formato de áudio, com a autorização dos 

entrevistados, sendo posteriormente transcritas para formato digital e impressas em 

papel para uma melhor análise dos dados obtidos. 

3.4.3 Análise documental 

A análise de documentos traz vantagens ao investigador auxiliando-o com mais 

informação precisa e concreta para o desenvolvimento do seu estudo. 

O material recolhido e analisado é utilizado para confirmar evidências de outras 

fontes e/ou acrescentar outros dados relevantes para o estudo. 

Para o devido efeito, foi solicitada à directora do Agrupamento de Escolas Dr. 

Leonardo Coimbra - Lixa, a consulta de diferentes documentos para a realização deste 

estudo, tais como: projecto educativo, projecto curricular e planos de formação entre 

outros. O principal objectivo das consultas/análises destes documentos foi responder às 

questões e subquestões objecto de estudo. 

Assim, a recolha de dados, realizada através dos instrumentos utilizados, 

possibilitou um cruzamento da informação recolhida entre as entrevistas gravadas e 

transcritas, os dados de utilização disponibilizados pelo Moodle, a observação directa no 

Moodle e os documentos analisados.  
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3.5 Métodos, técnicas e ferramentas de tratamento de dados 

Após a recolha de todos os dados, através dos diferentes instrumentos, estes 

foram estudados e analisados de forma a procurar responder às questões a serem 

abordadas nesta investigação (Tuckman, 2000). 

Assim, a análise e tratamento dos dados consiste na procura e na “organização 

sistemática de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que 

foram sendo acumulados com o objectivo de aumentar a sua própria compreensão 

desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou”  

(Bogdan & Biklen, 1994, p. 205). 

Para Yin (2005, p. 137), “a análise de dados consiste em examinar, categorizar, 

classificar em tabelas, testar ou, pelo contrário, recombinar as evidências (...) para tratar 

as proposições iniciais de um estudo”. 

A observação incidiu em todo o trabalho que cada docente entrevistado realizou 

no ensino-aprendizagem com as suas turmas na Plataforma Moodle, sendo tudo 

registado e posteriormente transcrito utilizando o Microsoft Word 2007. 

As entrevistas foram gravadas para um gravador e, posteriormente, transferidas 

para um computador, gravadas para formato mp3. As mesmas entrevistas também foram 

transcritas utilizando o Microsoft Word 2007. 

Após a recolha dos dados de utilização fornecidos pela plataforma Moodle, estes 

foram registados num caderno de campo para serem analisados e comparados com 

outros dados obtidos através de outros instrumentos utilizados neste mesmo estudo. 

A análise documental foi elaborada a partir de uma grelha de observação criada 

no Microsoft Excel 2007, em função das categorias e dos objectivos centrais definidos 

para esta investigação.    

Para a análise e tratamento dos dados, foi utilizada a técnica de “análise de 

conteúdo”. Segundo Yin (2005, p. 43), “quanto mais proposições específicas um estudo 

envolver, mais ele permanecerá dentro de limites executáveis”.  
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Figura 7 - Condições de produção da Análise (Vala, 1986) 

Para Vala (1986), a análise de conteúdo permite tratar os dados recolhidos de 

forma muito consistente. 

Como já foi referido, a análise de conteúdo realizada neste estudo envolveu os 

dados recolhidos na observação, tais como as entrevistas, a recolha dos dados de 

utilização fornecidos pela plataforma Moodle e a análise de documentos. A observação 

foi importante, uma vez que permitiu validar outros dados, e possibilitou a triangulação de 

informação recolhida através de outros instrumentos utilizados, isto é, o cruzamento de 

dados, o que permitiu validar a coerência entre os mesmos. Para tal, o investigador teve 

a preocupação de ler os dados mais que uma vez, obtendo uma visão completa sobre o 

conteúdo. 

O Microsoft Word 2007 foi o processador de texto utilizado para a produção deste 

documento. Por seu lado, a integração do EndNote X3, no Microsoft Word permitiu gerir e 

inserir as referências e citações bibliográficas automaticamente, de acordo com o estilo 

definido no documento. Foram também utilizados o Microsoft Excel para criar gráficos, o 

Snagit para fazer os PrintScreen das imagens e dos gráficos e o Visio para a elaboração 

de diagramas. 
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4 Capítulo IV: Apresentação dos resultados 

No presente capítulo serão apresentados os resultados decorrentes da recolha de 

dados através das entrevistas, dos dados de utilização da plataforma Moodle, da 

observação e análise documental, subsequentemente tratados através da análise de 

conteúdo, o que permitiu, como já foi referido, tratar os dados recolhidos de forma 

bastante consistente. Por sua vez, os resultados são reforçados através da triangulação 

de dados recolhidos. Está técnica permite apurar, filtrar e validar coerências ou 

incoerências relativas a adopção do Moodle. Assim, serão apresentados os resultados de 

forma a responder às questões inicialmente definidas.   

A investigação consistiu em avaliar a utilização do Moodle por parte dos 

professores da escola E.B 2/3 Dr. Leonardo Coimbra - Lixa, no contexto do processo de 

ensino-aprendizagem. 

A referida escola, situada na cidade da Lixa, tem cerca de 800 alunos do segundo 

e terceiro ciclos e um corpo docente com cerca de 90 professores. 

A nível tecnológico a escola está equipada com cerca de 120 computadores com 

ligação à Internet de banda larga; todas as salas de aula possuem um computador de 

secretária e um videoprojector com projecção wireless; seis das suas salas possuem 

quadros interactivos e duas salas estão equipadas com quinze computadores, cada uma. 

A biblioteca está equipada com cerca de dez computadores, um videoprojector e Internet 

de banda larga com ligação wireless. Por sua vez, a sala dos professores tem cerca de 

dez computadores ligados à Internet e ligações wireless para os portáteis. O polivalente 

dos alunos e o refeitório estão também equipados com videoprojector com ligação 

wireless, para apoio às actividades extra curriculares. É de referir que existe rede de 

Internet com ligação wireless em todo o recinto escolar, quer no interior quer no exterior.  

Visto isto, pode-se considerar que a escola está bem equipada tecnologicamente. 

Neste estudo, participaram, dez professores, cinco do sexo masculino e cinco do 

sexo feminino, de diferentes Áreas Curriculares: Línguas, Ciências Sociais e Humanas, 

Matemática e Ciências Experimentais e Expressões. A sua selecção foi feita de forma 

aleatória e deram o seu contributo através de uma entrevista gravada com o seu 
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consentimento, realizado pelo investigador durante o segundo semestre do ano lectivo de 

2009/2010, tendo estes cooperado, respondendo de forma responsável às questões 

solicitados pelo investigador.  

O estudo foi complementado com a recolha documental, a observação do Moodle 

às diferentes disciplinas e foram ainda recolhidos diferentes documentos. 

4.1 Avaliação da adopção do Moodle 

Através da análise de conteúdos realizada emergiram as categorias e 

subcategorias de temáticas resultantes dos conceitos da caracterização da problemática 

da adopção do Moodle.   

 

Temática Categoria Subcategoria 

A
v

a
li

a
çã

o
 d

a
 A

d
o

p
çã

o
 d

o
 M

o
o

d
le

 

Utilização do Moodle no 
ensino-aprendizagem 

Contexto de utilização 

Valor acrescentado 

Adesão dos Alunos ao Moodle 

Frequência de Utilização  

Não utilização 

Funcionalidades do 

Moodle 

Recursos Utilizados 

Actividades Utilizadas 

Formação 

Formação Inicial 

Formação Avançada 

Apoio Complementar 

 

Tabela 4 – Temática, categorias e subcategorias 
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Na utilização da plataforma Moodle no processo ensino-aprendizagem, é 

importante proceder à avaliação da adopção do Moodle por parte dos professores. 

4.1.1 Utilização do Moodle no ensino-aprendizagem 

As Tecnologias da Informação e Comunicação, no processo de ensino-

aprendizagem, têm vindo assumir um papel essencial e indispensável, criando novas 

oportunidades de promover o conhecimento. 

A plataforma Moodle, um ambiente de aprendizagem a distância, apoiando o 

ensino colaborativo, não é excepção pois permite uma interactividade entre professor e 

aluno em tempo real e em lugares diferentes. 

Através da categoria “utilização do Moodle no ensino-aprendizagem” surgem as 

subcategorias: contexto de utilização; valor acrescentado; adesão dos alunos ao Moodle; 

frequência de utilização e não utilização.  

4.1.1.1 Contexto de utilização 

A plataforma Moodle pode ser utilizada em diferentes contextos no processo de 

ensino-aprendizagem, tais como: auxílio às aulas, meio de disponibilizar recursos 

educativos, repositório de trabalhos elaborados pelos alunos, para a realização de testes 

de avaliação, para a realização de fichas de avaliação formativas, entre outros. Neste 

contexto, foi possível recolher as seguintes informações. 

 “ [Moodle] Um complemento do auxílio às aulas, geralmente com 

alguns PowerPoint, algumas fichas; um repositório dos trabalhos 

elaborados pelos alunos, mas mais no ano passado” (A.6.1) 

“ [Moodle] Utilizei mais para realizar fichas de avaliação formativa” 

(B.6.2) 
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 “ [Moodle] Como auxílio às aulas (...); também para me enviarem 

trabalhos onde ficam arquivados (…); fichas de avaliação, 

consulta de documentos (…)” (H.6.1) 

É claro que a plataforma Moodle é utilizada essencialmente para a reposição de 

materiais didácticos, como por exemplo: fichas de trabalho de avaliação formativa e 

conteúdos em PowerPoint.  

Dadas as políticas do Plano Tecnológico da Educação, com o aumento de 

equipamento informático nas escolas, computadores, videoprojectores, quadros 

interactivos e ligação à Internet de banda larga, alguns professores começam a utilizar a 

plataforma Moodle como auxílio às aulas, como podemos observar nas seguintes 

afirmações. 

 “ [Moodle] Utilizo como auxilio às aulas, para disponibilizar links, 

fichas, bibliografia e outros documentos referentes à aula” (G.6.1) 

“ [Moodle] Para reposição de outros documentos, como meio de 

disponibilizar recursos educativos e como repositório de trabalhos 

elaborados pelos alunos” (J.6.1) 

A utilização da plataforma no auxílio às aulas pode ainda ser vista num contexto 

mais amplo, compartilhando acções com as quais todos, professores e alunos, actuam 

simultaneamente. 

Quanto à construção de conhecimento num ambiente colaborativo de 

aprendizagem, fomentando um papel activo por parte dos participantes e uma interacção 

que envolve os mesmos no desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. 

4.1.1.2 Valor acrescentado 

As Tecnologias da Informação e Comunicação trouxeram às escolas novas 

formas de pensar, ensinar e aprender. 
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Uma das apostas do Plano Tecnológico da Educação é a utilização de software 

livre, como sendo uma alternativa imprescindível para qualquer projecto, face à sua 

liberdade, custo e flexibilidade, uma vez que o sector da educação, por vezes, carece de 

recursos tecnológicos. Um exemplo de software livre na educação é a plataforma Moodle, 

que permite ao professor a disponibilização de materiais dinâmicos e novos métodos de 

comunicar, apoiar e melhorar as aprendizagens dos alunos, através de uma interacção 

online entre professore e alunos.  

Assim, a plataforma Moodle é essencialmente utilizada para reposição de 

materiais, de acordo com a opinião dos professores. 

“Utilizo mesmo muito, costumo dizer que sem o Moodle …; é 

muito importante, quer como arquivo de documentos que preciso 

para a aula, quer para a interacção dos alunos” (H.6.2) 

“Acho que sim. Primeiro podes disponibilizar recursos que não 

podes dar na sala de aulas, podes ajudar aqueles alunos que 

querem evoluir mais e tem ali matérias para eles próprios, num 

processo mais autónomo, tentarem evoluir, mas também uma das 

vantagens muito grandes é a poupança de papel” (G.12.1) 

“ (…) porque é uma maneira para eles [alunos]…; mais motivante 

a utilização dos meios tecnológicos” (J.12.1) 

“ [Moodle] Claro que sim, é obvio que sim, não só facilita o 

trabalho como professor, mas também é uma forma apelativa para 

os miúdos não verem o ensino-aprendizagem de uma forma tão 

maçuda, mas mais didáctica” (E.12.1) 

No entanto, alguns professores consideram que um dos problemas é a 

possibilidade de os alunos terem um acesso muito reduzido a esta plataforma, dado que 

exige um computador com acesso à Internet.  
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“É uma mais-valia, [Moodle] mas há um problema, a maior parte 

dos alunos chegam à primeira semana, à primeira quinzena do 

mês e ficam sem internet em casa e praticamente arrumou ali” 

(A.12.1) 

 “É assim… se eu no início conseguir estabelecer uma rotina de 

pôr fichas, PowerPoint…eles acompanham mais a disciplina. Mas 

pode correr o risco de eles não estarem atentos à aula porque 

sabem que eu vou pôr as coisas no Moodle” (F.12.3) 

A utilização da plataforma Moodle no processo de ensino-aprendizagem para 

alguns alunos pode tornar-se desmotivante, não só pela falta de recursos mas também 

em contexto de aula, isto é, presumindo que o professor coloca tudo o que tenha a ver 

com a aula na plataforma Moodle, o aluno pode perder o interesse pela aula 

propriamente dita. 

4.1.1.3 Adesão dos alunos ao Moodle 

Os alunos têm demonstrado muita motivação na utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, alguns 

alunos vêm as tecnologias como ferramentas de lazer e não de trabalho/aprendizagem. 

Quando falamos da utilização da plataforma Moodle por parte do professor no 

ensino, também é importante perceber a adesão e o interesse dos alunos no trabalho a 

desenvolver numa disciplina. 

“Depende do interesse que o aluno tem pela disciplina, uns fazem 

outros não” (A.11.1) 

“Quando utilizei, os alunos até aderiram, não foi a turma toda, mas 

quase a turma toda” (B.11.1) 
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“Alguns alunos queixam-se que já não têm computador daqueles 

fornecidos pela escola, ou porque estão avariados, ou porque já 

não têm internet” (F.12.1) 

“Gostava de colocar os objectivos propostos para o teste mas 

tenho receio que nem todos tenham acesso” (E.12.3) 

Ficou claro, para alguns professores, que os alunos, na sua maioria, vêem com 

bons olhos a utilização do Moodle, achando estes que, se no início do ano lectivo 

formatarem os alunos para a sua utilização, eles começam a ver a plataforma Moodle no 

processo de ensino-aprendizagem como uma ferramenta de trabalho indispensável para 

as suas aprendizagens no dia-a-dia.  

“ (…) quando coloco os conteúdos que saem no teste, eles vão lá 

todos” (I.11.2) 

 “ (…) já estão habituados a ir à plataforma” (H.10.1) 

“ (…) agora já vêem como um recurso como trazer o manual” 

(H.11.2) 

Face às políticas do governo, com programas de distribuição de portáteis com 

placas de acesso à Internet para os alunos a custos reduzidos, em conformidade com o 

subsídio atribuído, e apesar de os alunos terem os recursos essenciais para a utilização 

do Moodle, segundo podemos constatar neste estudo, um dos problemas é o tráfego 

mensal das placas de Internet (1 Gigabytes), uma vez que os alunos gastam esse tráfego 

em coisas menos relevantes e depois não acedem ao Moodle para realizar os trabalhos 

propostos pelos professores, porque ficam sem o acesso à Internet. 

“(…) mas há um problema a maior parte dos alunos chegam à 

primeira semana, à primeira quinzena do mês ficam sem Internet 

em casa [sem acesso ao Moodle] e praticamente arrumou ali” 

(A.12.1) 
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“Depois os alunos dizem ao professor, não posso enviar o 

trabalho porque não tenho Internet, só posso enviar para o 

próximo mês”A.12.2 

“(…) eles praticamente gastam os gigabytes a que têm direito com 

os amigos e já não dá para enviar ou consultar o Moodle”(A.12.3) 

4.1.1.4 Frequência de utilização 

Com a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na educação, 

abriu-se uma porta de possibilidades ao professor para inovar nas suas aulas, com a 

utilização de algumas ferramentas, tornando-se até um desafio para os professores a sua 

utilização. 

Muitas das vezes, os professores não utilizam as ferramentas tecnológicas, 

devido à sua preocupação com o cumprimento do currículo da disciplina e com os 

objectivos pedagógicos que pretende atingir, o que pode provocar alguma desmotivação 

nos alunos, pelo facto de as aulas nem sempre irem ao encontro das suas expectativas. 

Para este estudo, os entrevistados responderam à questão sobre 

a frequência de utilização do Moodle com as turmas, prevendo-se 

uma utilização menor do que a esperada. 

“Tinha todas as turmas [Moodle] mas pouco trabalho publicado” 

(A.7.1) 

“ (…) utilizo com todas as turmas [Moodle] mas há umas turmas 

que aderiram mais do que outras” (E.7.1) 

“Utilizei só com duas, [Turmas] os outros não se mostraram 

receptivos” (F.7.1) 
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“Sim utilizo com todas as turmas e com todos os anos, mesmo 

para as áreas disciplinares [Moodle] ” (H.7.1) 

“Utilizo frequentemente” (I.2.1) 

“ (…) os documentos eram colocados todos no Moodle” (I.17.3) 

Por vezes, os professores pedem para criar as suas disciplinas no Moodle e 

acabam por não utilizar a plataforma ao longo do ano lectivo.  

Sendo um dos instrumentos utilizados para este estudo a observação, como 

forma de clarificar melhor a informação recolhida, a figura 8 abaixo apresentada 

representa uma disciplina criada no Moodle que foi pouco utilizada ao longo do ano 

lectivo, tendo sido só colocada uma apresentação em PowerPoint. 

“ (…) simplesmente poucos utilizam…pedem para criar a 

disciplina e depois eu verifico que não a utilizam com frequência” 

(I.17.2) 

 

 

Figura 8 - Observação de uma disciplina criada mas muito pouco utilizada 
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Outro instrumento utilizado para a recolha de dados neste estudo foi a recolha de 

dados de utilização disponibilizados pelo Moodle. Apesar, de a plataforma não estar a 

fornecer dados de utilização sobre o ano lectivo de 2009/2010, podemos observar no 

gráfico 4 que o Moodle foi mais utilizado nos primeiros quatro meses do ano lectivo de 

2008/2009. 

  

Gráfico 4 – Dados referentes à utilização do Moodle no ano lectivo 2008/09 

 

4.1.1.5 Não utilização 

As ferramentas da Web 2.0 revolucionaram o processo de ensino e 

aprendizagem, trazendo novas concepções para o processo educativo, com um número 

elevado de ferramentas ao seu dispor, de forma gratuita, e oferecendo uma maior 

flexibilidade e facilidade ao professor e ao aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, a não utilização, por parte de alguns professores, da plataforma Moodle no 

processo de ensino-aprendizagem deve-se aos seguintes motivos: falta de formação, 

falta de tempo e a utilização de outras ferramentas. 

“ [Utilização do Moodle] (…) é que a Internet fornece-me outros 

meios que me permitem contornar essa situação. Eu com o email 
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entre professor e alunos contorno muito bem isso, eu envio-lhes 

um email e eles respondem, e é uma forma de eu ver os trabalhos 

em casa” (A.17.2) 

“Eu criei um email mesmo só para os alunos e peço-lhes para eles 

me enviarem os trabalhos por email” (B.11.2) 

É um dado dominante, neste estudo, que alguns professores não utilizaram a 

plataforma Moodle e recorrem a outra tecnologia, como por exemplo o email, embora 

reconheçam que é uma alternativa insuficiente, porque não contribuem com 

potencialidades como as disponibilizadas pela plataforma Moodle. Estes reconhecem que 

deveriam consultar e utilizar a mesma, tendo em conta toda a informação que é 

disponibilizada pelos órgãos de gestão da escola.  

“Eu neste momento não estou a utilizar por causa da falta de 

tempo” (D.2.1) 

Contudo, foi também identificado que a utilização do Moodle é encarada como 

mais uma tarefa que o docente tem que desenvolver, e não como um apoio à prática 

lectiva.  

“(…) toda a gente devia estar registado porque é colocado lá 

tudo…resumo do pedagógico, documentos para os directores de 

turma, documentos para isto, documentos para aquilo” (C.17.3) 

“Não tenho disciplinas criadas, mas acho que devia criar” (D.7.1) 

“O problema é que muita gente não utiliza, esquece a palavra 

passe, ou o nome do utilizador (…)” (I.17.4) 
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4.1.2 Funcionalidades do Moodle 

Sendo a plataforma Moodle um software “open source”, oferecendo um conjunto 

de funcionalidades através dos recursos e actividades disponibilizadas pela mesma, 

permite aos professores uma interacção e melhores métodos de aprendizagem com os 

alunos, proporcionando-lhe uma maior motivação.  

A categoria “Funcionalidades do Moodle” compreende as subcategorias: recursos 

utilizados e actividades utilizadas. 

4.1.2.1 Recursos utilizados 

São vários os recursos disponibilizados pela plataforma Moodle, tais como: inserir 

etiqueta; escrever página de texto; escrever página Web; apontar para ficheiro ou página; 

mostrar um directório e adicionar um pacote IMS de conteúdo.  

Estes recursos permitem aos professores disponibilizar materiais estáticos, 

conteúdos propriamente ditos de uma disciplina, a informação que o professor fornece 

para o curso ou disciplina, como por exemplo páginas editadas directamente no Moodle e 

ainda páginas Web externas, que são usadas como se fizessem parte de uma disciplina 

ou curso. 

Mediante a opinião dos entrevistados e pela observação feita no Moodle os 

recursos mais utilizados são o envio de ficheiro ou página. 

“Apontar para ficheiro ou página é mais esse que utilizo” (A.9.1) 

“Não me recordo daqueles que utilizei” (B.9.1) 

“ (…) utilizo apontar para ficheiro ou página” (C.9.1) 

“A nível de recursos utilizava o apontar para ficheiro ou página” 

(D.9.1) 
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Apesar do recurso “apontar para um ficheiro ou página” ser o mais utilizado, pela 

observação feita, o recurso “inserir etiqueta” também é bastante utilizado. 

“Utilizo mais inserir etiqueta e apontar para ficheiro ou página” 

(E.9.1) 

“ (…) só mesmo apontar para ficheiro” (F.9.1) 

“A nível de recursos apontar para ficheiro ou página, inserir 

etiqueta (…)” (H.9.1) 

 

Gráfico 5 - Recursos mais utilizados pelos entrevistados 

 

De acordo com a informação recolhida através dos entrevistados, o gráfico 5 

refere-se aos dados dos recursos utilizados ilustrando bem a forte utilização do apontador 

para ficheiro ou página. No entanto, fica a questão: o porquê de os professores não 

utilizar outros recursos? 
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4.1.2.2 Actividades utilizadas 

As actividades disponibilizadas pela plataforma Moodle, compostas por 

ferramentas de comunicação e discussão variada, síncronas e assíncronas, como Fóruns 

e Chats, assim como ferramentas de avaliação e construção em grupo (Testes, 

Trabalhos, Workshops, Wikis, Glossários), têm se revelado ferramentas de extrema 

importância no processo de ensino-aprendizagem, dada a adesão que os alunos 

demonstram na sua utilização. No entanto, e, apesar de todas as funcionalidades 

disponibilizadas por essas ferramentas, alguns professores ainda não as utilizam com 

frequência.  

 “O que utilizo é o envio de um único ficheiro, glossário nunca 

pensei” (A.10.1) 

“Utilizo Hot Potatoes, fórum para colocar notícias, envio de um 

único ficheiro já usei (…)” (C.10.1) 

“Utilizo o envio de um único ficheiro, gostava de utilizar outras 

actividades mas não tenho conhecimentos” (E.10.1) 

Feita a análise e uma observação (exemplo figura 9) aos dados recolhidos na 

plataforma Moodle, pode-se constatar que, na realidade, aquilo que é mais utilizado a 

nível de actividades é o envio de um único ficheiro 

 

Figura 9 - Observação do Moodle 
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 “ (…) mas essa parte de envio de trabalhos se calhar tenho que 

começar a utilizar” (F.10.2) 

“Questionários, inquéritos, palavras cruzadas com outro programa 

para inserir lá, envio de ficheiro único, testes, Hot Potatoes, 

trabalhos de casa (…)” (H.10.2) 

“Envio de ficheiro único, envio de ficheiro avançado, trabalhos de 

casa, questionários, tabelas, testes, trabalhos de casa e 

Webquests” (I.10.1) 

“Se soubesse utilizar o Moodle utilizava os inquéritos, testes com 

respostas automáticas” (A.17.3) 

O gráfico 6 apresenta as percentagens de utilização das actividades realizadas 

pelos inquiridos no Moodle. 
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Gráfico 6 - Actividades mais utilizadas pelos entrevistados 

 

Pela análise do gráfico verifica-se que as actividades utilizadas são: questionários, 

trabalhos de casa, testes, Hot Potatoes, Webquests e o envio de um único ficheiro, sendo 

este último o mais utilizado. 

Quais serão os motivos que levam os professores a não utilizarem as outras 

actividades com tanta frequência como o envio de um único ficheiro? A resposta a esta 

questão, segundo os participantes neste estudo, deve-se essencialmente à falta de 

formação. 
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4.1.3 Formação 

A política da direcção da escola assenta na utilização da plataforma Moodle no 

processo de ensino-aprendizagem, conforme o identificado no projecto educativo, 

disponibilizou duas formações internas no início do ano lectivo e um apoio para quem o 

solicitasse ao longo do ano lectivo pelos docentes das áreas das tecnologias.  

A partir das entrevistas, surgiu a necessidade de formação sobre o Moodle 

caracterizada pelas subcategorias formação inicial, formação avançada e apoio 

complementar. 

4.1.3.1 Formação inicial 

A auto-formação dos professores tem-se revelado importante para a utilização dos 

recursos informáticos constantemente na construção de novas práticas pedagógicas 

podendo proporcionar uma formação contínua ao professor. No entanto, para a utilização 

das tecnologias, os professores necessitam de formação de forma a tirar delas o máximo 

de proveito. 

Os professores referenciam muito a falta de formação, como sendo um dos 

argumentos para a não utilização da plataforma Moodle. 

 “Não, porque não tenho formação e não tendo formação não 

tenho interesse” (A.17.1) 

“Neste momento não estou a utilizar, porque acho que percebo 

muito pouco e então estou à espera de ter uma formação” (B.6.1) 

“O meu problema é a falta de formação” (B.17.1) 

A falta de formação por parte de alguns professores, muitas das vezes, leva à 

utilização de tecnologias alternativas.  
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“ (…) recorri a outra tecnologia, embora não seja tão rica e não 

tenha os recursos que tem a plataforma, penso eu” (B.11.3) 

É dominante neste estudo que existe falta de formação inicial sobre o Moodle e, 

por vezes, quando existem essas formações não se enquadram na disponibilidade dos 

professores. 

“Naqueles documentos que preenchemos sobre formação em que 

eles perguntam qual a formação que gostaríamos de ter… eu 

ponho sempre sobre o Moodle porque eu realmente acho que é 

uma mais-valia” (B.6.3) 

“Também a altura em que há formação não é a melhor para nós, 

porque é no início do ano” (D.13.1) 

4.1.3.2 Formação avançada 

A proliferação dos meios tecnológicos faz com que os professores tenham que 

estar sempre a actualizar os seus conhecimentos face ao domínio das tecnologias. 

Algumas das políticas do PTE passam pela formação contínua de professores, 

permitindo uma actualização dos seus conhecimentos face às novas tecnologias.   

 

“Tive formação mas muito sumária, gostava de ter mais” (A.13.1) 

 “(…) gostava de ter formação, porque há muitas coisas que eu 

não utilizo porque não tenho conhecimento” (C.13.1) 

“(…) porque tenho poucos conhecimentos e utilizo coisas simples” 

(C.17.1) 
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“(...) não estou bem dentro das potencialidades da plataforma” 

(D.17.1) 

Visto isto, podemos dizer que foi claro que os professores mostram interesse em 

frequentar acções de formação avançadas sobre a utilização da plataforma Moodle.  

Através deste tipo de formações, os professores esperam tirar outros benefícios 

para o processo de ensino-aprendizagem: integração de jogos com o Moodle, aprofundar 

conhecimentos sobre a plataforma, construção de glossários, entre outros. 

“Preciso de orientações para a utilização dessas actividades. Em 

vez, por exemplo, de utilizar os jogos que trago de casa gostava 

de utilizar a plataforma Moodle, mas não tenho conhecimentos” 

(E.10.2) 

“Acho que deve haver mais funcionalidades que eu própria 

desconheço por isso… eu precisava de uma formação mais 

aprofundada da própria estrutura do Moodle em si” (E.17.1) 

“Tentei usar o glossário mas não consegui” (G.10.2) 

As acções de formação contínua devem estar associadas à utilização das TIC 

para o processo de ensino-aprendizagem alterando algumas metodologias utilizadas, 

tratando-se não só do domínio das ferramentas, mas também de promover a 

aprendizagem através das mesmas e a partilha de experiências entre os docentes sobre 

a utilização da plataforma.  

“(…) tendo em conta aquilo que a plataforma pode oferece a 

formação é muito pouca” (G.13.1)  

 “(…) em relação às actividades, muitas delas eu não explorei a 

maior parte, porque … já me aconteceu muitas vezes devido à 

minha incapacidade para o fazer, não tem a ver com a plataforma” 

(H.17.1) 
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“(…) ter mais formação sobre a plataforma Moodle, porque eu 

utilizo muito mas sempre o mesmo” (H.17.2) 

“(…) em relação às actividades, muitas delas eu não explorei, a 

maior parte porque na formação não foram abordadas” (G.13.2) 

Uma solução passaria pela oferta de mais formação sobre a plataforma Moodle. 

Contudo, fica a questão: será que as acções de formação promovidas pelo Ministério da 

Educação vão ao encontro das necessidades dos professores?  

4.1.3.3 Apoio complementar 

Como um dos incentivos à utilização da plataforma Moodle foi identificado o apoio 

extraordinário aos professores dado pelos colegas com mais conhecimentos da 

plataforma, sempre que surgissem dúvidas.  

“(…) quem me ajudou a desenvolver foi o administrador do 

Moodle” (H.4.1) 

“(…) quem me tira algumas dúvidas é o professor de TIC e o 

administrador do Moodle” (H.13.1) 

Quando falamos em educação, seja ela a distância ou presencial, é necessário 

dominar as tecnologias digitais, permitindo uma adequada e melhor preparação de 

actividades e conteúdos didácticos.  

O que tem motivado alguns professores à utilização da plataforma Moodle e 

outras ferramentas no processo de ensino-aprendizagem é o apoio complementar, muitas 

vezes dado por professores da área das tecnologias. 
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5 Capítulo V: Discussão dos resultados 

A investigação realizada tinha como pressuposto avaliar a utilização do Moodle 

por parte dos professores da escola E.B 2/3 Dr. Leonardo Coimbra - Lixa, no contexto do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 As Tecnologias da Informação e Comunicação estão a trazer grandes mudanças 

e novas concepções ao processo de ensino-aprendizagem. 

Desta forma, já toda a gente percebeu que a utilização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação na educação vieram para ficar. O computador já é uma 

ferramenta de trabalho indispensável no dia-a-dia dos cidadãos, pois a escola já 

percebeu que através das tecnologias os alunos podem assimilar melhor os conteúdos e 

melhorar as suas aprendizagens.  

Com o aparecimento da Internet, foram desenvolvidas diversas ferramentas de 

comunicação e outros recursos associados, o que permite aos utilizadores aceder a um 

conjunto de informação inesgotável e uma comunicação em tempo real para qualquer 

parte do mundo.  

Num estudo realizado por Paiva (2003), reportando-se a dados do ano lectivo de 

2001/2002, este indica que 91% dos professores usam computador. Contudo, 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.  

 

Generalização das TIC na escola   

Face às políticas do Plano Tecnológico da Educação no incentivo à utilização das 

tecnologias, foi identificado, neste estudo, que o computador é utilizado no processo de 

ensino-aprendizagem, considerado por vezes uma ferramenta de trabalho indispensável 

para a preparação das aulas e numa interacção directa com os alunos em contexto de 

sala de aula.  



 Capítulo V-Discussão dos Resultados 

 

- 100 - Avaliação da Adopção do Moodle no contexto PTE - “Um estudo de caso” 

 

Quanto à plataforma Moodle, é utilizada como auxílio às aulas, meio de 

disponibilizar recursos educativos, repositório de trabalhos elaborados pelos alunos, 

realização de testes de avaliação e realização de fichas de avaliação formativas, o que é 

também constatado no estudo realizado por Lisboa, Jesus, Varela, Teixeira, & Coutinho 

(2009).  

As Tecnologias da Informação e Comunicação, para além da preparação de aulas 

como ficou claro neste estudo, podem ser utilizadas em diferentes contextos e com 

objectivos diferenciados. Assim, e face à multiplicidade de utilização das tecnologias, 

uma das mais utilizadas é o computador na sala de aulas apoiando as actividades de 

ensino, como por exemplo: apresentações electrónicas em PowerPoint com conteúdos e 

o acesso em sala de aula a recursos disponíveis na Internet. Neste sentido, quanto à 

utilização das tecnologias, neste contexto, pode-se considerar que estamos perante um 

ensino presencial recorrendo a tecnologias. 

“A oferta massiva de ferramentas Web 2.0 colocou ao nosso dispor não apenas 

um espaço, mas um conjunto de espaços que propiciam a realização de aprendizagens e 

que têm de ser geridos de forma que a escola possa manter-se na lista de interesses dos 

alunos. Para o professor, a tarefa de conjugar, integrar e acompanhar este processo 

torna-se cada vez mais complexa, sendo necessário prever mecanismos de apoio ao 

trabalho colaborativo” (Alves, Barros, & Okada, 2009, p. 48). 

Nos ambientes virtuais de aprendizagem construtivistas, onde o aluno pode 

participar activamente na resolução de problemas e utilizar o pensamento crítico sobre as 

aprendizagens que mais significados têm para si e para a construção do seu próprio 

conhecimento, o professor tem um papel de orientador e facilitador. 

Ficou claro neste estudo que a plataforma Moodle é utilizada essencialmente 

como repositório de materiais didácticos, como por exemplo fichas de trabalho de 

avaliação formativa e conteúdos em PowerPoint, ou seja, os professores não utilizam a 

plataforma como suporte de actividades colaborativas e interactivas, como já tinha sido 

constatado nos estudos realizados por Lisboa, Jesus, Varela, Teixeira, & Coutinho (2009) 

e Valente & Moreira (2007). 

Contudo, é importante salientar que as ferramentas não substituem o professor, 

mas permitem-lhe criar soluções de interactividade, criar espaços para uma prática 

pedagógica e a construção de aprendizagens. 
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Necessidades de formação 

A escola tem uma política de incentivo à utilização da plataforma Moodle 

considerando ser uma mais-valia no processo de ensino-aprendizagem, referenciando-o 

no seu projecto educativo, como um “reforço do uso das novas tecnologias da 

comunicação (utilização do “moodle” como forma de motivação)”.15 

Contudo, ficou bem claro neste trabalho que a frequência de utilização da 

plataforma não é a mais desejada, sendo identificadas a falta de tempo e a falta de 

formação para a utilização de ferramentas que permitam aos alunos uma aprendizagem 

mais autónoma, mais criativa, que desenvolvam o seu próprio conhecimento e uma maior 

interactividade por parte dos mesmos, à semelhança do estudado por Pimentel (2009) e 

Lisboa, et al.,(2009). 

A falta de formação por parte de alguns professores, muitas das vezes, obriga à 

utilização de tecnologias alternativas, mas reconhecendo que são alternativas 

insuficientes. Na opinião dos entrevistados, existe falta de formação inicial sobre o 

Moodle e, por vezes, quando existem essas formações não se enquadram na 

disponibilidade dos professores.  

 

 

Formação disponibilizada pela escola 

Em função das necessidades manifestadas pelos professores, a política da escola 

oferece formação aos docentes no início do ano lectivo de incentivo à utilização da 

plataforma Moodle no processo de ensino-aprendizagem. 

A direcção da escola disponibilizou ainda um apoio complementar ao longo do 

ano lectivo a quem o solicitasse como forma de promover a sua utilização.  

Como refere Lévy (1999, p. 157), “pela primeira vez na história da humanidade, a 

maioria das competências adquiridas por uma pessoa no início do seu percurso 

profissional serão obsoletas no fim de carreira”. Assim, aumenta a necessidade de 

actualização constante do professor, não só em relação à sua disciplina específica, mas 

também no que se refere às metodologias de ensino e à aplicabilidade das novas 

                                              
15

 Pode ser consultado em: http://www.agrupamentoleonardocoimbra.edu.pt 
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tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Para Postman (2002, p. 185), as 

“vantagens e desvantagens de novas tecnologias nunca são distribuídas equitativamente 

entre a população. Isto significa que toda a nova tecnologia beneficia uns e prejudica 

outros.”  

Os intervenientes neste estudo mostram interesse em frequentar acções de 

formação sobre a utilização da plataforma Moodle, pois estes desconhecem todas as 

funcionalidades e potencialidades que a plataforma pode oferecer com a sua utilização 

no processo de ensino-aprendizagem (Alves, et al., 2009). 

As plataformas de gestão do ensino/aprendizagem (LMS – Learning Management 

System - Sistemas de Gestão da Aprendizagem) permitem consubstanciar, na prática, 

segundo Azevedo (2005), a “consciencialização de que a aprendizagem activa e a 

intensificação da relação professor-aluno deve manter primado sobre o tradicional ensino 

passivo e de que os hábitos de aprendizagem activa, autónoma ou não, devem ser 

imanentes ao indivíduo ao longo de toda a sua vida”.  

 

 

Interactividade nos ambientes Moodle 

A plataforma Moodle dispõe de um conjunto de funcionalidades e de ferramentas 

síncronas e assíncronas que se tornam viáveis num apoio à sala de aula, onde o 

professor pode aplicar os conteúdos da sua disciplina, propondo dinâmicas de estudo, 

discussão em grupo, propor leituras e avaliar a aprendizagem dos educandos. O aluno, 

com a utilização destas ferramentas, pode trocar experiências e uma interactividade com 

outros elementos, uma assimilação de conteúdos nas mais diversas áreas que conduzem 

às suas necessidades.  

“Uma das vantagens dos ambientes de aprendizagem online é sua arquitectura 

aberta, que permite a criação de diversas metodologias e desenhos didácticos abertos. O 

limite é a criatividade dos interlocutores e autores” - Alves, et al.(2009, p. 240). 

O professor tem um papel fundamental enquanto dinamizador de um espaço de 

aprendizagem online, pois nos espaços online, como é o caso do Moodle o professor terá 

de potenciar os processos de construção de significados em detrimento dos processos de 

transmissão de conteúdos, assumindo um papel de moderador e promovendo o 
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desenvolvimento de conhecimento por todos os participantes, o que é muito diferente do 

desempenho na sala de aulas presencial. Para além do papel do moderador promover o 

desenvolvimento de conhecimento, é também esperada a dinamização e organização 

das actividades e a sustentabilidade dos projectos de aprendizagem online (Dias, 2008). 

No ensino tradicional, o professor era a fonte do conhecimento, detendo a 

autoridade pelo conhecimento da disciplina que lecciona tendo o aluno uma postura 

passiva, sem autoridade e sem potenciar a sua criatividade. 

Na sociedade actual, é inevitável afirmar que as Tecnologias da Informação e 

Comunicação estão a provocar grandes transformações e novos conceitos ao processo 

de ensino-aprendizagem. Os espaços de interacção, até agora tão limitados, ganham 

uma nova dimensão através da configuração de novos sistemas de aprendizagem. Uma 

das grandes vantagens do uso das tecnologias é que qualquer utilizador pode não só 

trocar informação, mas principalmente reconstrui-la, partilhá-la e criar novos sentidos com 

a ajuda de outros participantes. 

Segundo Araújo (2005), o valor da tecnologia na educação é derivado 

inteiramente da sua aplicação. “Dar o devido uso da Internet na sala de aula deve ser 

uma actividade de responsabilidade, pois exige que o professor preze, dentro da 

perspectiva progressista, a construção do conhecimento, de modo a contemplar o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas que estimulam o aluno a reflectir e 

compreender, conforme acedem, armazenam, manipulam e analisam as informações que 

pesquisam na Internet”.  

Não há um modelo rígido de emissor e receptor como num tradicional sistema de 

comunicação, mas sim uma troca de papéis constante que permite a construção de 

conhecimentos. Por outro lado, há a construção e criação de comunidades. 

Contudo, para haver uma interactividade entre professores e alunos é 

fundamental possuir computador e Internet. Todavia, ficou claro neste estudo que os 

alunos, na sua maioria, já possuem computador pessoal com acesso à Internet, mas um 

dos problemas, é o limite de tráfego mensal disponível pelas placas de Internet (1 

Gigabytes), sendo que os alunos gastam esse tráfego em coisas menos relevantes, 

alegando que não acedem ao Moodle para realizar as tarefas propostas pelos docentes 

porque não têm acesso à Internet. 
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O conceito de espaço e de tempo revoluciona-se. De facto, praticamente todos os 

conceitos tradicionais relativos à escola têm forçosamente de ser alterados. A concepção 

tradicional de uma sala de aula altera-se forçosamente devido a elementos novos e à 

mudança de papéis dentro da sala de aula. O maior desafio é conseguir criar espaços de 

troca e construção de um saber autónomo, e com isso o desenvolvimento de uma 

consciência ético-crítica decorrente da interactividade. É lógico que esta nova concepção 

de ambiente de ensino aprendizagem pressupõe que tenhamos alunos conscientes 

desse mesmo ambiente, ou seja, sujeitos que valorizem a crítica, o sentido de 

oportunidade, a perspicácia, a acção e objectivos para a consecução de resultados.  

Deve-se estimular a criatividade, a argumentação, a desconstrução e 

reconstrução, pois só assim será possível o desenvolvimento de competências e 

saberes. 

Deste modo, há uma maior possibilidade para que a comunidade possa 

desenvolver e pôr em prática as suas competências, no sentido de procurar a inovação, 

um saber fazer e, consequentemente, um saber ser, mais assente numa consciência 

crítica indissociável de um contexto pessoal mas também colectivo. 

 Assim, faz todo o sentido que um ambiente virtual seja mais do que apenas um 

conjunto de páginas que se apresentam num ambiente virtual. Estes ambientes virtuais 

perfazem um conjunto de elementos, não só técnicos mas também humanos, que se 

relacionam intimamente com uma identidade e um contexto específicos, propícios ao 

desenvolvimento de uma aprendizagem cooperativa.  

A plataforma Moodle, Sistema de Gestão de Aprendizagem, poderá ser 

impulsionadora dos modelos construtivistas. Este tipo de modelo rege-se por permitir a 

professores e alunos uma prática participativa, comunicativa e de colaboração na sala de 

aula entre os vários agentes educativos. Este modelo permite também, como 

consequência das suas ferramentas e actividades, uma maior interactividade e 

colaboração entre professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem, o que não 

se verifica neste estudo.  
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Utilização de recursos 

Mediante a opinião dos entrevistados e pela observação feita no Moodle, o 

recurso mais utilizado é o envio de ficheiro ou página, à semelhança do observado nos 

estudos realizados por Lisboa, et al (2009), e por Alves, et al. (2009), demonstrando uma 

forte utilização da plataforma em questão como repositório de conteúdos.   

A plataforma Moodle, na perspectiva de sistema de gestão do processo de 

ensino-aprendizagem, fornece-nos variadíssimas funcionalidades e potencialidades que 

podem ser usadas e exploradas individualmente, em pares ou em grupos, favorecendo 

fortemente a participação e a comunicação entre formandos e/ou formadores.  

Quando o encaramos como software educativo, ele apresenta também uma mais-

valia, que é a da avaliação. O processo de ensino-aprendizagem é naturalmente 

complexo, daí que a avaliação seja uma componente bastante importante. Nesta 

plataforma, são disponibilizadas ferramentas de avaliação específicas bem como outras 

ferramentas, tais como fóruns, trabalhos realizados online, entradas de glossário e/ou 

outras que são passíveis de classificação pelo professor. 

Ficou claro neste estudo que a não utilização de outros recursos, tais como 

“inserir etiqueta”, “escrever página Web”, “adicionar um pacote de IMS de conteúdos”, 

entre outros, deve-se ao facto de o professor não ter conhecimento das suas 

funcionalidades ou para que fins podem ser utilizados.  

Evidentemente que é de considerar que um colectivo forma uma comunidade 

virtual. Assim, essa comunidade compõe um mesmo espaço/lugar numa infra-estrutura 

técnica a que chamamos de ciberespaço. Desta forma, e segundo Lévy (1996, p. 96) “Por 

intermédio de mundos virtuais, podemos não só trocar informações, mas 

verdadeiramente pensar juntos, pôr em comum as nossas memórias e projectos para 

produzir um cérebro cooperativo”. O que não se verifica neste estudo.  
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Actividades utilizadas 

Foi possível observar, neste trabalho, que a actividade do Moodle mais utilizada é 

o envio de um único ficheiro, como foi constatado nos estudos realizados por Alves, et 

al.,(2009) e por Lisboa, et al.,(2009). No entanto, pode ser também confirmada a 

utilização muito reduzida dos questionários, trabalhos de casa, testes, Hot Potatoes, 

Webquests. 

Deste modo, é de salientar que a plataforma Moodle é frequentemente utilizada 

para realizar as actividades anteriormente referidas, mas nem todas fomentam o 

desenvolvimento da autonomia, da criatividade, do desenvolvimento, do espírito crítico e 

da construção do conhecimento, ou seja, um ambiente colaborativo de aprendizagem.  

A aprendizagem colaborativa permite que o aluno actue por si mesmo, isto é, que 

ele seja autónomo o suficiente para agir consciente dos seus actos. Assim, para que ele 

atinja determinados objectivos, ele necessita de agir prudentemente, com bastante zelo e 

ao mesmo tempo, reflectindo sobre as suas acções. Através desta reflexão, o aluno 

poderá estabelecer comparações construtivas entre o seu processo de pensamento e os 

restantes. A principal meta desta aprendizagem é activar um pensamento e uma atitude 

autónoma e crítica, sendo o aluno fortalecido e favorecido pelo trabalho em equipa. 

Deste modo, Santos, Cruz, & Tereza (2005) mencionam que “a revolução 

tecnológica produziu uma geração de alunos que cresceu em ambientes ricos de 

multimédia, com expectativas e visão de mundo diferente de gerações anteriores, 

portanto, a revisão das práticas educacionais é condição para que possamos dar-lhes 

educação apropriada.” 

Foi evidenciado neste trabalho que os alunos aderem ao Moodle para a realização 

do trabalho proposto no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, seria importante 

que os professores desenvolvessem todos os estilos de aprendizagem proporcionados 

pela plataforma e não somente trabalhar com o que está mais familiarizado, sendo 

importante que todos os aplicativos devam ser utilizados como opções de estilos de 

aprendizagem.  

Todavia, ficou claro neste estudo que alguns alunos vêem as tecnologias como 

ferramentas de lazer e não de trabalho/aprendizagem. Contudo, foi evidenciado ainda 

que os alunos na sua maioria já possuem computador pessoal com acesso à Internet, 
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mas um dos problemas é o limite de tráfego mensal disponível pelas placas de acesso à 

Internet (1 Gigabytes) sendo que os alunos gastam esse tráfego em coisas menos 

relevantes e alegando que não acedem ao Moodle para realizar as tarefas propostas 

pelos docentes, porque não tem acesso à Internet.  

O estudo permitiu identificar que a utilização do Moodle é encarada por parte de 

alguns docentes como mais uma tarefa a desenvolver e não como um processo 

facilitador de apoio à prática lectiva, para uma melhor aprendizagem dos alunos.   

Contudo, é possível, neste trabalho, identificar que o que tem motivado alguns 

professores à utilização da plataforma Moodle e de outras ferramentas no processo de 

ensino-aprendizagem é o apoio complementar e um incentivo, muitas vezes, dado por 

professores da área das tecnologias para a utilização das mesmas. 
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6 Capítulo VI: Conclusões 

Neste último capítulo deste trabalho – conclusões - são apresentadas as 

limitações deste estudo (6.1), os principais contributos (6.2) e propostas para futuros 

trabalhos (6.3).  

6.1 Limitações do estudo realizado 

A metodologia utilizada neste trabalho, “estudo de caso”, por si só já é uma 

limitação, dado que “é uma investigação que se assume como particularística, isto é, que 

se debruça deliberadamente sobre uma situação específica, que se supõe ser única ou 

especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um 

certo fenómeno de interesse” Ponte, (2006, p. 2). Assim, o facto de se tratar de um 

estudo exclusivamente dedicado à avaliação da plataforma Moodle na Escola Dr. 

Leonardo Coimbra da Lixa, já é numa limitação. 

Foi identificada outra limitação que está relacionada com o facto de os dados 

considerados neste estudo serem referentes ao ano lectivo de 2009/2010, devido à 

dissertação ter a mesma duração. 

6.2 Principais contributos  

Em reposta à questão principal deste estudo - avaliação da adopção do Moodle no 

contexto do PTE -, conclui-se que a utilização do Moodle não é a mais desejada 

considerando-se até muito baixa, pois a falta de tempo, a falta de formação e a existência 

de outras ferramentas disponíveis na Internet propiciam um nível de utilização muito 

baixo por parte de alguns professores. Contudo, foi dominante que a ideia de recorrer a 

outras ferramentas tecnológicas, como por exemplo o email é uma alternativa insuficiente 
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em relação às potencialidades apresentadas pela plataforma Moodle, mas que se deve à 

falta de formação para a sua utilização. 

Neste trabalho, ficou claro que a plataforma Moodle está a ser utilizada como 

auxílio às aulas, meio de disponibilizar recursos educativos, como um repositório de 

trabalhos elaborados pelos alunos, realização de fichas de avaliação formativas, 

repositório de apresentação em PowerPoint e fichas de trabalho. 

Assim, face as políticas de modernização do Plano Tecnológico da Educação, 

potenciando novos recursos nas escolas, como Internet de banda larga, videoprojectores, 

computadores e quadros interactivos, será importante rever as políticas de formação e de 

incentivo ao uso das tecnologias presentes nas nossas escolas. 

Como forma de complementar a questão principal deste trabalho, foram colocadas 

as seguintes subquestões: 

 

 

Como está a ser utilizada a plataforma Moodle no ensino básico? 

Respondendo à primeira questão deste estudo, conclui-se que a plataforma 

Moodle está a ser utilizada como auxílio às aulas, meio de disponibilizar recursos 

educativos, no âmbito do processo de ensino-aprendizagem, como repositório de 

trabalhos elaborados pelos alunos, para a realização de testes de avaliação e para a 

realização de fichas de avaliação formativas. 

 

 

Reconhecer a sua aplicação no ensino e aprendizagem? 

Neste estudo, é possível concluir-se que a plataforma Moodle não é muito 

utilizada pelos professores, mas que estes reconhecem que é um recurso importante 

para a educação como outras ferramentas tecnológicas, já que permite a disponibilização 

de materiais dinâmicos e novos métodos de comunicar, apoiar e melhorar as 

aprendizagens dos alunos, através de uma interacção online entre professores e alunos, 

podendo ajudar aqueles que querem evoluir mais num processo mais autónomo no 

desenvolvimento das suas aprendizagens. 
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Qual o nível de utilização da plataforma Moodle? 

O estudo permite identificar que o nível de utilização da plataforma não é a mais 

desejada considerando-se até muito baixa, pois a falta de tempo, a falta de formação e a 

existência de outras ferramentas disponíveis na Internet propiciam um nível de utilização 

muito baixa por parte de alguns professores. 

Ficou claro neste trabalho que o recurso a outras tecnologias no processo de 

ensino-aprendizagem é uma alternativa insuficiente uma vez que não contribuem com as 

potencialidades como as oferecidas pela plataforma Moodle.  

Foi também dominante que a utilização do Moodle é encarada como mais uma 

tarefa que o docente tem que desenvolver e não como uma ferramenta facilitadora do 

trabalho do professor. 

 

 

Quais os recursos e actividades mais utilizados pelos professores na 

plataforma Moodle? 

Quanto à utilização dos recursos disponibilizados pela plataforma Moodle 

podemos concluir que o recurso “envio de ficheiro ou página” é sem dúvida o mais 

utilizado. Quanto às actividades, este estudo revela que a actividade mais utilizada é o 

envio de um único ficheiro. No entanto, foi confirmada a utilização de forma muito 

reduzida dos questionários, trabalhos de casa, testes, Hot Potatoes, Webquests por parte 

de um ou outro utilizador. 

 

 

Para que fins os professores utilizam a plataforma Moodle? 

De acordo com as conclusões obtidas neste trabalho, a finalidade de utilização da 

plataforma Moodle é, essencialmente, como repositório de materiais didácticos, como por 

exemplo fichas de trabalho de avaliação formativa e conteúdos em PowerPoint, isto é, 

pode concluir-se que a sua utilização é mais como um repositório de materiais do que 
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propriamente como um suporte de actividades colaborativas e interactivas no processo 

de ensino-aprendizagem. 

 

 

Análise à utilização dos alunos da plataforma Moodle, no processo 

ensino e aprendizagem? 

Este estudo permite identificar que os alunos, na sua maioria, têm demonstrado 

alguma motivação na realização das tarefas proposta no Moodle, mas também na 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação no processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, foi considerado que alguns alunos vêm as tecnologias como 

ferramentas de lazer e não de trabalho/aprendizagem. Foi evidenciado ainda que os 

alunos, na sua maioria, já possuem computador pessoal com acesso à Internet, mas um 

dos problemas é o limite de tráfego mensal das placas de acesso à internet (1 

Gigabytes), sendo que os alunos gastam esse tráfego em coisas menos relevantes, 

alegando que não acedem ao Moodle para realizar as tarefas propostas pelos docentes, 

porque não tem acesso à Internet.  

 

 

Que plano a escola adoptou na formação dos professores para a 

utilização da plataforma Moodle? 

O estudo permitiu identificar, de forma clara, que a falta de formação é um dos 

obstáculos à não utilização do Moodle por parte de alguns docentes, o que contrasta com 

a pouca adesão às duas acções de formação promovidas pela escola no início do ano 

lectivo e com a política da escola de incentivo à utilização da plataforma Moodle no 

processo de ensino-aprendizagem. 

A escola considera a integração da plataforma Moodle como uma mais-valia no 

processo de ensino-aprendizagem, referenciando-o no seu projecto educativo, como um 
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“reforço do uso das novas tecnologias da comunicação (utilização do “moodle” como 

forma de motivação)”.16 

Adicionalmente, a escola disponibilizou um apoio complementar ao longo do ano 

lectivo a quem o solicitasse como forma de promover a sua utilização. 

6.3 Trabalhos futuros 

O Plano Tecnológico da Educação tem como finalidade atribuir competências TIC 

a cerca de noventa por cento de docentes até 2010. Seria também importante rever as 

necessidades de formação e a apropriação pedagógica em Moodle. 

Assim, em prospectiva, poderá ser equacionado o alargamento da investigação à 

relação entre a qualidade e adequação da formação às necessidades e expectativas dos 

professores o que pode ser objecto de trabalho futuro. 

Poderá também ser sugerida uma investigação com um maior número de escolas, 

níveis de ensino (ensino básico e ensino secundário), quiçá a nível nacional. 

Teria ainda interesse estudar-se os níveis de colaboração, interactividade e 

partilha de experiências entre os docentes, tendo presente as novas tendências para o 

processo educativo e verificar qual será o papel da formação nesta nova realidade. 

                                              
16 Pode ser consultado em: http://www.agrupamentoleonardocoimbra.edu.pt 
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Anexos 

Anexo (A) - Guião da entrevista  

Entrevista sobre a utilização da plataforma Moodle  

Com este guião de entrevista pretende-se avaliar a adopção do Moodle no 

contexto do Plano Tecnológico na Educação (PTE) no ensino básico e identificar a sua 

aplicação no ensino e aprendizagem, de forma a permitir o melhoramento na utilização 

da mesma nos próximos anos lectivos. 

A entrevista será realizada aos docentes, da E.B 2/3 Dr. Leonardo Coimbra Lixa e 

será gravada com a permissão do entrevistado.    

A sua participação é importante, para tal colabore com o máximo de rigor nas 

respostas às questões solicitadas pelo entrevistador de forma a obter resultados fiáveis. 

Posteriormente os dados recolhidos serão tratados e analisados de forma a procurar 

conclusões relevantes 

Este guião de entrevista surge no âmbito do Mestrado em Multimédia (Perfil 

Educação), na Faculdade de Engenharia Universidade do Porto, no entanto garante-se 

toda a confidencialidade dos dados recolhido.  

 

 

Nome do entrevistado: 

Idade do entrevistado: 

Formação Académica: 

Área disciplinar que lecciona: 

 

 



 Anexos 

 

122 Avaliação da Adopção do Moodle no contexto PTE - “Um estudo de caso” 

 

Contacto 

Morada:  

Código Postal:   

Telefone:                                                                    Fax:  

E-mail: 

Reunião  

Local:  

Data/Hora:  

Gravada: 

Duração da entrevista de 15 a 30 minutos: 

 

 

Questões para a entrevista a docentes que utilizam a plataforma Moodle. 

 

1. Gosta de utilizar as novas tecnologias no processo ensino e 

aprendizagem? 

2. Utiliza a plataforma Moodle desta escola?  

3. A quanto tempo conhece a plataforma Moodle? 

4. Como teve conhecimento da Plataforma Moodle? 

5. Já utilizou a plataforma Moodle com permissões de que tipo? 

a. Aluno 

b. Professor 

c. Administrador 

d. Visitante 

6. Utiliza a plataforma Moodle em que contexto?  
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a. Como auxílio às aulas? 

b. Como meio de disponibilizar recursos educativos? 

c. No âmbito do processo ensino/aprendizagem na sala de 

aula? 

d. Repositório de trabalhos elaborados pelos alunos? 

e. Para a realização de testes de avaliação? 

f. Para a realização de fichas de avaliação formativas? 

g. Para reposição de outros documentos? 

7. Utiliza a plataforma com todas as turmas? 

8. Tem mais que uma disciplina criada na Plataforma Moodle desta escola? 

9. Quais os recursos que utiliza na plataforma Moodle?  

a. Inserir etiqueta? 

b. Escrever página de texto? 

c. Escrever página Web? 

d. Apontar para ficheiro ou página?  

e. Mostrar um directório? 

f. Adicionar um pacote IMS de conteúdo? 

10. Quais as actividades que utiliza na plataforma Moodle? 

a.  Chat    

b. Fórum 

c. Glossário 

d. Inquérito 

e. Lição 

f. Podcast 

g. Portefólio do aluno 

h. Questionário 
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i. Referendo 

j. SCORM/AICC 

k. Slideshow 

l. Tabelas 

m. Teste 

n. Teste “Hot Potatoes” 

o. Envio de ficheiros avançados  

p. Texto em linha 

q. Envio de um único ficheiro 

r. Trabalho de casa 

s. Webquests 

t. Wiki 

  

11. Os alunos aderem com frequência e executam as actividades e os 

recursos propostos pelo docente? 

12. Acha que é uma mais-valia para o processo do ensino/aprendizagem dos 

alunos? 

13. Teve formação sobre a plataforma Moodle?  

 14. A quanto tempo está registado na plataforma Moodle? 

 15. Encontra-se registado noutras plataformas Moodle para além da desta 

escola? 

16. Já trabalhou com outras Plataformas de E-Learning? 

 17. Apesar das funcionalidades que a plataforma Moodle dispõe, já aconteceu 

de querer fazer uma operação e não consegui por alguns motivos? 

18. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado! 
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Questões para a entrevista de docentes que não utilizam a plataforma 

Moodle. 

1. Gosta de utilizar as novas tecnologias? 

2. Utiliza a plataforma Moodle da escola? 

3. Não utiliza porque?  

4. Gostava de ter formação sobre a mesma? 

5. Utiliza outras tecnologias no processo ensino aprendizagem? 

6. Acha que a plataforma Moodle não trará benefícios para as aprendizagens 

dos alunos relativamente a sua disciplina? 

7. Os alunos nunca questionaram a não utilização da plataforma ou de outras 

tecnologias nas suas disciplinas? 

8. Gostaria de utilizar a Plataforma? 

9.  Muito obrigado pelo tempo disponibilizado! 

 

 

 

 

 


