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palavras-chave 
 

Moçambique, educação a distância,  sistema nacional de educação, estratégia 
de desenvolvimento, expansão do acesso à educação, áreas estratégicas, 
capital humano, métodos mistos de investigação. 
 
 

Resumo 
 
 

Em 1984, Moçambique iniciou a oferta do primeiro curso a distância e teve 
como público alvo professores sem formação pedagógica em atividade na 
educação primária. Durante a década de 90, surgiram novas iniciativas com a 
oferta de mais cursos a distância, essencialmente, a nível da formação de 
professores para o ensino primário e secundário envolvendo o Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Humano e instituições do ensino superior. Com 
o tempo, o número de instituições que oferecem programas e cursos a 
distância aumentou significativamente, havendo programas, desde o nível 
primário ao superior, com uma diversidade de cursos oferecidos por 
provedores públicos e privados. O aumento de instituições trouxe consigo 
também um aumento no número de estudantes. Este crescimento foi sendo 
acompanhado de medidas por parte do governo que visam garantir um 
desenvolvimento harmonioso da modalidade de educação a distância através 
da criação de  uma estrutura de coordenação da implementação da 
modalidade em território nacional, estabelecimento de políticas, regulamentos, 
estratégias e um sistema de acreditação, com vista à garantia da qualidade 
dos programas e cursos.  
O presente trabalho de investigação propõe-se a fazer um estudo que visa, por 
um lado, a sistematização do estágio atual da educação a distância em 
Moçambique, o potencial existente e, por outro, verificar o contributo que a 
educação a distância pode dar na formação do capital humano necessário à 
implementação do plano de desenvolvimento do país no âmbito da Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento 2015-2035, olhando para o seu historial, 
caraterização da situação atual em termos de programas, cursos, alunos e 
organização.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Keywords 
 

Mozambique, distance education, national education system, development 
strategy, expanding access to education, strategic areas, human capital, mixed 
research methods. 
 

Abstract 
 

Mozambique started the first distance education programme in 1984 for primary 
school teachers with no pedagogical training. In the ninties new initiatives 
emerged with more distance education programmes and courses mainly 
teacher training for primary and secondary education involving the Ministry of 
Education and Human Development and Higher Education institutions. Over 
the course of time, the number of distance education institutions increased 
substantially with a variety of programmes and courses from primary to tertiary 
level with the involvement of the public and private sector. The increase in the 
number of instituions was followed by an increase in number of students.  
The growth of distance education in Mozambique has been followed by a 
number of measures from the government to ensure the harmonious 
development of the modality with the set up of a structure for coordenation and 
implementation of the modality at national level as well as policies 
establishment, regulations, strategies and a system of accreditation for quality 
assurance. 
This research aims at looking at the current situation of distance education in 
Mozambique, its potential as well as how distance education can contribuite to 
the development of the needed human capital for the implementation of the 
National Strategic Plan 2015-2035 through its development, characterization of 
the present situation in terms of programmes, courses, students and 
organization.  
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Introdução 

Moçambique localiza-se na costa oriental da África Austral com uma 

superfície de 799.380 Km2 distribuídos por um total de dez províncias. A 

leste, Moçambique é banhado pelo oceano índico numa extensão de 

2.800 Km. A fronteira terrestre é de 4.330 Km, fazendo limite a norte com a 

Tanzania, a noroeste com a Zâmbia e o Malawi e a oeste faz limite com o 

Zimbabwe, a África do Sul e a Swazilândia (Governo de Moçambique, 

n.d.). De acordo com os dados do censo populacional e habitacional de 

20171, Moçambique tem uma população de 27.909.798 habitantes sendo 

que 52.0% é do sexo feminino. A maioria da população, 66.6%, vive na 

zona rural e 33.4% é urbana. As províncias de Nampula e Zambézia são as 

mais populosas e concentram 39.0% do total da população 

moçambicana. A esperança de vida à nascença é de 53,7 anos, e a taxa 

da mortalidade infantil é de 67,3.  

Moçambique tem uma população maioritariamente jovem com uma 

idade média de 16.6 anos. Em termos de distribuição etária, 46.7% da 

população tem entre 0-14 anos; 38.5% da população tem entre 15-40 anos 

e 4.7% da população tem mais de 60 anos. A taxa de analfabetismo 

reduziu de 50.4% em 2007 para 39.0% em 2017. O analfabetismo é maior 

entre as mulheres e situa-se em 49.4% e entre os homens em 27.2%.2  

Sistema educativo em Moçambique 

Em 1983, com base na Lei 4/83, Moçambique introduziu o Sistema 

Nacional de Educação (SNE) que marcou uma nova etapa em relação 

ao sistema educativo que vinha vigorando até à altura em que o país 

ascendeu à independência nacional, em 1975. Volvida aproximadamente 

uma década e, em função das transformações sociais, políticas e 

                                                             
1 http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017/mocambique/apresentacao-resultados-do-censo-2017-
1/view 
2 http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017/mocambique/apresentacao-resultados-do-censo-2017-
1/view 
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económicas que se operavam no país, o Sistema Nacional de Educação 

(SNE) foi revisto de modo a ajustar-se às mudanças em curso, tendo dado 

lugar à Lei 6/92.  

O SNE está estruturado em ensino pré-escolar, ensino escolar e ensino 

extra-escolar (Assembleia da República, 1992, p.8). 

O ensino pré-escolar ocorre em creches e jardins de infância e é 

geralmente frequentado por crianças cuja idade é inferior a seis anos. 

Funciona como complemento da educação familiar, com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento psíquico, físico e inteletual da criança 

antes do seu ingresso na escola. A sua frequência não é de caráter 

obrigatório.  

O ensino escolar contempla o ensino geral, o ensino técnico-profissional e 

o ensino superior. O ensino geral compreende os níveis primário e 

secundário. O nível primário é constituído por sete classes divididas em três 

ciclos e o secundário por cinco classes divididas em dois ciclos. O ingresso 

no ensino primário é aos seis anos de idade (Assembleia da República, 

1992, p.9; Ministério da Educação, 2012, p.12). 

A língua de ensino adotada no âmbito do Sistema Nacional de Educação 

é o Português “...apesar de a situação linguística de Moçambique indicar 

que a maioria da população moçambicana é falante das línguas locais 

de origem bantu” (Patel, 2006, p.28). No entanto, de acordo com Patel 

(2006), esta situação foi criando um sistema educativo em que havia 

desistências e repetências, principalmente, no meio rural onde o domínio 

da língua portuguesa pelas populações está menos desenvolvido 

incluindo as crianças em idade escolar. As crianças vão para a escola 

para aprenderem numa língua que lhes é desconhecida, e têm como 

resultado o baixo aproveitamento, as reprovações e o abandono escolar.  

Com a introdução do novo currículo no ensino básico em 2004, uma das 

inovações trazidas foi a introdução de línguas moçambicanas nesse nível 

de ensino (Patel, 2006). Sobre os benefícios da língua materna no ensino, 
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Heyneman & Stern (2015) afirmam que “Mother tongue instruction is 

purported to have three major benefits for students: language acquisition, 

language retention and cultural retention” (p. 31). 

O ensino técnico-profissional compreende os níveis básico e médio e tem 

como objetivo a formação profissional dos recursos humanos necessários 

ao desenvolvimento do país. Em 2006, iniciou-se a reforma da Educação 

Profissional através do Programa Integrado da Reforma da Educação 

Profissional (PIREP) com o objetivo principal de tornar o subsistema mais 

preparado para o mercado do trabalho, principalmente, em áreas como: 

• Reforma institucional do sistema com a inclusão de vários atores 

incluindo o sector produtivo; 

• Desenvolvimento de currículos com base em competências; 

• Melhoria das condições de funcionamento das instituições; 

• Gestão e acompanhamento multissetorial e ministerial da reforma 

(Ministério da Educação, 2012, p. 86). 

O ensino superior estrutura-se em três ciclos: licenciatura (1ºciclo), 

mestrado (2º ciclo) e doutoramento (3º ciclo) (Direcção para a 

Coordenação do Ensino Superior, 2012, p.36). De acordo com a Lei do 

Ensino Superior, as instituições do Ensino Superior, em função da sua 

missão, classificam-se em (ibidem, p.32): 

• Universidades; 

• Institutos Superiores; 

• Escolas Superiores; 

• Institutos Superiores Politécnicos; 

• Academias e, 

• Faculdades.  

Compete ao ensino superior a formação, ao mais alto nível, dos técnicos e 

especialistas necessários ao desenvolvimento do país.  

O ensino extra-escolar é o que se encarrega das atividades fora do 

sistema normal de ensino, como, por exemplo, a alfabetização e a 
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formação contínua (Assembleia da República, 1992, p.12).  

A figura 1 sintetiza a estrutura e organização do atual Sistema Nacional de 

Educação. 

 
Figura 1: Estrutura Organizacional do Sistema Nacional de Educação  
Fonte: Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, (2015) 

Recentemente, em 2018, a lei do SNE passou por um novo processo de 

revisão e, segundo a Ministra da Educação e Desenvolvmento Humano, 

“...o país precisa de uma revisão do SNE, porque o actual está em vigor há 

26 anos e mostra-se incapaz de acompanhar as transformações sociais, 

culturais, políticas e económicas registadas ao longo do tempo”.3    

A nova lei propõe que a escolaridade obrigatória passe da atual 7ª classe 

para a 9ª classe e seja de caráter obrigatório e gratuíto. A nova lei propõe 

que o ensino primário seja de seis classes, da 1ª à 6ª classe e o ensino 

secundário seja de dois ciclos de três anos cada, nomeadamente: 1º 

                                                             
3 https://observador.pt/2018/11/01/parlamento-mocambicano   
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Ciclo, da 7ª classe à 9ª classe e o 2º Ciclo da 10ª classe à 12ª classe.4 Por 

outro lado,  

“A revisão da lei do Sistema de Educação surge da necessidade de 
alinhar e harmonizar a Lei do SNE com as convenções internacionais 
sobre a Educação e Formação de que o país é subscritor, 
preconizando um ensino básico de 9 e 10 classes que está 
consagrado no protocolo da comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) sobre a Educação e Formação”.5  

Após a independência nacional, em 1975, o sistema educativo 

moçambicano, como resultado do grande investimento do governo no 

sector,  cresceu de forma considerável. As escolas primárias, no período 

entre 1974/1975, passaram de 5.261 para 12.768 em 2017. As escolas 

secundárias passaram de nove para 732 enquanto que as escolas de 

formação profissional passaram de 29 para 171. No ensino superior, 

passou-se de uma instituição, em 1975, para 45 instituições em 2016. Em 

termos de números de estudantes do sistema, passou-se de 709.299 em 

1974/1975 para 7.276.981 em 2017 (Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano, 2017a). 

O Sistema Nacional de Educação preconiza o uso da educação a 

distância como complemento do ensino regular e, é considerada como 

parte integrante do ensino escolar, como modalidade especial, que se 

rege por disposições especiais (Assembleia da República, 1992, p. 11). De 

acordo com a Lei do SNE,  o focus da  educação a distância deverá ser a 

formação de adultos e a formação contínua de professores e sua ação 

deverá contar com o recurso às novas tecnologias de informação e 

comunicação (ibidem, 1992).  

Na literatura de especialidade, é possível encontrar diversas definições 

sobre o conceito de educação a distância. No entanto, para o propósito 

do presente estudo, recorreremos a Keegan (1980) em que, procurando 

sintetizar as várias definições de educação a distância de vários autores, 

                                                             
4 https://observador.pt/2018/11/01/parlamento-mocambicano4/11/18 
5 http://www.mined.gov.mz/Pages/Comentarios.aspx?listName=NoticiasMined&newsId=324 



 

 6 

salienta as suas principais caraterísticas como sendo: i) a separação física 

entre aluno e professor que a distingue do ensino tradicional em que 

professores e alunos estão frente a frente; ii) a influência de uma 

organização educacional que a distingue do estudo privado; iii) o uso de 

tecnologia, principalmente do material impresso, para a interação entre 

aluno e professor; iv) a provisão de comunicação bidirecional e, v) a 

possibilidade de encontros ocasionais com objetivo didático e 

socialização (Keegan, 1996, p. 44). 

No entanto, mediante os avanços dos meios tecnológicos para a provisão 

da educação a distância, Garrison e Shale (1987) argumentaram que 

definição de educação a distância avançada por Keegan era muito 

limitada “...and did not correspond to the existing reality and future 

possibilities” (citados em Simonson et al, 2009, p.35). No capítulo da 

fundamentação teórica voltaremos a abordar o conceito da educação a 

distância em função dos vários desenvolvimentos na área. 

A educação a distância em Moçambique é parte integrante do Sistema 

Nacional de Educação e considerada complementar do ensino regular 

como já se referiu. Para a continuação da expansão do sistema 

educativo, conta-se com a exploração de várias modalidades de ensino, 

incluindo a educação a distância, tirando o benefício das novas 

tecnologias (Ministério da Educação, 2012). Várias ações têm estado a ser 

implementadas através de cursos e programas de educação a distância 

no ensino geral, no ensino técnico-profissional e no ensino superior.  

Um dos enfoques do sector educativo em Moçambique, nos próximos 

anos, é a expansão da educação a distância, entre outras modalidades 

de educação “...criando mais oportunidades e flexibilidade na 

participação em actividades educativas em todos os níveis de educação, 

ao longo da vida” (Ministério da Educação, 2012, p. 35).  

O presente estudo, portanto, pretende ser um contributo para o reforço 

do desenvolvimento da educação a distância em Moçambique no 
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âmbito do Sistema Nacional de Educação por meio do estudo das ações 

que têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito desta modalidade de 

educação bem como através da identificação e discussão do seu 

potencial de multiplicação das oportunidades de formação para os 

moçambicanos, em cujas capacidades e competências se estrutura o 

capital humano de que o país precisa para o seu desenvolvimento. 

Estrutura da tese 

Para além desta introdução, a presente tese está estruturada em cinco 

capítulos.  

Capítulo 1 – Tema, pergunta de investigação e objetivos: é o capítulo em 

que se apresentam o tema da investigação, a pergunta de investigação, 

os objetivos gerais e específicos. Neste capítulo é também onde se 

apresentam as motivações para a realização do presente trabalho.  

Capítulo 2 – Referencial teórico: este capítulo é dedicado à revisão de 

literatura científica considerada relevante para a elaboração da tese. A 

revisão da literatura permite encontrar informação na literatura já 

publicada e que esteja relacionada com o tema em investigação; ela 

permite situar o estudo no contexto, criando ligação entre o 

conhecimento existente sobre o tema e o fenómeno da investigação 

(Coutinho, 2015, p.59). Assim, o capítulo irá, na essência, mobilizar o 

conhecimento existente com base na literatura já publicada, sua relação 

com o tema da investigação e o fenómeno em estudo.  

Capítulo 3 – Metodologia de investigação: é o capítulo em que se 

apresenta a metodologia de investigação adotada no trabalho. É neste 

capítulo que se descrevem os métodos utilizados para a realização do 

estudo, onde se descreve todo o processo da construção dos instrumentos 

da recolha de dados, a sua aplicação e posterior recolha para 

sistematização da informação que é descrita no capítulo seguinte. 

Capítulo 4 – Apresentação de dados e discussão de resultados: como 

anteriormente mencionado, é neste capítulo onde se sistematizam os 
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dados recolhidos com base nos instrumentos utilizados. Este capítulo inclui, 

ainda, a discussão dos resultados obtidos a partir dos dados recolhidos. 

Capítulo 5 – Conclusões e recomendações de trabalho futuro: é o capítulo 

em que se apresentam as conclusões da investigação realizada. As 

limitações do estudo e algumas sugestões de trabalho futuro, em função 

dos resultados obtidos, são, também apresentadas neste último capítulo. 
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Capítulo 1 

Tema, pergunta de investigação e objetivos 

A presente investigação subordina-se ao tema Educação a Distância em 

Moçambique: realidade e potencial. 

Moçambique, após a independência nacional, em 1975, lançou a sua 

primeira experiência de educação a distância em 1984, através de um 

curso de formação de professores do ensino primário (Buendia, 2008). O 

curso era oferecido em formato de material impresso complementado por 

uma aula radiofónica através dos emissores da Rádio Moçambique 

espalhados pelo país. Segundo Buendia (2008), “as aulas radiofónicas 

eram acompanhadas, com muito interesse, mesmo por pessoas que não 

estavam inscritas no curso” (p.4).  

A partir da década de 90, como resultado do crescimento do sistema 

educativo e da demanda social para mais oportunidades educativas, 

vários programas e cursos a distância têm sido oferecidos no país, do nível 

primário, ao nível superior.  

O tema proposto para a presente investigação enquadra-se numa 

realidade que Moçambique vive no âmbito do atual Sistema Nacional de 

Educação: o uso da modalidade de educação a distância para prover 

educação. A continuação da expansão do sistema educativo explorando 

várias modalidades de educação, incluindo a educação a distância, é 

uma das prioridades do atual Plano Estratégico da Educação (Ministério 

da Educação, 2012). Embora o Plano Estratégico da Educação 2012-2016 

tivesse a previsão de um horizonte de cinco anos, como os anteriores, 

“Na Reunião Anual de Revisão..., realizada em 2016, foi acordada a 
extensão do Plano Estratégico da Educação...2012-2016 até ao ano 
2019. Esta extensão foi decidida com o propósito de garantir a 
continuidade da implementação dos principais objectivos, 
prioridades e estratégias do sector, que até então continuavam em 
progresso, e permitir melhor harmonização dos planos com o 



 

 10 

Programa Quinquenal do Governo...2015-2019” (Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Humano, 2017b, p.1).  

De acordo com Coutinho (2015), parte dos objetivos de uma investigação 

é produzir informação que apoie na compreensão do fenómeno em 

estudo (p.59). Neste sentido, a presente investigação reveste-se de capital 

importância na medida em que procura compreender qual a situação 

atual da modalidade de educação a distância no sistema educativo 

moçambicano, e qual o seu potencial com vista a assumir-se como um 

contributo efetivo e incontornável para a formação do capital humano 

necessário ao plano de desenvolvimento de Moçambique. 

1.1. Pergunta de investigação 

A abordagem do tema do presente estudo será norteada pela seguinte 

questão de investigação: Qual o estado atual da Educação a Distância 

em Moçambique e como a sua evolução futura pode contribuir para a 

estratégia de desenvolvimento do país? 

	  No sistema educativo moçambicano, a educação a distância faz parte 

das modalidades usadas para provisão de educação aos cidadãos. É 

uma modalidade de educação que já vem sendo utilizada desde os 

primeiros anos do Sistema Nacional de Educação, introduzido em 1983, 

até aos dias de hoje e apresenta sinais de crescimento. Com base na 

questão de investigação formulada, pretende-se buscar, a partir de 

informação fatual obtida das instituições provedoras de cursos e 

programas de educação a distância, estudantes, entidades reguladoras 

do Sistema Nacional de Educação e outros sectores, o estado da 

educação a distância em Moçambique. A nossa questão de 

investigação, na sua segunda parte, nos guia para uma análise de como 

esta modalidade de educação pode dar a sua contribuição para o plano 

de desenvolvimento do país. 
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1.2. Objetivos do trabalho 

Os objetivos da nossa investigação estão estruturados nos objetivos gerais 

e específicos apresentados nos parágrafos seguintes.  

1.3. Objetivos gerais 

Com o presente trabalho de investigação pretende-se: 

a. identificar o atual estágio de desenvolvimento da educação a 

distância em Moçambique, e 

b. avaliar o potencial existente na educação a distância no âmbito da 

estratégia de desenvolvimento do país. 

1.4. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos que se pretendem atingir com a questão de 

investigação, são: 

a. caraterizar o estágio atual da educação a distância em 

Moçambique no âmbito do Sistema Nacional de Educação; 

b. identificar o potencial existente na educação a distância no âmbito 

da implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

2015-2035; 

c. propor recomendações de melhorias no sistema de educação a 

distância no âmbito da formação do capital humano necessário 

para a implementação da estratégia de desenvolvimento de 

Moçambique. 

1.5. Pertinência do estudo 

Em 2001, Moçambique iniciou o processo de reflexão sobre a estratégia 

de desenvolvimento do país que culminou em Novembro de 2003, com a 

Agenda 2025 – Visão e Estratégias da Nação. A Agenda 2025 visa ser um 

documento de orientação sobre os passos que Moçambique deve dar 

rumo ao seu pleno desenvolvimento. O processo de reflexão para a sua 
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elaboração contou com as ideias e sugestões expressas por diversas 

representações da sociedade, nomeadamente, camponeses, operários, 

estudantes, crianças, mulheres, jovens, idosos, académicos, peritos, 

funcionários, religiosos e vários outros cidadãos (Comité de Conselheiros, 

2003).  

Para a materialização da Agenda 2025, foi elaborada, em 2014, a 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035, em que as áreas 

prioritárias de intervenção definidas são a agricultura, pesca, indústria 

transformadora, indústria extrativa e turismo. Como a própria Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento diz, a sua materialização requer “…a 

formação massiva de quadros médios e superiores…tendo em conta as 

necessidades imediatas e os desafios que se colocam ao 

desenvolvimento” (Governo de Moçambique, 2014, p. 21).  

Com base nos resultados da presente investigação, espera-se formular um 

um conjunto de recomendações que possam contribuir para o 

melhoramento do sistema de educação a distância e, consequente, 

aproveitamento do seu potencial para a formação do capital humano 

necessário para a materialização da Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento 2015-2035. Assim, o estudo da presente investigação irá 

procurar avaliar como a educação a distância em Moçambique pode 

contribuir para a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035, no 

tocante à formação dos recursos humanos de nível médio e superior 

necessários ao desenvolvimento das áreas estratégicas eleitas, 

nomedamente: agricultura, pesca, indústria extrativa, indústria 

transformadora e turismo.  
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Capítulo 2   

Referencial Teórico 

Este capítulo é dedicado ao enquadramento teórico do presente trabalho 

de investigação cujo tema é Educação a Distância em Moçambique: 

realidade e potencial. Iremos, primeiro, começar por olhar para as 

caraterísticas desta modalidade de educação e para alguns marcos da 

sua evolução histórica. 

2.1. Caraterísticas e historial da educação a distância 

A educação a distância carateriza-se pela separação existente entre 

professor e aluno. De acordo com Simonson (2003), a educação a 

distância é “…institutional based…where the learning group is separated 

and…interactive telecommunications systems are used to connect 

learners, resources and instructors (citado em Simonson et.al, 2009, p.32). 

Nesta caraterização da educação a distância, destacam-se os seguintes  

elementos que a compõe: i) a existência de uma instituição que tem a 

responsabilidade da sua organização tanto que atividade educativa, 

podendo esta ser uma escola, uma empresa ou qualquer entidade e cujo 

objetivo é a oferta de formação a distância; ii) a separação entre o 

professor e o aluno, que se pode verificar em termos geográficos, em que 

o professor está em local diferente do aluno, ou em termos de tempo, em 

que a instrução disponibilizada pelo professor é acessada pelos 

estundantes em momento diferido; iii) a interação, podendo esta ocorrer 

em simultâneo (síncrona) ou em momento diferido (assíncrona), que é 

uma caraterística considerada crítica na educação a distância 

permitindo que os estudantes interajam entre si, com os professores e com 

os recursos de aprendizagem (Ibidem, 2009). A figura 3 representa a 

caraterização da educação a distância como conceito contendo os 

componentes acima referidos: uma base institucional, separação 
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professor aluno e a interação que inclui a partilha de oportunidades de 

aprendizagem.  

 
Figura 2: Componentes da educação a distância 
Fonte: Simonson et al. (2009, p.32) 

Ao longo dos tempos, várias definições foram propostas para o conceito 

de educação a distância, como veremos ao longo da análise da sua 

evolução. Como afirma Simonson et al (2009) ”Rapid changes in society 

and technology are challenging these traditional definitions” (p.35). 

De acordo com Cleveland-Innes & Garrison (2010), a educação a 

distância teve o seu início na educação por correspondência que tem 

uma existência de mais de 100 anos. A educação por correspondência 

beneficiou do desenvolvimento das comunicações, especialmente, de 

um sistema postal mais eficiente resultado da expansão da rede 

ferroviária, facilitando a distribuição dos materiais (Cleveland-Innes & 

Garrison, 2010; Moore & Kearsley, 2007). 

As pessoas que quisessem estudar a partir de casa ou do trabalho 
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poderiam fazê-lo sem a necessidade da presença de um professor (Moore 

& Kearsley, 2007), representando uma mudança com relação à forma 

convencional de ensinar e aprender caraterística da sala de aulas 

(Cleveland-Innes & Garrison, 2010). O que tornou possível esta nova forma 

de ensinar e aprender foi o facto de “…correspondence education 

introduced ´teaching` through text” (ibidem, 2010, p.14). A aprendizagem 

era através do texto escrito que substituía o professor da sala de aula. 

Há vários exemplos de experiências da educação por correspondência, 

no mundo. Na Amércia, por exemplo, por volta de 1883, a Colliery 

Engineer School of Mines, na Pensilvânia, iniciou cursos por 

correspondência sobre segurança nas minas. Na Europa, mais 

precisamente na Inglaterra, na Alemanha e na França, foram oferecidos, 

entre 1840 e 1850, cursos de escrita e línguas (Moore & Kearsley, 2007). Em 

África, mais concretamente na África do Sul, a University of the Cape of 

Good Hope, fundada em 1873, e que se transformou em University of South 

Africa (UNISA) em 1918, passou a “…‘correspondence’ university in 1946…” 

(Manson, 2016, p. 2) sendo hoje uma das ‘mega-universidades’ de 

educação a distância de renome mundial (ibidem, 2016). 

Ao longo dos tempos, outros termos foram utilizados na denominação da 

educação a distância (Keegan, 1996), nomeadamente: estudos caseiros 

(home study); estudo independente (independent study); estudos externos 

(external studies); ensino a distância (distance teaching/teaching at a 

distance); aprendizagem a distância (distance learning/learning at a 

distance). Cada um destes termos encerra consigo uma determinada 

especificidade como se pode verificar mais adiante na exploração do 

significado subjacente a cada um deles.  

Assume-se que estudos caseiros têm por filosofia o facto de que o 

processo da aprendizagem ocorre em casa e não na escola. A crítica que 

se faz a este termo é que não tem em conta que a aprendizagem do 

estudante pode ter lugar, por exemplo, em outro local, como se pode ver 
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em “(...) student may not, in fact, study at home or may study in part at 

home and in part at other centres” (Keegan, 1996, p. 35). 

O conceito de estudo independente foi avançado por Wedemeyer (1977) 

procurando enfatizar a independência na aprendizagem sendo que a 

crítica que se lhe faz é a de não corresponder aos factos uma vez que, 

como referido por Keegan (1996), “(...) it indicates Independence from an 

educational institution and this is not the case in distance education” (p. 

36). Na educação a distância existe sim a independência do estudante 

com relação ao local e hora de estudo sendo, contudo, a ligação com a 

instituição sempre existente, tendo esta a responsabilidade de fazer a 

gestão de todos os aspetos, quer administrativos e ou didáticos, e 

pedagógicos, inerentes ao curso. 

Estudos externos é o conceito usado de forma frequente pelos Australianos 

para se referirem ao que se explica como “(...) external to but not 

separeted from the faculty staff of the institution. The same staff have two 

groups of students, one on-campus, the other external (...) ” (Keegan, 1996, 

p. 31). Neste caso, estudos externos refere-se aos estudos realizados pelos 

alunos, não dentro da instituição, mas sim fora dela. 

Ensino a distância e aprendizagem a distância são termos que fazem 

parte de um processo em que, por um lado, temos a instituição que se 

encontra separada do aluno e se organiza para lhe oferecer um curso e, 

por outro lado, está o aluno que se irá beneficiar do curso disponibilizado 

pela instituição através dos seus respetivos materiais para a aprendizagem 

perspetivada (Keegan, 1996). Assim, “Distance education is a suitable term 

to bring together both the teaching and learning elements of this field of 

education” (ibidem, 1996, p. 38). O termo educação a distância indica de 

forma clara a caraterística essencial desta modalidade de educação na 

qual há uma separação física entre professor e aluno, distinguindo-a assim 

da modalidade presencial (ibidem, 1996).  
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Segundo Holmberg (2003), “as various other media began to be used this 

term was felt to be inadequate and was changed into distance 

education…” (Holmberg, 2003, p.9). 

A educação a distância conheceu vários estágios de desenvolvimento ao 

longo da sua existência. A figura 4 representa as cinco gerações da 

evolução da educação a distância segundo Moore & Kearsley (2007).  

 
Figura 3: As gerações da educação a distância  
Fonte: Moore & Kearsley (2007, p.26) 

Segundo Holmberg (citado em The American Journal of Distance 

Education, 2011), a 1ª geração 

“Originally, the subject matter presentation was brought about 
exclusively by printed course material and the interaction between 
students and the teaching organization occurred in the form of 
written correspondence. This type of teaching and learning was 
appropriately called correspondence education” (p.64). 

Como referenciado anteriormente, esta é a geração do ensino e da 

aprendizagem por correspondência caraterizada por material de estudo 

em formato impresso e comunicação por escrito. 

A 2ª geração da educação a distância é a que outros meios, para além 

do texto e da escrita, começam a ser aproveitados para a oferta de 

cursos através desta modalidade de educação. Segundo Cleveland-Innes 

& Garrison (2010), “The first electronic techonolgy adopted by distance 
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education was radio in the early part of the 20th century. This was followed 

by the television broadcasting in the second half ot the 20th century” (p.17). 

Esta é portanto a geração da transmissão por rádio e televisão. 

A 3ª geração é caraterizada pelo advento das universidades abertas. A 

Universidade Aberta do Reino Unido, conhecida por Open University UK 

(OUUK), estabelecida em 1970, serviu de inspiração para o 

estabelecimento de universidades similares no mundo (The 

Commonwealth of Learning, 2015). De acordo com Perraton (2012), “(…) 

distance learning (…) came in from the cold in the 1960s and its 

achievements since then have been epitomised by the success of the 

Open University in Britain and its many siblings abroad” (p. 9). Como 

filosofia subjacente, “The open universities have the social mission of 

democratising higher education” (The Commonwealth of Learning, 2019, 

p. 2). Esta é a geração das Universidades Abertas.  

A 4ª geração da educação a distância é designada de teleconferência e 

marcada “…pela experiência de interação (…) em tempo real a 

distância, em cursos por áudio e vídeo conferência transmitidos por 

telefone, satélite, cabo e redes de computadores” (Moore & Kearsley, 

2007, p.25).  

A 5ª geração da educação a distância é caraterizada pelo uso dos 

recursos da internet/web na oferta de cursos nesta modalidade de 

educação (Moore & Kearsley, 2007). Citando vários autores, Gal-Ezer & 

Lupo (2002) apontam que vários estudos feitos indicam que “…the Web as 

a study tool in terms of the various options it offers: asynchronous discussion 

forums, synchronous discussions (text, voice and/or video) and animated 

illustrations and multimedia applications in general…” (p.321). Esta é a 

chamada geração Internet/Web. 
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2.2. O conceito Educação a Distância 

O que é então a educação a distância? Vários autores definem a 

educação a distância e todos convergem naquilo que é a sua 

caraterística dominante: a separação entre professor e aluno no processo 

de ensino e aprendizagem.  

Holmberg (1977) propõe uma definição de educação a distância 
afirmando que: 

The term ‘distance education’ covers the various forms of study at all 
levels which are not under the continuous, immediate supervision of 
tutors present with their students in lecture rooms or on the same 
premises, but which, nevertheless, benefit from the planning, 
guidance and tuition of a tutorial organization (citado em Keegan, 
1996, p. 42). 

Nesta definição de educação a distância é notória a menção da 

abrangência desta modalidade de educação com alusão aos vários 

níveis de ensino em que ela é usada e que ocorre de forma separada 

entre alunos e professores, mas que, no entanto, tem o benefício da 

mediação de uma instituição no tocante a planificação, orientação e 

instrução. 

Por outro lado, Moore (1990) define a educação a distância nos seguintes 
termos: 

“Distance education is all arrangements for providing instruction 
through print or electronic communications media to persons 
engaged in planned learning in a place or time diferente from that 
of the instructor or instructors” (citado em Keegan, 1996, p. 43).  

Nesta definição de educação a distância é evidenciada a separação 

física e temporal entre alunos e professores na instrução. Portanto, como já 

referenciado, nesta modalidade de educação os processos tanto de 

ensino como de aprendizagem não ocorrem em presença, diferenciando-

se dessa forma da modalidade presencial e a mediação é feita por meio 

de material impresso ou por meios eletrónicos. 

Muitos outros autores avançaram com definições do conceito educação 

a distância e todas elas convergem para a sua caraterística principal: a 
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separação física existente entre o professor e alunos. Como referido na 

introdução, Keegan (1980) propôs uma definição de educação a 

distância a partir das várias definições já existentes sublinhando as suas 

principais caraterísticas. No entanto, Garisson e Shale (1987) observaram 

que a definição de Keegan era limitada pois ficava aquém dos avanços 

da tecnologia para a sua oferta, não tomando por isso em consideração 

a realidade existente e as possibilidades do futuro (Simonson et al., 2015). 

Apesar da crítica à definição avançada por Keegan, os autores não 

avançaram com nenhuma definição que tivesse em conta as suas 

sugestões, tendo apenas proposto um conjunto de critérios tidos como 

essenciais na caraterização da educação a distância, nomeadamente: 

• “Distance education implies that the majority of educational 
communication between (among) teacher and student(s) occurs 
noncontiguously; 

• Distance education must involve two-way communication between 
(among) teacher and student(s) for the purpose of facilitating and 
supporting the educational process; 

• Distance education uses technology to mediate two-way 
communication” (ibidem, 2015, p.35). 

 Apesar da crítica de Garisson e Shale à definição de educação a 

distância avançada por Keegan, os critérios por estes propostos para a 

caraterização do conceito, encontram-se, de certa forma, nela contidos. 

Por exemplo, Keegan, na sua definição afirma que há na educação a 

distância uma separação física entre professor e aluno o que de certa 

forma torna a comunicação entre estes não contíngua como sugerido 

pelos seus críticos. Por outro lado, Keegan sugere na sua definição, a 

existência de comunicação bidirecional, o que entre os critérios de 

Garisson e Shale é sugerido como a necessidade de “two-way 

communication” entre professor e alunos e entre os alunos, o que implica, 

necessariamente, uma comunicação nos dois sentidos. Keegan defende 

na sua caraterização de educação a distância, o uso da tecnologia para 

mediação entre professor e aluno permitindo, desse modo, a interação  

como sugerido por Garisson e Shale.  
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Resumindo, na educação a distância, como afirmam Moore & Kearsley 

(2012)   

“(…) teachers and students are in different places for all or most of 
the time that they teach and learn. Because they are in different 
places, in order to interact with each other they are dependent on 
some form of communications technology”(p.1). 

Os modelos que se adoptam para a oferta de cursos a distância e as 

tecnologias a que se recorre estão na origem da terminolgia que ao longo 

do tempo se vem adoptando para referência a esta modalidade de 

educação. Como refere Moore (2011)  

“The term distance education evolved to describe other forms of 
learning(...). In fact, all of these have some common features: they 
are a form of instruction that occurs between a learner and an 
instructor and are held at different times and/or places, using several 
forms of material” (citado em Rodrigues et al., 2019, p. 88). 

De entre a terminologia emergente com relação a educação a distância 

pode destacar-se e-learning, online learning, b-learning e m-learning.  

O e-learning como conceito, tem estado a ser tema de análise e 

discussão uma vez que a sua definição nem sempre é fácil (Rodrigues et 

al., 2019). De acordo com Hubalovskya, Hubalovskab, & Musileka (2019), “ 

(…) it covers a range of learning methods, applications, processes and 

academic areas” (Citados em Rodrigues et al., 2019, p. 87) tornando por 

isso difícil a sua definição (Ibidem, 2019). 

No entanto, podemos avançar pela definição proposta por Pollard & 

Hillage (2001) em que e-learning é “the delivery and administration of 

learning opportunities and support via computer, networked and web-

based technology to help individual performance and development”  

(citado em Todhunter, 2013, pp. 237-238). Na essência, esta definição de 

e-learning destaca a oferta de oportunidades de aprendizagem com 

recurso à tecnologia suportada por computador em rede e baseada na 

web.  
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Para Arkorful e Abaidoo (2015) citados em Rodrigues et al.( 2019) “…e-

learning refers to the use of information and communication technologies 

to enable access to online learning/teaching resources” (p. 89). De acordo 

com a definição, em e-learning recorre-se às tecnologias de 

comunicação para acessar recursos de ensino e aprendizagem 

disponíveis online. No entanto, Todhunter (2013) sublinha que “(…) e-

learning and computer-based learning can be seen as broader than online 

learning as they do not always require web-based connectivity. Learning 

activities can take place on stand-alone digital devices (…)”(p. 238). Em e-

learning, de acordo com o autor, nem sempre a conetividade através da 

web é necessária para que as atividades do processo de aprendizagem 

ocorram, uma vez que estas podem acontecer em dispositivos digitais sem 

conetividade. 

Segundo Cleveland-Innes & Garrison (2010), “Online learning represents a 

range of pratices based on the Internet that provides synchronous and 

asynchronous communication in a personal and group environment” (p. 

19). Os cursos online (Caruth & Caruth, 2013),  precisam de conetividade 

para que a interação tenha lugar pois são baseados na web (citado em 

Todhunter, 2013). No entanto, Cleveland-Innes & Garrison (2010) enfatizam 

que em online learning vai-se para além da simples busca da informação 

existente na web, há interação bem como combinação de diferentes 

formas de comunicação (texto, fala, imagem) de modo a criar ambientes 

típicos de aprendizagem online (pp. 19-20).   

B-learning (Blended learning) é “the combination of face-to-face and 

technology-mediated instruction” (Porter, Graham, Spring et al., 2014, p. 

185). Em b-learning há uma instrução que ocorre mediada por tecnologia, 

que geralmente é a distância, numa combinação com momentos 

presenciais. Blaine (2019), no entanto, chama a atenção para o facto de 

não ser fácil definir blended learning “...because of the variety of 

possibilities and contexts...” (p.32). De acordo o autor, o modelo blend 
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learning pode apresentar vários formatos o que de certa forma torna a 

sua definição uma tarefa difícil. Autores como Bernard, Borokhovski, 

Schmid, Tamim e Abrami (2014) definem blended learning como “...the 

combination of two distinct and separate modes of delivering instruction: a 

traditional approach to education and online education“ (citados em 

Blaine, 2019, p. 32). Há, portanto, em blended learning uma mistura de dois 

modos de instrução: o modo presencial e o modo a distância como ilustra  

a figura 4.  

 
Figura 4: Blended learning 
Adaptado: Fresen (2018, p. 228) 

O m-learning (Moblie learning) é um conceito ligado a uma aprendizagem 

efetivada através da utilização intensiva de tecnologia móvel de que o 

mundo hoje dispõe. Apoiando-se em vários autores (Crompton, 2014, p. 8) 

apresenta o conceito de m-learning nos seguintes termos: 

• is using the Palm (an early brand of mobile technology) as a learning 
device (Quinn, 2000; Soloway et al., 2001).  

• is any sort of learning that happens when the learner is not at a fixed, 
pre-determined location, or learning that happens when the learner 
takes advantage of learning opportunities offered by mobile 
technologies (O’Malley et al., 2003).  

• is a form of eLearning that specifically employs wireless 
communication devices to deliver content and learning support 
(Brown, 2005).  

• is any educational provision where the sole or dominant technologies 
are hand-held or palm-top devices (Traxler, 2005).  

Por outro lado, Crompton (2014) chama a atenção para o facto de as 

definições de m-learning acima apresentadas serem de certo modo 

apenas limitadas ao momento em que certa tecnologia móvel estava 
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disponível, sendo, por isso, definições que não representam na 

globalidade os vários momentos da tecnologia móvel existente. 

Sobre o m-learning, Traxler (2010) refere que, através da literatura, é óbvia 

a sua dimensão quando se faz a comparação da definição do conceito. 

A autora sublinha que nas primeiras definições do conceito m-learning 

havia enfâse na tecnologia usada, na mobilidade da tecnologia ou na 

mobilidade do aluno. Sugere, no entanto, que “(...) it may be less exclusive 

and more transparent to revert to an understanding of mobile learning as 

‘learning with mobile devices’” (Traxler, 2010, p. 130).  

Embora o conceito de educação a distância tenha conhecido a 

evolução que está na origem das outras formas deste modelo de 

educação, estas mantêm a caraterísta fundamental da modalidade: a 

separação entre professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem.  

Apesar da separação entre professor e aluno, “Technology plays a key 

role especially for promoting interaction, delivering education and 

providing communication between individuals” (Koçak & Güzin, 2009, p. 

818).  

2.3. A interação na educação a distância 

A interação é considerada componente de vital importância de qualquer 

ambiente de aprendizagem quer seja no modelo convencional de 

educação quer na modalidade de educação a distância (Joksimovic et 

al.,  2015). McIsaac & Gunawardena (1996), Moore (1989) referem que 

“...interaction is considered a necessary ingredient for a successful learning 

experience” (citados em Beldarrain, 2006, p. 140). Segundo os autores, a 

interação contribui de forma significativa para o sucesso no processo de 

aprendizagem.  

Garantir interação foi sempre uma  preocupação em relação às várias 

formas de educação a distância (e-learning, web based learning, online 

learning e virtual learning) (Usluel & Mazman, 2009). O surgimento da 

tecnologia, a sua evolução, trazem para a educação a distância 
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oportunidades de várias formas de interação na aprendizagem 

(Joksimovic et al., 2015). 

Sobre a importância da interação no processo educativo, Daunt (1999), 

Brady (2004) e Su et al. (2005) referem que  

“…significance of interaction has been underlined and necessity of 
different interaction forms (student-teacher, student-student, student-
content etc.) has been revealed by different technologies for quality 
of learning, satisfaction of students, eliminating isolation feeling and 
effective learning outcomes” (citados em Usluel & Mazman, 2009, p. 
818).  

Sobre as diferentes formas de interação acima referidas, a interação 

student-teacher requer a presença do professor que tem o papel da 

facilitação no processo de instrução. É um modelo de interação 

considerado honeroso e de uma comunicação mais limitada por requerer 

a presença dum facilitador (Joksimovic et al., 2015). No entanto, Anderson 

(2003), refere que  

“…the development of technology enabled for replacing this type of 
interaction with student-content interaction type (...) by offering 
more advanced instructional designs or instructional information in 
different formats such as video and audio” (Ibidem, 2015, p. 205).  

As tecnologias no entanto têm contribuido para que a interação do tipo 

student-content se assemelhe ao tipo de interação student-content, 

permitindo que a instrução seja disponibilizada ao estudante em formato  

video e voz. 

A interação student-student é a do tipo em que os estudantes se 

comunicam entre si para socialização sem a necessidade da intervenção 

do professor (Ibidem, 2015).  

Segundo Moore (1989), o tipo de interação “…student-content represents 

the essence of education and identifies the relation that occurs between a 

student and the content that describes the subject of studying” (Ibidem, 

2015, p. 205). Temos portanto neste tipo de interação uma relação entre o 

estudante e a matéria de estudo. De acordo com o autor, os conteúdos 

que se disponibilizam aos interessados, nos seus vários formatos, são a 
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essência do processo educativo. 

O surgimento das novas tecnologias cria oportunidades para o 

incremento da interação (Beldarrain, 2006). Segundo Gunawardena et al. 

(2009), tecnologias da Web 1.0 e Web 2.0 estão ligadas à comunicação 

humana e aprendizgem. As tecnologias da Web 1.0 eram caraterizadas 

por pouca interação e colaboração sendo os usuários meros 

consumidores do conteúdo (Franklin & Harmelen, 2007; Laru, Näykki, & 

Järvelä, 2012; Ertmer et al., 2011;  Brown, 2012;  Kam & Katerattanakul, 

2014). A segunda geração da web, “…Web 2.0 (…) fosters active 

participation among audiences rather than distributing information to 

passive audiences (Kam & Katerattanakul, 2014, p. 1). A web 2.0 possibilita 

uma maior interação e colaboração entre os seus utilizadores. Como 

refere (Beldarrain, 2006) “…it is second-generation Web tools that promise 

to take interactivity to the next level”. De acordo com Ertmer et al., (2011, 

p.252) “Common examples of Web 2.0 applications include social 

networking sites (Facebook, LinkedIn, etc.), blogs (Blogger, Xanga), wikis 

(Wikipedia, WikiSpaces), and video sharing sites (YouTube, TED)”. Por sua 

vez, Scott et al. (2016), num trabalho mais exasutivo, apresentam exemplos 

de tipos de ferramentas da Web 2.0, as plataformas e suas principais 

caraterísticas, conforme tabela 1. 

Ferramentas da Web 2.0 Plataformas/Aplicações Caraterísticas 

Redes Sociais 

 

Blogs 

 

 

Microblogs 

 

 

Wikis 

 

 

Facebook e Linkedin 

 

Wordpress 

 

 

Twitter 

 

 

MediaWiki e PBworks 

 

 

Perfis individuais e listas de 
contatos/amigos. 
 
Ferramentas para publicação 
individual em texto e ou media 
com traços de comentários. 
 
Formato de mensagem para 
partilha de conteúdo digital 
curto (texto, foto, video, links…). 
 
 
Criação, edição e organização 
de conteúdo por vários autores 
e interligação de páginas. 
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Social bookmarks/tags 

 

 

Media sharing tools 

 

 

Web-based office tools 

 

 
 
 
Enterprise social network 
system (ESN) 

Delicious e Diigo 

 

 

YouTube e Flickr 

 

 
Google Apps 
(documentos, 
apresentações, 
calendários) 
 
 
Yammer, Jive 
 

Partilha de bookmarks (links) 
para recursos organizados por 
símbolos descritivos. 
 
Publicação individual e partilha 
em certo tipo de media (Vídeo, 
foto). 
 
Aplicações office desktop para 
partilha ou criação coletiva e 
edição. 
 
 
 
Plataforma para integração de 
ferramentas da Web 2.0 em 
redes privadas/semi-privadas 
para o mundo do negócio e 
organizações. 

Tabela 1: Ferramentas da Web 2.0, pataformas e caraterísticas 
Fonte: Scott et al., (2016, p. 76) 

Se, por um lado, são claras as vantagens das tecnologias da Web 2.0, 

Usluel & Mazman (2009) alertam que a sua difusão na educação a 

distância deve ter em conta diferentes dimensões: estudantes, professores, 

tecnologias de acesso, custos, recursos, dimensão social e outras. Por outro 

lado, Grosseck et al. (2009) chamam a atenção para a adopção 

cuidadosa das tecnologias no contexto educativo de modo a que o 

processo de ensino e aprendizagem decorra dentro do que se pretende. 

Assim, segundo os autores, o currículo deve ter em conta o elemento da 

tecnologia no ensino e o professor deve certificar-se de que a tecnologia 

a usar é por ele dominada e funciona, levando-o antes ao exercício do 

conhecimento desta para dela selecionar a mais apropriada tendo em 

conta os objetivos que se pretende alcançar, o que implica, 

necessariamente, a sua formação e de todos os outros que intervem no 

processo educativo como sendo gestores, decisores, bibliotecários entre 

outros. 
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2.4. As razões da necessidade da educação a distância 

A educação a distância tem vindo ao longo dos tempos a conhecer um 

certo crescimento com um aumento significativo de instituições e 

beneficiários. As razões que levam a adoção da educação a distância 

são várias. Por exemplo, segundo Perraton (2012), a adoção da educação 

a distância prende-se com razões como i) providenciar oportunidades 

iguais de educação aos cidadãos, ii) atender aos mais desfavorecidos, iii) 

atingir mais pessoas com escassos recursos educacionais e, iv) criar 

capacidade crítica na sociedade.  

Os que não podem ter acesso a oportunidades educativas porque vivem 

longe das escolas e universidades ou os que trabalham e, por isso, a 

oportunidade de ir a escola torna-se remota ou os que têm 

responsabilidade familiar ou de emprego, tornando-se por isso difícil 

estudar, a educação a distância, devido a sua flexibilidade, surge como a 

solução para o acesso à formação. Como afirma Beldarrain (2006, p. 139) 

“Distance education emerged in response to the need of providing access 

to those who would otherwise not be able to participate in face-to-face 

courses”. Perraton (2012), por outro lado, observa que 

“The educational problems of the third world are so staggering in 
their scale that anything which looks as if it might be cheaper, or 
more effective, or more widespread than conventional classes, is of 
immediate interest. And it's for that reason that, for example, most of 
the developing countries in Africa are beginning to run 
correspondence units of one sort or another” (p. 19).  

Segundo o autor, pela dimensão das dificuldades existentes nos países 

menos desenvolvidos, a educação a distância é adotada porque,  com 

os escassos recursos educacionais disponíveis, permite abranger mais 

pessoas quando comparada ao ensino presencial.  

Em alguns países, a necessidade de dar resposta a demanda social pela 

educação, devido ao significativo aumento da população e o 

consequente crescimento da população em idade escolar, tem na 
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adoção da educação a distância parte da solução do problema. Nesse 

sentido, Keegan (1996) refere que a educação a distância é uma 

componente importante para sistemas educacionais em que as escolas, 

colégios e universidades enfrentam dificuldades em dar resposta a 

demanda existente. Gaskell & Mills (2014), por sua vez, observam que  

“(...)there are...many arguments...to support the view that conventional 

campus-based institutions simply cannot provide sufficient higher 

education for their growing populations and so distance, blended or e-

learning is the only, and often the best, option” (p.192). Portanto, em 

algumas circunstâncias, como no caso das instituições do ensino superior 

convencional que não podem dar resposta a demanda existente, a 

educação a distância nas suas diversas formas é a solução ideal. 

Moore & Kearsley (2007, p. 8) apontam como algumas das razões que 

levam ao uso da educação distância, i) o acesso a oportunidades 

educativas e formação; ii) a atualização de conhecimentos e habilidades; 

iii) a maximização dos recursos educacionais iv) o atendimento de grupos-

alvo específicos; v) a oferta de cursos pontuais a públicos específicos e, vi) 

a oferta de programas de atualização de conhecimentos. Os autores, no 

entanto, chamam atenção para o facto de estas serem apenas parte das 

necessidades que levam a adoção da educação a distância.  

Muitos países que acabavam de ascender a independência, os respetivos 

governos sentiam-se no dever de providenciar educação aos cidadãos, 

direito que lhes tinha sido negado durante a vigência da ocupação 

estrangeira. Havia, por isso, a necessidade de se formar professores para 

as novas escolas que surgiam e assim responder aos vários milhares de 

alunos que entravam para o sistema educativo como benefício da 

independência. Simonson et al. (2009) apontam o Zimbabwe como um 

exemplo em que a educação a distância jogou um papel importante na 

formação dos professores necessários ao sistema educativo após a 

independência referindo que  
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“Before the founding of Zimbabwe the educational system of 
Rhodesia enrolled less than 500.000 learners, and most were located 
in major cities and towns of the country. One of the first acts of the 
new government was to offer free and universal education to the 
nationʹ′s children, no matter where they were located. This meant 
that the enrollment in the countryʹ′s schools increased tenfold 
overnight. (...)distance education became the primary tecnhique for 
preparing the thousands of teachers needed to staff the new 
countryʹ′s schools” (p.90). 

Moçambique é um outro exemplo onde a educação a distância joga um 

papel importante na formação dos professores de que o país precisa para 

fazer face ao crescente número de alunos após a independência. 

Segundo Buendia (2008), depois da 1ª experiência de formação de 

professores em exercício, em 1984, que abrangeu apenas 1300 

professores, um segundo programa foi lançado em 1996 pelo então 

Instituto de Aperfeiçoamento de Professores (IAP)6 para a formação em 

exercício de professores do ensino primário. O novo programa de 

formação de professores, através da educação a distância, tinha em vista 

a formação de 15 mil professores do ensino primário “...com graves 

problemas de leccionação decorrentes do seu nível baixo, associado às 

formações bastante heterogéneas e frágeis”7. 

Muitos outros países com necessidade de formar professores e outros 

recursos humanos necessários aos planos de desenvolvimento, recorreram 

a educação a distância como alternativa ao tradicional ensino presencial 

de sala de aula. Olakulehin (2008), dá o exemplo da Nigéria em que  

“(...) the need for teacher education and human capital 
development can only be met through ODeL in the context of the 
‘rising demand for admission places due to the exponential rise in the 
country’s population and the corresponding rise in the population of 
school-age children and adults” (citado em Gaskell & Mills, 2014, p. 
192). 

                                                             
6 O IAP foi criado em 1988 para dar continuidade a formação de professores em exercício através 
da modalidade de educação a distância. A sua criação seguiu-se a 1ª experiência de educação 
a distância pós-independência que terminou em 1987. 
7 http://www.mined.gov.mz/IST/IEDA/Pages/Organigrama.aspx 
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Nos Estados Unidos da América, a educação a distância é também usada 

na formação de profissionais em falta, principalmente em comunidades 

remotas. A zona do Mississippi Delta, por exemplo, enfrentava problemas e 

falta de pessoal de saúde especializado bem como dificuldades no seu 

recrutamento uma vez que “Geographic isolation is one of the factors that 

contribute to the shortage of adequately trained health professionals in the 

Mississippi Delta” (Mayfield-johnson, Mohn, Young et.al, 2014, p. 552). Nesse 

sentido e de acordo com os autores,  

“(...) cutting edge technologies, like digital communication and 
learning technologies, enable universities to develop and implement 
distance education programs to reach more diverse populations and 
to increase access to available learning environments” (Ibidem, 
2014, p. 552).  

Usando a modalidade de educação a distância e, com o apoio das 

tecnologias de comunicação, as instituições de ensino chegam aos locais 

desfavorecidos oferecendo oportunidades de formação de acordo com 

as necessidades. Como afirma White (2005), “Access to educational and 

training opportunities for all individuals irrespective of age, gender, 

location, and personal circumstances has long been the main raison d’être 

for distance education”(p.165). Nesse sentido, e como resultado das várias 

necessidades educativas por atender e que têm na educação a distância 

parte da solução, esta modalidade de educação tem vindo ao longo dos 

tempos, como inicialmente referido, a conhecer um certo crescimento 

com um aumento significativo de instituições e beneficiários.  

Após a criação da Universidade Aberta da Inglaterra (United Kingdom 

Open University), em 1970,  surgiram várias universidades abertas como a 

The Open University of China, Anadolu University, na Turquia, Indira Ghandi 

Open University, na India, e a Hong Kong Open University, na China 

(Hanna, 2013).  

A crescente demanda por uma educação superior a nível mundial levou 

a emergência de várias Universidades Abertas pelo mundo fora. Em 

algumas das universidades abertas, o número de estudantes chega a 
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atingir a centena de milhares pelo que são chamadas (Daniel, 1996) 

‘mega-universities’ (citado em Holmberg, 2003, p. 18). Na tabela 2 são 

identificadas algumas das maiores instituições de educação a distância 

do mundo. 

Instituição País Ano da criação Estudantes 

OUUK Reino Unido 1970 120.0008 

OUC China 2012 3.56 milhões9 

Anadolu University Turquia 1982 1.121.12110 

UNED Espanha 1972 250.00011 
IGNOU India 1985 3 milhões12 
UNISA África do Sul 1946 400.00013 

Tabela 2: Algumas das principais instituições de educação a distância no mundo 

Apesar do progresso da educação a distância ao longo dos tempos, o 

seu percurso não foi feito sem desafios. Por parte dos seus críticos, existia 

um certo cepticismo quanto aos seus resultados. As qualificações dos 

estudantes da educação a distância eram consideradas de inferior valor 

por parte de seus pares do ensino presencial e potenciais empregadores 

(Gaskell & Mills, 2014). Os autores por outro lado referem que  

“Results gained by distance education were considered secondrate; 
at University level, for example, learners might be thought to be 
inherently inferior because they were not ‘good enough’ to get into 
a ‘proper’ university, as evidenced by their lack of, or low, previous 
educational qualifications” (Ibidem, 2014, p. 190).  

Devido à flexibilidade da educação a distância, o ingresso dos estudantes 

em algumas instituições é permitido com qualificações mais baixas em 

relação às suas congéneres do ensino presencial. Por exemplo, 

“The Open University UK (OU UK), (…) accepts undergraduate 
students with no qualifications at all; other Universities, such as the 
University of South Africa (Unisa) and Indira Gandhi National Open 

                                                             
8 http://www.openuniversity.edu/international/search/search/results?q=students%20in%202019 
9 http://en.ouchn.edu.cn/index.php/about-v2/new-style-university 
10 https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/aof/files/factsandfigures.pdf 
11 https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional.html 
12 http://www.ignou.ac.in/ignou/aboutignou/profile/2 
13 https://www.unisa.ac.za/sites/corporate/default/About/Facts-&-figures 
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University accept students with lower entry qualifications than those 
required for conventional universities”(Ibidem, p. 190). 

Situações como a descrita acima, levam a uma certa desconfiança 

quanto à seriedade da modalidade de educação a distância. No 

entanto, a realidade tem mostrado que a modalidade tem conseguido 

resultados animadores que se confirmam pelo crescente número de 

instituições que vão surgindo pelo mundo fora, bem como o crescente 

número de estudantes. Por outro lado, há todo um esforço que vem sendo 

feito no sentido de se garantir que as instituições e os programas de 

educação a distância passem por um processo de acreditação e 

garantia de qualidade, levando a uma maior credibilidade da 

modalidade. Como referem Jung et al. (2013), “Many countries began to 

set up regulatory and/or accreditation bodies and develop quality 

assurance (QA) policies for their education sector, including distance 

education (DE)” (p. xxii). 

2.5. Instituições de educação a distância 

A estrutura organizacional das instituições de educação a distância 

carateriza o tipo de instituição em que elas se enquadram. Dependendo 

da sua estrutura organizacional, as instituições de educação a distância 

podem ser single-mode (modelo dedicado) ou dual-mode (modelo dual). 

No modelo single-mode, a instituição apenas se dedica a oferta de cursos 

a distância enquanto que no modelo dual-mode se oferecem cursos 

presenciais e cursos a distância (Moore & Kearsley, 2012). Nas instituições 

single-mode “...distance education is the sole activity. All the faculty and 

staff of the institution are exclusively devoted to distance education...” 

(Ibidem, 2012, p.4). Como referem os autores, neste tipo de instituição as 

atividades educativas são apenas na modalidade de educação a 

distância, sendo que os docentes e outros recursos humanos da instituição 

se dedicam de forma exclusiva às atividades desta modalidade de 

educação. Via de regra, as Universidades Abertas são do tipo de 
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instituição single-mode pois sua missão é oferecer cursos a distância de 

nível superior. No entanto, há instituições single-mode que oferecem cursos 

a distância em outros níveis de ensino que não o superior. Um exemplo 

desse tipo de instituição é o National Institute of Open Schooling (NIOS), na 

India, que oferece vários cursos usando a metodologia da educação a 

distância em níveis como a educação básica, ensino secundário, cursos 

vocacionais e cursos para o melhoramento da vida contando a instituição 

com um total de 2.71 milhões de alunos matriculados14.  

Enquanto as instituições single-mode se dedicam exclusivamente à 

atividade de educação a distância, “...dual-mode institutions are 

conventional universities that have adopted distance and/or online 

education streams for some programmes" (Kanwar et al., 2018, p.142). A 

instituição do tipo dual-mode tem uma estrutura de funcionamento em 

que tanto se oferecem cursos na modalidade presencial como na 

modalidade a distância. Os estudantes que a instituição dual-mode 

atende frequentam cursos em que, por um lado, estes e os repetivos 

professores se engajam no processo de ensino e aprendizagem em 

presença e em sala de aula e, por outro lado, um outro tipo de estudantes 

em que, como afirma Jevons (1984), “...much of the learning is done while 

the teacher is not in the same room at the same time as the learner” 

(citado em Xiao, 2018, p. 261). Como exemplos de instituições dual-mode 

(Hussein, 2014)  a nível do ensino superior temos:  

“...University of Zambia (UNZA); University of Swaziland; Makerere 
University (Ugunda); University of South Australia; Massey University 
(New Zealand); University of the West Indies; Taiwan University in 
Taiwan; University of British Columbia (Canada) and University of 
Leicester (United Kingdom)” (citado em Nyaruwata, 2018, p.197). 

2.6. A educação a distância em Moçambique 

Em Moçambique, a educação a distância remonta ao período anterior a 

independência nacional, com a oferta de cursos de curta duração de 

                                                             
14 https://www.nios.ac.in/about-us/profile.aspx 



 

 35 

natureza prática como corte e costura, culinária, reparação de relógios e 

rádios, eletricidade entre outros. A figura 515 é um exemplo do tipo de 

anúncio da divulgação dos cursos por correspondência que eram 

oferecidos antes da independência. 

 
Figura 5: Exemplo de anúncio de divulgação dos cursos por  
correspondência em Moçambique antes da independência 

Devido ao encargo financeiro que estes cursos traziam para o país, uma 

vez que os interessados tinham de fazer o seu respetivo pagamento em 

moeda convertível, houve uma descontinuidade dos mesmos.  

A nível da África Austral, região em que Moçambique geograficamente se 

localiza, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC: 

Southern Africa Development Community), reconhecendo o papel e a 

importância que a educação e formação têm para um desenvolvimento 

                                                             
15 http://enciclopediadecromos.blogspot.com/2014/02/centro-ensino-por-correspondência.html 
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sustentável, recomenda, no seu Protocolo de Educação e Formação, a 

adopção da educação a distância para o aumento do acesso à 

educação e formação das populações, a universalização da 

alfabetização, o desenvolvimento de habilidades e o aumento das 

oportunidades educativas e de formação dos seus cidadãos a todos os 

níveis (SADC, 1997). 

Como referenciado, em Moçambique, a lei do Sistema Nacional de 

Educação preconiza o uso da educação a distância como complemento 

do ensino regular. A recente revisão da lei do Sistema Nacional de 

Educação sublinha que “São objectivos da Educação a Distância 

proporcionar a todos os cidadãos que, não podendo ou não querendo 

realizar seus estudos em regime presencial, pretendam a elevação dos 

seus conhecimentos científicos e técnicos” (Assembleia da República, 

2018, p. 23). Como afirma Fresen (2018) “Distance education, by its very 

nature, reaches out to so-called ‘non-traditional’ students in 

geographically dispersed locations, with employment and family 

responsibilities, who are unable to attend classes in face-to-face 

institutions” (p. 225). É portanto, dentro da natureza das caraterísticas da 

educação a distância que se enquadram os objetivos desta modalidade 

de educação no Sistema Nacional de Educação, contribuindo, assim, 

para a contínua formação dos cidadãos de Moçambique 

independentemente da sua condição geográfica, emprego ou 

responsabilidade familiar. 

A lei revista torna de forma clara, no seu Artigo 20, nr.1, que a modalidade 

da educação a distância é parte integrante dos subsistemas de 

Educação Geral, Educação de Adultos, Educação Profissional, Educação 

Superior e Formação de Professores. Esta clarificação por parte da lei do 

Sistema Nacional de Educação, vem, de certo modo, preencher o vazio 

existente na anterior lei que circunscrevia a educação a distância à 

educação de adultos e à formação de professores.  
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Após a independência, Moçambique, a partir de 1984, iniciou a oferta de 

programas e cursos a distância desde o nível primário ao superior como 

verificaremos no capítulo 4, na apresentação dos dados recolhidos no 

âmbito da presente investigação.  

No entanto, a nível do ensino superior, para além dos programas e cursos 

que as instituições já vinham oferecendo, o Governo de Moçambique e o 

Governo do Brasil, através da Universidade Aberta do Brasil (UAB)16, 

levaram a cabo um projeto que tinha como objetivo a formação de 

professores e funcionários públicos através da modalidade de educação 

a distância. O programa contemplava a oferta de quatro cursos numa 

“(…) parceria com instituições de ensino superior brasileiras e 

moçambicanas” (Agência Brasileira de Cooperação, 2010, p.5). O 

programa previa a formação de 4.940 professores e 1.350 funcionários 

públicos (Ibidem, 2010, p.6). Os cursos para a formação de professores 

eram de matemática, biologia e pedagogia, todos sob a 

responsabilidade da Universidade Pedagógica em Moçambique tendo 

como contraparte Brasileira, para cada um dos cursos, a Universidade 

Federal Fluminense, a Universidade Federal Goiás e a Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro. Para a formação de funcionários públicos, o 

programa tinha o curso de Administração Pública que, do lado de 

Moçambique, a responsabilidade da sua implementação estava a cargo 

da Universidade Eduardo Mondlane e da parte Brasileira a Universidade 

Federal Juíz de Fora.  

Se, por um lado, o projeto tinha como um dos principais objetivos a 

formação de professores e funcionários públicos através dos cursos acima 

referidos, o outro objetivo do projeto era a capacitação dos recursos 

humanos moçambicanos em matéria de educação a distância. Seriam 

formados através do programa “(…) professores-conteudistas, professores-
                                                             
16 O Sistema UAB foi instituido em 2006 para o desenvolvimento da modalidade de educação a 
distância. Fomenta a modalidade de educação a distância em instituições públicas de ensino 
superior - https://www.capes.gov.br/uab/o-que-e-uab 
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revisores, tutores a distância de (...) cursos a serem implementados pela 

Universidade Aberta do Brasil – UAB em Moçambique” (Agência Brasileira 

de Cooperação, 2010, p. 6).  

A SADC, no âmbito do Protocolo de Educação e Formação, com o apoio 

financeiro do Banco Africano de Desenvolvimento, lançou, em 2008, um 

programa de criação de capacidade em educação a distância a nível 

dos países da região. O projeto tinha como objetivo último “(...) support 

capacity building in both the strategic and technical management of 

Open and Distance Learning programmes for SADC citizens”17. 

Moçambique beneficiou da criação de capacidade em educação a 

distância através da sua participação, com instituições públicas e 

privadas de educação a distância, entidades de nível central e provincial 

da educação bem como organizações da sociedade civil, em seminários 

regionais, conferências e cursos de curta duração organizados pelos 

Centros de Especialização18 do projeto da SADC. 

Com o objetivo de criar condições para o pleno desenvolvimento da 

educação a distância em Moçambique, em 2006, foi criado o Instituto 

Nacional de Educação a Distância (INED) como entidade coordenadora 

e reguladora da educação a distância a nível do Sistema Nacional de 

Educação. De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 49/2006 da criação 

do INED, as suas atribuições são:  

(…) a definição de políticas, regulamentos, estratégias e planos de 
implementação do sistema de educação a distância, a garantia do 
funcionamento da rede de centros provinciais de educação a 
distância e a criação e desenvolvimento de um sistema de 
acreditação e garantia de qualidade no âmbito desta modalidade 
de educação (Estatuto Orgânico do INED, 2006, p. 1).  

                                                             
17 https://www.sadc.int/themes/social-human-development/education-skills-development/open-
and-distance-learning-capacity-building-project/ 
18 A nível do projeto de educação a distância da SADC, foram estabelecidos dois Centros de 
Especilização: um centro na Tânzania e um no Malawi. O centro e especialização da Tânzania era 
responsável pela formação de professores e o centro do Malawi respondia pelo ensino secundário - 
https://www.sadc.int/themes/social-human-development/education-skills-development/open-and-
distance-learning-capacity-building-project/ 
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Por outro lado, o Conselho de Ministros, através do Decreto nº 35/2009, 

aprovou, em 2009, o Regulamento do Ensino a Distância que visa a 

normação da atividade no âmbito desta modalidade de educação. 

Assim, toda a atividade ligada a modalidade da educação a distância 

dentro do território nacional rege-se por este regulamento. 

O Plano Estratégico da Educação (PEE) 2012-2016 aposta na educação a 

distância para a expansão do sistema educativo reiterando a exploração 

do potencial das novas tecnologias para o efeito. 

A Estratégia da Educação a Distância 2014-2018 (2013) aponta para a 

existência de 14 instituições provedoras de educação a distância, até essa 

altura, com um universo de mais ou menos 52.000 alunos frequentando 50 

cursos (Estratégia da Educação a Distância 2014-2018).  
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Capítulo 3 

Metodologia de investigação 

A adopção de uma metodologia de investigação permite que façamos 

escolhas sobre o processo que se vai desenrolar no decurso da 

investigação de modo a que a sua realização seja levada a cabo de 

forma planificada, ajudando, assim, a responder à questão de 

investigação formulada e aos objetivos definidos. No ramo das ciências 

sociais e humanas, no qual a educação se enquadra, “(...) a opinião mais 

consensual defende a existência de três grandes paradigmas na 

investigação (...): o paradigma positivista ou quantitativo, o interpretativo 

ou qualitativo e o paradigma sociocrítico ou hermenêutico” (Bisquerra, 

1989; Latorre et al., 1996; Morin, 1983) (citados em  Coutinho, 2015a, p.11).  

No paradigma positivista que é “também denominado quantitativo, 

empírico-analítico, racionalista, empiricista...” (Coutinho, 2015a, p. 11), a 

investigação é guiada por uma teoria que se pretende testar para a sua 

confirmação (Crotty, 1998; Mertens, 1998; Oldroy, 1986; Shaw, 1999) 

citados em (Coutinho, 2015a). Neste método, parte-se portanto de uma 

teoria e procura-se testá-la através da investigação. Segundo Amado, 

(2013, p. 33), o método quantitativo 

“(...) implica uma investigação que, partindo da teoria, começa por 
formular hipóteses e, seguidamente, avança pelo teste experimental 
e (ou) estatístico dessas hipóteses prévias (teoria para testar), 
procurando evidências empíricas que as corroborem. Trata-se, pois, 
de uma abordagem dedutiva (...) em que o que se pretende é 
submeter à prova uma determinada teoria (contexto da prova)”. 

Contrariamente ao paradigma positivista, o paradigma interpretativo ou 

qualitativo busca “(...) a construção de teorias que se adaptem a 

problemas/situações muito específicas (...)” (Coutinho, 2015a, p. 16). Ainda 

segundo a autora, no método qualitativo, a teoria surge da situação em 

investigação buscando a sua compreensão, o seu significado e ação. 
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O paradigma sociocrítico assenta numa filosofia em que se tem uma 

investigação orientada para a mudança. Segundo Coutinho (2015a), 

“...trata-se de uma abordagem “crítica” na medida em que desafia tanto 

o reducionismo do paradigma positivista como o conservadorismo do 

paradigma qualitativo/interpretativo na investigação...” (p.20). Para os 

sociocríticos, a investigação “(...) tem como finalidade última a 

transformação social e a autonomia dos sujeitos” (Amado, 2013, p.55). O 

paradigma sociocrítico, como refere Coutinho (2015a), é de “...um cariz 

mais interventivo...” (p.22). 

Tal como apresentado e discutido no Capítulo 1, a questão de 

investigação que norteou este trabalho é: Qual o estado atual da 

Educação a Distância em Moçambique e como a sua evolução futura 

pode contribuir para a estratégia de desenvolvimento do país? 

Tendo em conta a questão de investigação formulada e os objetivos 

preconizados, o presente trabalho de investigação será realizado com 

base num método misto, numa combinação entre a perspetiva qualitativa 

e a perspetiva quantitativa.  

A investigação qualitativa ocorre dentro de uma realidade e de um 

contexto específico e em que se procura compreender o fenómeno no 

meio em que ocorre (Amado, 2013). Perceber a atual situação e 

realidade da educação a distância em Moçambique será o foco da 

nossa investigação partindo do meio onde ela está acontecendo. É 

dentro do contexto real em que ela acontece em Moçambique que 

serão percebidas e interpretadas as ações e identificadas as 

oportunidades de formação disponíveis em função da implementação da 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento no que diz respeito às 

necessidades de formação. Por outro lado, o estado atual da educação 

a distância em Moçambique, que é parte do primeiro objetivo da 

presente investigação, será retratado e sistematizado através de 

informação existente não apenas presente em documentos disponíveis 
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sobre a modalidade no país, mas também a partir de informação que se 

obterá por meio de questionários entregues às instituições que oferecem 

programas de educação a distância bem como aos estudantes desta 

modalidade de educação. É, portanto, dentro do contexto onde a 

educação a distância tem estado a ser implementada que a presente 

investigação vai ser realizada, pois “Qualitative methods are the best way 

we have of getting the insider’s perspective, the ‘actor’ definition of the 

situation, the meanings people attach to things and events” (Punch, 2009, 

p. 294). 

O segundo e terceiro objetivos da presente investigação dizem respeito à 

identificação do potencial da educação a distância no âmbito da 

implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento do país. 

 Os dados que serão obtidos de diversas fontes (documentos, 

questionários, entrevistas), constituirão o ponto de partida para a 

formulação de cenários com relação ao potencial da educação a 

distância no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento de Moçambique, 

dentro de um contexto que terá sido analizado a partir da informação 

coletada. Segundo Punch (2009), “Quantitative data enable standardized, 

objective comparasions to be made, and the measurements of the 

quantitative research permit overall descriptions of situations or 

phenomena in a systematic and comparable way” (p. 294). É, nesta 

perspetiva, que o método quantitativo será trazido para a presente 

investigação de modo a complementar com as suas técnicas a parte 

qualitativa da pesquisa adoptando assim uma metodologia mista em que 

segundo Creswell (2010),  “a pesquisa de métodos mistos é uma 

abordagem da investigação que combina ou associa as formas 

qualitativa e quantitativa. Envolve (...) o uso de abordagens qualitativas e 

quantitativas e a mistura das duas abordagens em um estudo” (p. 27).  

Numa investigação de métodos mistos faz-se a recolha e análise tanto de 

dados de caráter qualitativo, assim como dados de caráter quantitativo o 
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que implica a integração dos dados e ou a sua combinação (Punch, 

2009). O sucesso de um modelo misto de investigação, como sugere 

Fetters (2016), passa pela integração dos métodos qualitativo e 

quantitativo do seu desenho. 

3.1. O modelo de análise 

O modelo de análise auxilia o investigador a “…conduzir o trabalho 

sistemático de recolha e análise de dados…” (Quivy &  Campenhoudt, 

2017, p.109). Constitui-se na ligação entre a problemática formulada pelo 

investigador e o seu trabalho de clarificação sobre um determinado 

campo de análise preciso e representa uma construção de estrutura 

coerente com elementos interligados, operacionais. Existem vários 

caminhos para a construção do modelo de análise (ibidem, 2017).  

Para a nossa investigação, o modelo de análise construído adoptou uma 

estrutura contendo conceitos, dimensões, indicadores e a métrica.  

No nosso modelo de análise existem dois conceitos: 1) estado da 

educação a distância em Moçambique; 2) estratégia de 

desenvolvimento do país. Cada um destes conceitos tem as suas 

respetivas dimensões a que correspondem um conjunto de indicadores. 

Por sua vez, cada indicador tem a respetiva métrica que representa o tipo 

de medida esperado (apêndice I).  

Para o conceito estado da educação a distância em Moçambique no 

modelo de análise, foram selecionadas as dimensões: 

• Instituições de EaD; 

• Cursos de EaD; 

• Recursos tecnológicos; 

• Aplicação dos recursos tecnológicos; 

• Centros de recurso; 

• Gestores; 

• Tutor docente; 

• Vínculo laboral dos recursos humanos; 
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• Estudantes de EaD; 

• Mercado de trabalho; 

• Grau de satisfação dos estudantes de EaD; 

• Perspetivas dos estudantes em relação aos benefícios da EaD; 

• Perspetivas dos estudantes em relação às limitações da EaD. 

Para o conceito estratégia de desenvolvimento do país apenas uma 

dimensão foi estabelecida: Formação de capital humano por áreas 

estratégicas.  

Aos dois conceitos do nosso modelo de análise, foram elaborados os 

respetivos indicadores que “…são manifestações objectivamente 

observáveis e mensuráveis das dimensões do conceito” (Quivy & 

Campenhoudt, 2017, p.122).  

Com base no modelo de análise, que, como já vimos, é uma estrutura 

coerente de elementos interligados, foram construídos os instrumentos da 

recolha de dados da nossa investigação, nomeadamente o questionário 

das instituições, o questionário dos estudantes e o guião das entrevistas. 

A tabela 3 representa o quadro resumo do modelo de análise da nossa 

investigação. 

Questão de investigação 
Qual o estado atual da Educação a Distância em Moçambique e como a sua evolução 
futura pode contribuir para a estratégia de desenvolvimento do país? 

Conceitos Dimensões Indicadores Métrica 
Estado da 
educação a 
distância em 
Moçambique 

Instituições 
responsáveis 
pela EaD 

Lista das 
instituições   

Identificação das instituições 

 Responsabilidade Formulação de políticas; 
Acreditação e 
Garantia de qualidade; 
Formação. 

Impato da 
educação a 
distância no 
Sistema Nacional 
de Educação 

Expansão do Ensino 
Secundário; 
Expansão do Ensino Superior; 
Formação de Professores. 

Instituições 
provedoras 

Identificação da 
instituição 

Nome 

Natureza da 
instituição 

Pública; 
Privada. 
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Localização Sede da instituição: 
Província; 
Cidade. 

Modelo de 
funcionamento 

Dedicada; 
Dual. 

Início de 
atividades em EaD 

Data 

Nível de ensino Primário; 
Secundário; 
Técnico-profissional; 
Superior. 

Estratégia de 
desenvolvimento 
do país 
 

Formação de 
Capital Humano 
por áreas 
estratégicas 

Evolução da 
necessidade de 
técnicos médios e 
superiores por 
província no 
sector agrícola 

Número de técnicos médios 
e superiores necessários 

Evolução da 
necessidade de 
técnicos médios e 
superiores por 
província no 
sector pesqueiro 

Número de técnicos médios 
e superiores necessários 

Evolução da 
necessidade de 
técnicos médios e 
superiores por 
província no 
sector da indústria 

Número de técnicos médios 
e superiores necessários 
 

  Evolução da 
necessidade de 
técnicos médios e 
superiores por 
província no 
sector do turismo 

Número de técnicos médios 
e superiores necessários 
 

Tabela 3: Quadro síntese do Modelo de Análise 

3.2. A fase de preparação dos instrumentos da recolha de 
dados  

A recolha de dados do presente projeto de investigação foi realizada a 

partir de pesquisa documental e de inquéritos por questionário e 

entrevista. Na pesquisa documental foram utilizadas fontes oficiais sobre a 

educação em Moçambique e sobre as áreas estratégicas eleitas da 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento, nomeadamente, agricultura, 

pesca, indústria transformadora, indústria extrativa e turismo que 

permitiram recolher dados relacionados com a investigação.  
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A recolha de dados também contou com a técnica do inquérito que tem 

como objetivo a recolha da informação pretendida dos participantes no 

estudo (Quivy & Campenhoudt, 2017). O inquérito é uma busca específica 

que é feita através da interrogação sobre uma situação particular e que 

envolve indivíduos (Ghiglione & Matalon, 2005). Para a realização do 

inquérito (Charles, 1998; Eisman, 1992) pode recorrer-se a instrumentos 

como a entrevista ou o questionário (Ghiglione & Matalon, 2005) que 

foram adotados como parte dos instrumentos para a recolha de dados da 

presente investigação. 

A entrevista, via de regra, exige a interação entre o entrevistador e o 

entrevistado e pode ser feita em presença ou por meio de tecnologia que 

facilite a interação entre entrevistador e entrevistado. Como vantagens, a 

entrevista tem o caráter da flexibilidade pois permite ajustes às questões 

de modo a obter a informação pretendida. Como desvantagens está o 

facto de “(...) a tornarem mais dispendiosa em termos de tempo e custos, 

já que impõe limites ao número de participantes, (...)” (Coutinho, 2015a, p. 

107). A sua realização pode ser feita num formato em que se tem apenas 

duas pessoas, o entrevistado e o entrevistador, ou num formato em que se 

interage com várias pessoas e a que se chama focus group (grupo focal). 

Via de regra, o grupo focal tem uma constituição que varia entre 7 a 10 

pessoas com as quais o entrevistador mantém uma interação em torno de 

determinada temática. Como refere (Coutinho, 2015a, p. 107), o grupo 

focal permite a obtenção de vários pontos de vista sobre o tema em 

discussão, enriquecendo portanto a informação. Quanto ao tipo, existem 

a entrevista estruturada e a não estruturada (Pardal & Lopes, 2011). A 

entrevista estruturada é de um rigor maior, levando a uma certa disciplina 

na colocação das perguntas em termos de formulação, vocabulário e 

sequência. Enquanto isso, a entrevista não estruturada dá campo para 

uma maior liberdade, onde há uma conversa mais livre entre entrevistador 

e entrevistado (Pardal & Lopes, 2011). Entre estes dois tipos de entrevista 
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existe uma variante conhecida por entrevista semiestruturada (Pardal & 

Lopes, 2011) que é totalmente livre e aberta, mas guiada por um 

referencial que permite uma conversa de acordo com os objetivos. No 

nosso estudo foram usados dois tipos de entrevista: i) uma estruturada com 

perguntas específicas do assunto a abordar e que foi enviada de forma 

antecipada aos entrevistados e realizada seguindo a estrutura do 

respetivo guião; ii) o outro tipo de entrevista usada foi a semiestruturada 

em que os participantes tinham apenas a informação sobre o assunto a 

abordar e a entrevista realizada com as perguntas colocadas de uma 

forma mais livre. 

O inquérito, como já referido, para além da entrevista pode usar o 

questionário que, contrariamente à entrevista, dispensa a presença de um 

entrevistador. O questionário é em regra enviado aos inquiridos em 

formatos variados que incluem o impresso e o eletrónico, que pode ser 

enviado usando a via postal, entrega direta ou o correio eletrónico. Tem a 

vantagem de poder abarcar um grande número de participantes ao 

mesmo tempo, e pode, em alguns casos, ter custos reduzidos, como por 

exemplo quando se usa o correio eletrónico. O envio do questionário pelo 

chamado correio “comum” pode acarretar alguns custos e nalgumas 

situações pode haver demora no alcance dos inquiridos comprometendo 

dessa forma a planificação feita. Das desvantagens que se associam ao 

uso do questionário, estão a reduzida riqueza de informação que fornece 

quando comparado à entrevista e o retorno que nem sempre é garantido 

na sua totalidade pelo universo dos inquiridos (Pardal & Lopes, 2011). 

A recolha de dados da presente investigação foi realizada na mesma 

altura em que decorria uma outra investigação conduzida por uma 

investigadora frequentando o mesmo programa doutoral. Pelo facto de os 

participantes do inquérito da presente investigação serem do mesmo 

grupo alvo da outra investigadora, foi acordado criar um questionário 

único para as instituições assim como também um questionário único para 
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os estudantes adotando uma estrutura harmonizada tomando em 

consideração as perguntas de cada um dos investigadores. Esta 

estratégia visava, por um lado, não sobrecarregar os participantes no 

estudo com questionários de cada um dos investigadores e, por outro 

lado, evitar alguma possível confusão com o preenchimento de dois 

questionários entregues em separado ou em simultâneo. A estratégia 

adotada visava também evitar a fadiga dos participantes com mais um 

questionário, o que poderia resultar em uma possível desatenção por 

parte destes no processo do respetivo preenchimento ou mesmo no seu 

envio após a conclusão.  

Na tabela 4 o resumo dos instrumentos utilizados nas várias fases de 

recolha de dados do estudo, de Outubro de 2017 a Maio de 2018, os 

respetivos participantes e o objetivo. 

Momento de 
aplicação 

Tipo de instrumento Participantes Objetivo 

Outubro a Dezembro 
de 2017 

Questionário 
(instituições) 

Instituições provedoras 
de educação a 
distância em 
Moçambique 

Sistematizar a oferta 
de EaD em 
Moçambique na 
óptica do provedor 

Março a Maio de 
2018 

Questionário 
(estudantes) 

Estudantes de cursos a 
distância em 
Moçambique 

Sistematizar a oferta 
de EaD em 
Moçambique na 
óptica do estudante 

Novembro de 2017 a 
Maio de 2018 

Entrevista Entidades do Sistema 
Nacional de 
Educação 

Entidades de sectores 
estratégicos de 
desenvolvimento do 
país 

Sistematizar a oferta  
de EaD em 
Moçambique na 
óptica das entidades 
do SNE e entidades 
de outros sectores 
estratégicos; 

Aferir a sensibilidade 
das entidades do SNE 
e entidades de outros 
sectores estratégicos 
sobre o potencial da 
EaD 

Tabela 4: Resumo dos instrumentos de recolha de dados 
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3.3. Validação e testagem do questionário para instituições e 
estudantes 

3.3.1. Questionário para as instituições 

O questionário para as instituições da nossa investigação tem como 

finalidade a recolha de dados sobre a educação a distância em 

Moçambique na perspetiva institucional e apresenta a seguinte estrutura: 

A introdução do questionário 

A introdução do questionário contém: 

• cabeçalho com o tópico do questionário; 

• destinatário do questionário na instituição; 

• informação resumo sobre: i) contexto do questionário; ii) a utilização 

dos dados recolhidos; iii) solicitação para o preenchimento do 

questionário;  

• informação sobre a organização do questionário, o tempo de 

preenchimento e a forma de devolução; 

• informação sobre garantia de anonimato com relação à 

informação recolhida; 

• dados de email e telemóvel dos investigadores em caso de 

necessidade de contato. 

As perguntas do questionário 

As perguntas do questionário estão divididas em duas partes de 11 seções 

num total de 52 questões. A maior parte das perguntas é de resposta 

fechada, havendo, no entanto, um número reduzido de perguntas de 

resposta aberta. A organização das perguntas foi harmonizada de modo 

a integrar os interesses dos dois investigadores que participavam em 

diferentes estudos, mas com o mesmo grupo alvo. 

O questionário termina com uma frase de agradecimento às instituições 

pela colaboração no preenchimento do questionário. 
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A organização das perguntas 

A 1ª parte das perguntas é dedicada à oferta da educação a distância 

em Moçambique, tem sete seções e 43 perguntas;  a 2ª parte é dedicada 

às políticas públicas de qualidade de educação a distância em 

Moçambique, com quatro seções e nove perguntas, como a seguir se 

apresenta: 

1ª Parte: Caraterização da oferta da educação a distância em 
Moçambique 
 
A 1ª parte do questionário contém a seguinte estrutura: 

I. Perfil da instituição 

A seção de caraterização do perfil da instituição tem perguntas sobre:  

• identificação da instituição, nível de ensino, localização, início de 

atividade; 

• modelo de instituição, natureza da instituição, centros de recurso; 

• garantia de qualidade e seus desafios. 

II. Cursos de educação a distância 

A seção relativa aos cursos de educação a distância tem perguntas 

sobre: 

• grau académico dos cursos, número de cursos, número de 

estudantes; 

• estudantes por áreas de formação e grau académico; 

• modelo de educação a distância usado e cursos 

• estudantes inscritos e que terminaram o curso. 

III. Gestores de educação a distância 

A seção referente aos gestores de educação a distância tem perguntas 

sobre: 

• número de gestores por sexo, função; 

• qualificação profissional em educação a distância; 

• anos de experiência; 

• vínculo laboral; 
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• desafios com relação aos gestores e soluções. 

IV. Tutores docentes de cursos de educação a distância 

A seção relativa aos tutores docentes de educação a distância tem 

perguntas sobre: 

• número de tutores por sexo; 

• grau académico dos tutores; 

• grau académico em que se exerce a tutoria; 

• qualificação profissional dos tutores e anos de experiência; 

• vínculo laboral dos tutores. 

V. Estudantes de cursos de educação a distância  

A seção de caraterização dos estudantes de educação a distância tem 

perguntas sobre: 

• número de estudantes por sexo; 

• tipo de estudantes. 

VI. Técnicos de apoio de cursos de educação a distância 

A seção relativa aos técnicos de apoio de cursos de educação a 

distância tem perguntas sobre: 

• número de técnicos de apoio por sexo; 

• qualificação profissional dos técnicos de apoio. 

VII. Tecnologias de comunicação no suporte à aprendizagem de cursos 
de educação a distância 

A seção sobre as tecnologias de comunicação no suporte à 

aprendizagem de cursos de educação a distância tem perguntas sobre: 

• plataformas digitais – LMS – usadas; 

• tecnologias de interação usadas; 

• atividades realizadas com as tecnologias; 

• fatores que influenciam no uso das tecnologias. 

2ª Parte: Políticas Públicas da Qualidade de Educação a Distância em 
Moçambique 

A 2ª parte do questionário contém a seguinte estrutura: 
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VIII. Políticas de educação a distância 

A seção sobre políticas de educação a distância tem perguntas sobre: 

• grau de satisfação com relação às políticas públicas de EaD; 

• razões para o nível de satisfação. 

IX. Procedimentos de acreditação de instituições e de cursos de 
educação a distância utilizados pelo INED 

A seção relativa aos procedimentos de acreditação de instituições e de 

cursos de educação a distância utilizados pelo INED tem perguntas sobre: 

• grau de satisfação com relação aos procedimentos de 

acreditação; 

• razões para o nível de satisfação. 

X. Dimensões avaliativas de qualidade para acreditação de instituições e 
de cursos de educação a distância utilizadas pelo INED 

A seção que aborda as dimensões avaliativas de qualidade para 

acreditação de instituições e de cursos de educação a distância utilizadas 

pelo INED  tem perguntas sobre: 

• grau de satisfação com relação às dimensões usadas para 

acreditação de instituições e cursos; 

• razões para o nível de satisfação. 

XI. Indicadores avaliativos de qualidade para acreditação de instituições 
e cursos de educação a distância utilizados pelo INED 

A seção referente aos indicadores avaliativos de qualidade para 

acreditação de instituições e cursos de educação a distância utilizados 

pelo INED tem perguntas sobre: 

• grau de satisfação com relação aos indicadores usados para 

acreditação de instituições e cursos; 

• razões sobre o nível de satisfação; 

• aspetos por comentar e observações ao questionário no geral. 

Antes da sua versão final (apêndice II), o questionário para as instituições 

passou por um processo de validação de modo a garantir a sua 
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adequação para a recolha da informação relevante à questão de 

investigação e seus objetivos. 

O processo de validação do questionário destinado às instituições e aos 

estudantes de educação a distância contou com a participação de 

colegas investigadores do DigiMédia – Centro de Investigação em Média 

Digitais e Interação – centro de investigação adestrito ao Departamento 

de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro (Apêndices III e IV). O 

processo teve lugar na 1ª quinzena de Junho de 2017 e consistiu na análise 

de aspetos ligados à sua compreensão, no geral, e sua clareza. Como 

resultado do processo da validação dos questionários, usando o formato 

conversa de trabalho com os colegas do DigiMédia, com tomada de 

notas, e, também, usando o formato Track Change, foram observados 

aspetos que mereciam atenção, tais como:  

• Questionário complexo e longo; 

• As perguntas que requeriam confirmação por parte da instituição 

deviam ser feitas a um número variado de participantes; 

• As perguntas não deviam exigir a realização de cálculos pelo 

inquirido, ficando esta tarefa com o investigador; 

• As perguntas que exigiam uma confirmação por parte da instituição 

deviam ter como sua fonte documentação existente evitando, 

assim, a resposta que dá a boa impressão sobre a instituição; 

• O questionário devia ter informação sobre o tempo que duraria o 

seu preenchimento e não apenas o prazo da sua entrega; 

• Nas perguntas que usam escalas, devia-se evitar escalas de mais de 

cinco alternativas. 

Em função das observações feitas, foi elaborada uma nova versão do 

questionário tanto para as instituições como para os estudantes. Os novos 

questionários passaram por uma fase de pré-teste em Moçambique com 

a participação de instituições e estudantes.  
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Para a testagem do questionário com as instituições foi estabelecido 

como critério: i) escolha de uma instituição pública e de uma privada; ii) 

escolha de uma instituição de nível superior e uma de nível não superior; iii) 

escolha de instituições em pleno funcionamento (cursos e estudantes); iv) 

escolha de uma instituição do meio rural e uma semi-urbana. v) escolha 

de instituições em local de fácil acesso. 

Com os critérios estabalecidos para a escolha das instituições do pré-teste 

do questionário destinado às instituições, foram escolhidas o Instituto 

Superior de Educação e Tecnologia/One World University que se localiza 

na localidade de Changalane, Distrito de Namaacha, sendo esta uma 

instituição com caraterísticas do meio rural. A segunda instituição, 

escolhida com base nos critérios estabelecidos, foi o Instituto de Formação 

em Administração Pública e Autárquica (IFAPA) de Maputo. É uma 

instituição de nível básico, localizada na Machava, arredores da cidade 

de Maputo e com caraterísticas semiurbanas. Machava é um Posto 

Administrativo do Município da Matola. 

Ao preenchimento do questionário da fase de pré-teste antecederam-se 

encontros com as instituições para enquadramento e esclarecimentos. 

Durante o processo de preenchimento do questionário houve contatos 

contantes com as instituições, via telemóvel, para prestar o apoio 

necessário no esclarecimento de possíveis dúvidas. Esta atividade 

decorreu no período que vai de 9 a 24 Agosto de 2017.  A 24 de Agosto de 

2017, num workshop organizado pelo INED com os provedores de 

educação a distância e em que os investigadores participaram, 

aproveitou-se a oportunidade para informar que, a breve trecho as suas 

instituições receberiam um questionário relacionado com uma 

investigação sobre a educação a distância em Moçambique, e para a 

qual se solicitava a devida colaboração.  
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3.3.2. Questionário para os estudantes  

O questionário para os estudantes da nossa investigação tem como 

finalidade a recolha de dados sobre a educação a distância em 

Moçambique na perspetiva do estudante desta modalidade de 

educação e apresenta a seguinte estrutura: 

A introdução do questionário 

A introdução do questionário contém: 

• cabeçalho com a indicação do grupo alvo; 

• informação resumo sobre: i) contexto do questionário; ii) objetivo do 

questionário;  

• solicitação para o preenchimento do questionário;  

• informação sobre tempo de preenchimento do questionário; 

• informação sobre esclarecimento de dúvidas; 

• informação sobre garantia de anonimato com relação à 

informação recolhida. 

As perguntas do questionário 

O corpo com as perguntas do questionário contém quatro seções com 

2119 perguntas e 2220 perguntas respetivamente. A maior parte das 

perguntas é de resposta fechada, havendo, no entanto, um número 

reduzido de perguntas de resposta aberta. A organização das perguntas 

foi harmonizada de modo a representar os interesses dos dois 

investigadores que participaram na investigação sobre a educação a 

distância em Moçambique, e que tinham o mesmo grupo alvo 

(estudantes de educação a distância).  

A parte final do questionário termina com um convite para comentários, 

observações ao questionário e uma frase de agradecimento pela 

colaboração prestada. 

 

                                                             
19 Questionário dos estudantes do ensino superior 
20 Questionário dos estudantes do ensino secundário geral e da formação de professores 
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A organização das perguntas 

As perguntas do questionário estão distribuídas por quatro seções assim 

organizadas: 

I. Perfil dos estudantes da educação a distância 

A seção contém perguntas sobre: 

• Idade, sexo; 

• Programa/curso, nível de ensino; 

• Instituição de ensino; 

• Tipo de estudante; 

• Meio onde vive/trabalha. 

II. Tecnologias utilizadas no programa ou curso de educação a distância 

A seção contém perguntas sobre: 

• Modelo de educação a distância; 

• Tecnologias usadas; 

• Atividades realizadas com as tecnologias; 

• Fatores que influenciam no uso das tecnologias. 

III. Opinião dos estudantes sobre a educação a distância 

A seção contém perguntas sobre: 

• Disponibilização de informação sobre o programa/curso; 

• Condições de aprendizagem; 

• Materiais de estudo; 

• Processo de avaliação; 

• Atendimento e apoio ao estudantes. 

IV. Perspectivas dos estudantes sobre os benefícios e limitações da 
educação a distância 

A seção contém perguntas sobre: 

• Benefícios da EaD; 

• Limitações da EaD. 

Antes da versão final, o questionário para os estudantes passou por um 

processo de validação de modo a garantir a sua adequação para a 
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recolha da informação relevante à questão de investigação e seus 

objetivos. 

Para a pré-testagem do questionário destinado aos estudantes, foram 

selecionados estudantes com base nos seguintes critérios: i) estudantes 

dos vários níveis de ensino; ii) estudantes do meio urbano, rural e 

semiurbano; iii) estudantes de instituições públicas e privadas; iv) 

estudantes de, pelo menos, mais de uma região do país; iv) um mínimo de 

dez estudantes por instituição. Tendo como base os critérios estabelecidos, 

foram escolhidas três instituições do ensino Superior, sendo duas da zona 

sul do país (urbana e rural, pública e privada); a 3ª instituição superior 

escolhida foi de natureza privada, da zona centro do país. Foi escolhida 

uma instituição Técnico-profissional Média de natureza pública e que 

oferece programas de educação a distância para o ensino secundário e 

formação de professores com estudantes no meio urbano, semiurbano e 

rural. Foi escolhiha uma instituição Técnico-profissional Básica semiurbana.  

Para facilitar o processo, as duas instituições que já tinham participado no 

pré-teste do preenchimento do questionário das instituições, foram 

selecionadas a participar com os seus estudantes no preenchimento do 

questionário dos estudantes. No total participram cinco instituições no pré-

teste do preenchimento do questionário dos estudantes, sendo: 1) três de 

nível superior, sendo uma do meio rural na zona sul do país e duas do meio 

urbano (uma da zona sul do país e a outra da zona centro do país); 2) 

uma instituição Técnico-profissional Média (dum meio semiurbano) 

fazendo formação a nível secundário e formação de professores e; 3) uma 

instituição Técnico-profssional Básica semiurbana, formando funcionários 

públicos. 

No dia 26 de Agosto de 2017 iniciou o processo da pré-testagem do 

questionário dos estudantes com dez estudantes da Universidade 

Pedagógica. Estes vinham para a sua atividade normal de tutoria no 

Centro Provincial de Educação a Distância do INED, localizado na cidade 
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de Maputo. Os próprios investigadores fizeram a administração do 

questionário. A atividade iniciou às 9h38 e terminou às 10h32. 

No dia 5 de Setembro foi feita outra pré-testagem, pelos investigadores, 

com estudantes do Programa do Ensino Secundário a Distância, no Centro 

Provincial de Educação a Distância do INED localizado na cidade de 

Maputo. Participaram 11 estudantes (seis rapazes e cinco meninas) sendo 

que dois eram da 8ª classe, três da 9ª classe, dois da 10ª classe e quarto da 

11ª classe. A atividade iniciou às 10h20 e terminou às 12h01. 

Na 2ª semana de Setembro foram realizadas mais duas pré-testagens do 

questionário dos estudantes: uma na cidade da Beira com estudantes de 

uma instituição do ensino superior privada, bem como foi realizada uma 

pré-testagem com estudantes do nível básico na Vila de Magude com 

estudantes do curso em Administração Pública e Autárquica. O 

questionário para a cidade da Beira foi enviado eletrónicamente e a 

instituição ofereceu-se em fazer a impressão e sua distribuição pelos 

estudantes que fizeram o preenchimento, em presença de uma entidade 

da instituição. O questionário para os estudantes da Vila de Magude foi 

enviado em cópia impressa, num envelope, através de um sistema de 

transporte vulgarmente chamado de “Chapa”. O “Chapa” é um serviço 

de transporte de passageiros prestado por entidades singulares nas 

cidades e, também, na ligação entre vários pontos do país. Neste caso 

específico da Vila de Magude, foi expedido um envelope com os 

questionários para dez estudantes, com um acréscimo de cinco 

exemplares para qualquer eventualidade. O envelope com os 

questionários foi endereçado à tutora local e, por dentro, levava um 

envelope vazio para e o valor monetário para o retorno dos questionários, 

depois de preenchidos. Os investigadores pagaram ao dono do “Chapa” 

o valor do transporte do envelope para a Vila de Magude, 140,00Mt21, que 

por sinal, é ligeiramente mais caro que o valor do transporte do passageiro 

                                                             
21 Equivale aproximadamente a 2.00 Euros ao câmbio de 70.00Mt o Euro  
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no mesmo trajeto que é de 130,00Mt22. Entre a entrega do envelope ao 

dono do “Chapa” e a sua recepção pelo destinatário, há uma 

comunicação constante entre transportador, expedidor e receptor, o que 

garante o funcionamento do sistema sem grandes sobressaltos. É assim 

que a 8 de Setembro de 2017 já se tinha os questionários da Vila de 

Magude preenchidos e devolvidos. Em finais de Setembro já se tinha a 

maioria dos questionários dos estudantes da pré-testagem devolvidos.  

Feita que foi a análise aos questionários do pré-teste, para além de se 

fazer as melhorias em função dos resultados apresentados, uma decisão 

teve de ser tomada: a separação entre os estudantes do ensino superior e 

os dos outros níveis. O nível de compreensão dos estudantes do nível do 

ensino secundário exigia maior intervenção comparado ao ensino 

superior. Por exemplo, o tempo de preenchimento do questionário em que 

os investigadores estiveram presentes, para os estudantes do nível superior 

levou, aproximadamente, uma hora e o do nível secundário levou uma 

hora e meia. É, assim, que surgem dois questionários distintos: um para os 

estudantes do ensino superior (apêndice V) e um para os estudantes do 

secundário e do técnico-profissional médio e básico (apêndice VI), que 

partilham, no essencial, as mesmas caraterísticas. 

3.4. A fase da recolha de dados 

3.4.1. Processo da recolha de dados das instituições 

Para a recolha de dados das instituições provedoras de educação a 

distância, a versão final do questionário obtido como resultado da sua pré-

testagem foi enviada a partir de 28 de Setembro de 2017 a todas as 

instituições provedoras desta modalidade de educação a distância em 

Moçambique, num total de 23 instituições, de acordo com os registos no 

Instituto Nacional de Educação a Distância. O envio dos questionários às 

instituições foi acompanhado de uma carta da instituição onde os 

                                                             
22 Equivalente a 1.85 Euros. 
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investigadores são funcionários, solicitando a recolha de dados no âmbito 

da investigação (Apêndice VII) que foi, por sua vez, acompanhada de 

uma declaração da Universidade de Aveiro, confirmando a realização da 

investigação como parte dos trabalhos do Programa Doutoral em 

Multimédia em Educação (Apêndice VIII).  

Às instituições sediadas na cidade de Maputo e arredores, a entrega do 

questionário foi de forma pessoal pelos investigadores e para as 

instituições mais distantes, foi usado o correio eletrónico. No caso das 

instituições que receberam o questionário em mão, foi adicionado um 

envelope vazio com o endereço dos investigadores para o seu retorno, 

uma vez preenchido. Uma vez entregue o envelope com o questionário às 

instituições, estas assinavam uma folha de papel para efeitos de 

confirmação da sua recepção (Apêndice IX). O prazo estipulado para o 

preenchimento e devolução do questionário era de 15 dias. Durante o 

período do preenchimento do questionário, os investigadores foram 

contatando às instituições para algum apoio, caso fosse necessário, 

deslocando-se às instituições ou através do telemóvel. O prazo estipulado 

não foi suficiente para a maioria dos provedores, tendo o processo da sua 

recepção apenas termindo na 3ª semana semana do mês de Dezembro 

de 2017. A sua devolução foi feita através da recolha pelos próprios 

investigadores e, em alguns casos, usando os serviços postais dos correios 

de Moçambique, para as instituições localizadas fora da cidade de 

Maputo. Nestes casos, os investigadores responsabilizavam-se pelos custos 

do respetivo envio. 

3.5. Recolha de dados dos estudantes 

3.5.1. Criação da amostra dos estudantes para recolha de 
dados 

Para o inquérito dos estudantes de educação a distância foram 

selecionados estudantes de instituições do ensino superior, do ensino 

secundário e do nível técnico-profissional médio. A sua seleção a partir de 
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instituições destes níveis de ensino deveu-se ao facto de estas 

representarem no seu conjunto 98.7% do total dos estudantes de 

educação a distância existentes em Moçambique, em 2017.  

Das instituições do ensino superior, apenas participaram no inquérito dos 

seus estudantes de cursos a distância aquelas cuja percentagem de 

representatividade em relação ao total dos estudantes das instituições do 

ensino superior era igual ou superior a 2.0%. Com base neste critério, foram 

selecionadas as seguintes instituições do ensino superior: Universidade 

Católica de Moçambique (38.4%); Universidade Pedagógica (31.0%); 

Instituto Superior de Ciências de Educação a Distância (17.9%); 

Universidade Eduardo Mondlane (5.6%); Instituto Superior Monitor (4.1%) e; 

A Politécnica (2.0%). No seu conjunto, estas instituições contavam com um 

total de 37.317 estudantes o equivalente a 98.0% do total dos estudantes a 

distância do ensino superior.  

Para o inquérito dos estudantes a distância do nível secundário, o Instituto 

de Educação Aberta e a Distância (IEDA) foi a instituição escolhida, por 

sinal, a única provedora de cursos a distância para este nível de ensino no 

país. Para este nível de ensino existia um total de 34.019 estudantes. Para o 

inquérito dos estudantes do ensino técnico-profissional médio, também foi 

selecionado o IEDA que contava com um total de 14.744 estudantes. As 

instituições selecionadas para o inquérito dos seus estudantes nos três 

níveis de ensino (superior, secundário, técnico-profissional médio) 

contavam com um universo de 86.080 estudantes. 

Por razões de ordem logística que se prendem, por um lado, com os custos 

de reprodução do questionário e seu envio aos estudantes e, por outro, a 

complexidade de acesso aos estudantes a distância espalhados pelo 

vasto território moçambicano (dispersão, vias de acesso, transporte, fator 

tempo) optou-se por realizar o inquérito à uma amostra dos estudantes do 

ensino superior, secundário e técnico-profissional médio das instituições 

selecionadas.  
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Para a constituição da amostra dos estudantes para o inquérito, optou-se 

pelo critério da sua distribuição pelos centros de recurso de cada 

instituição, distribuídos por todo país, de acordo com o peso de cada 

instituição, tendo sido selecionados os maiores centros e dos quais se 

determinou o número que integraria a amostra. 

Os estudantes ensino superior integrantes da amostra foram também 

selecionados numa base de distribuição representativa pelas respectivas 

áreas de formação. Este procedimento garante uma maior variabilidade 

pelas áreas de formação. A escolha recaiu sobre os estudantes do 2º e 4º 

anos, permitindo assim captar a opinião dos estudantes dos anos iniciais e 

dos finalistas.  

Como já referido, para a seleção da amostra do inquérito dos estudantes, 

também tomaram parte os estudantes do ensino secundário a distância e 

os estudantes da formação de professores a distância. Contrariamente ao 

ensino superior, em que os estudantes da amostra eram provenientes de 

seis instituições, os estudantes do ensino secundário e técnico-profissional 

médio (curso de formação de professores) eram todos pertencentes a 

uma mesma instituição, de natureza pública, o Instituto de Educação 

Aberta e a Distância (IEDA), única instituição que oferece formação a 

distância para o nível secundário e que também oferece o nível técnico-

profissional médio. Na impossibilidade que o IEDA teve em fornecer dados 

sobre a distribuição dos estudantes por centro de recursos, a sua seleção 

para a amostra foi feita com base na respetiva distribuição por província. 

O tamanho da amostra dos estudantes da nossa investigação foi 

calculado com base na sample size calculator23, com um nível de 

confidencialidade de 95.0% e uma margem de erro de 4.0% para os 600 

estudantes do ensino superior e 4.9% para os 400 estudantes do ensino 

secundário e formação de professores. No entanto, o total de estudantes 

que tomaria parte na investigação foi alargado para 1011 ditado pela 
                                                             
23 https://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one 
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necessidade que surgiu de, por um lado, ajustar o número destinado a 

uma instituição do ensino superior com base no número de estudantes 

existentes no centro de recursos, e, por outro, pela necessidade que 

houve de se incluir estudantes da fase piloto do Programa do Ensino 

Secundário a Distância do 2º Ciclo, que decorria em cinco províncias, 

tendo-se selecionado dois estudantes por província.  

A amostra dos estudantes foi distribuída pelas três regiões do país (Sul, 

Centro e Norte) tendo em conta a sua representatividade em cada uma 

das províncias das regiões. A figura 6 representa a distribuição da amostra 

dos estudantes participantes da investigação pelo país através das 

respetivas instituições por cada uma das províncias. 

 
Figura 6: Distribuição da amostra dos estudantes por provícias 

Enquanto a figura 6 apresenta o total da amostra dos estudantes de cada 

instituição por província, na prática, o número de estudantes que 
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participou no estudo através do preenchimento do questionário foi 

diferente do planificado.  

Na tabela 5, a seguir, apresenta-se o resumo do grau de retorno, por 

província, do preenchimento do questionário em comparação com o 

plano inicialmente desenhado.  

Província	   Estudantes	  previstos	   Estudantes	  participantes	   Grau	  de	  retorno	  
Tete	   98	   68	   69.38%	  
Niassa	   39	   40	   102.56%	  
Gaza	   25	   24	   96.0%	  
Manica	   98	   59	   60.20%	  
Sofala	   114	   115	   100.87%	  
Maputo	  
Província	  

116	   98	   84.48%	  

Cabo	  Delgado	   68	   52	   76.47%	  
Zambézia	   142	   74	   52.11%	  
Maputo	  Cidade	   54	   54	   100.0%	  
Nampula	   164	   88	   53.65%	  
Inhambane	   93	   68	   73.11%	  
Total	   1.011	   740	   73.19%	  

Tabela 5: Grau de retorno do questionário dos estudantes  

O grau de retorno do preenchimento do questionário foi de cerca de 

73.0% do total de 1011 estudantes da amostra fixada. Para compensar o 

défice verificado no grau do retorno, foram considerados os questionários 

em excesso que algumas províncias tiveram, não afetando, contudo, a 

representatividade do país. 

3.5.2. Processo da recolha de dados dos estudantes 

Para facilitar o processo da recolha de dados através da aplicação dos 

questionários para um universo previsto de 1011 estudantes de seis 

instituições selecionadas do ensino superior e uma do ensino técnico-

profissional médio e ensino secundário, cujos estudantes fariam parte da 

amostra a inquirir no âmbito do estudo, os investigadores fizeram um plano 

operacional com aproveitamento da atual estrutura de funcionamento 

do sistema de educação a distância existente a nível do Ministério de 

Educação e Desenvolvimento Humano e das instituições provedoras desta 
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modalidade de educação. O Ministério da Educação e Desenvolvimento 

Humano tem em cada província do país um representante da 

modalidade de educação a distância denominado Supervisor Provincial 

de Educação a Distância e que vela pelos respetivos programas e cursos. 

No âmbito do presente estudo, a figura do Supervisor Provincial de 

Educação a Distância foi crucial no processo de recepção, entrega e 

recolha de todos os questionários já preenchidos numa interação com o 

representante da instituição com estudantes participantes na 

investigação. O Supervisor Provincial de Educação a Distância fazia a 

entrega ao representante da instituição visada o envelope contendo os 

questionários e outros documentos inerentes ao processo.  

Aproveitando a reunião que a Direção Nacional de Formação de 

Professores estava a realizar na Província de Maputo, com todos os chefes 

de Departamento de Direcção Pedagógica (DDP), os investigadores 

fizeram a entrega no último dia da reunião, 1 de Março de 2017, dos 

envelopes com os questionários destinados a cada província. Os 

envelopes, para além dos questionários para os estudantes, continham 

uma carta (Apêndice X) dirigida à supervisão provincial de educação a 

distância, solicitando apoio na aplicação do questionário e com 

orientações para o agente (tutor, professor, coordenador de programa…) 

que iria fazer a sua administração. O Chefe do DDP tinha como tarefa 

principal, por um lado, fazer chegar o envelope com os questionários ao 

Supervisor Provincial de Educação a Distância que coordenaria de 

seguida todo o processo com os envolvidos, mas, também, apoiar e 

garantir a mobilização necessária para a efetivação do processo de 

recolha de dados a nível da província. 

Uma vez entregues os questionários, os investigadores acompanharam a 

todo o momento o desenrolar do processo de preenchimento do 

questionário pelos estudantes contatando telefónicamente não só o 

Supervisor Provincial de Educação a Distância como também o 



 

 66 

representante de cada instituição participante na investigação. Foi um 

trabalho que requereu insistência, com situações diferentes de província 

para província e, na província, diferente de nível para nível. Apenas em 

meados de Maio de 2017 se deu por encerrado o processo da recepção 

dos questionários preenchidos pelos estudantes participantes.  

3.6. Processo de realização das entrevistas 

As entrevistas da presente investigação foram realizadas no período que 

vai de Novembro de 2017 a Maio de 2018 com a participação de 

entidades ligadas ao sector da educação e dos ministérios das áreas 

estratégicas da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035. Para a 

sua efetivação, foram enviadas cartas de pedido aos ministérios visados 

com a indicação da entidade a quem se pretendia entrevistar. Para os 

ministérios não pertencentes ao sector da educação, por sua orientação, 

a carta do pedido da entrevista e documentação relacionada com os 

planos de formação dos respetivos recursos humanos, tendo em conta a 

Estratégia Nacional e Desenvolvimento 2015-2035, incluía a solicitação do 

pedido de autorização para a recolha de dados no âmbito da 

investigação (Apêndice XI). Esta carta seguiu os trâmites de tratamento de 

expediente nos ministérios tendo obtido o despacho de autorização do 

respetivo Secretário Permanente para a recolha de dados. 

 O pedido de realização das entrevistas no sector da educação foi menos 

complexa, uma vez ser o sector em que o investigador trabalha, tendo 

bastado para tal o preenchimento de um formulário de audiências usado 

na instituição ou um simples telefonema solicitando a entrevista. Uma vez 

o pedido da entrevista aceite, foi de seguida enviado um guião com as 

respetivas perguntas (Apêndice XII). As entrevistas foram transcritas para 

posterior análise (Apêndice XIII). 

No sector da educação, as entrevistas foram realizadas com entidades do 

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humando (MINEDH) e do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional 
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(MCTESTP). No Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano foram 

entrevistados o Vice-Ministro, o Diretor do Instituto Nacional de Educação 

a Distância, o Diretor Nacional Adjunto do Ensino Secundário e a Diretora 

Nacional Adjunta da Formação de Professores. No Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional foram entrevistados a 

Diretora Nacional do Ensino Superior e o Diretor Nacional do Ensino 

Técnico-Profissional. Dos ministérios das áreas estratégicas da Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento 2015-2035 foram entrevistadas entidades do 

Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), Ministério da 

Cultura e Turismo (MICULTUR), Ministério da Economia e Finanças (MEF), 

Ministério da Indústria e Comércio (MIC), Ministério do Mar, Águas Interiores 

e Pescas (MIMAIP) e Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME). 

No Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar foi entrevistado o 

chefe da Repartição de Planificação e Formação. No Ministério da 

Cultura e Turismo foram entrevistados a chefe dos Serviços de 

Classificação e Formação, o chefe da Repartição de Formação e uma 

técnica do Departamento Jurídico na qualidade de estudante na 

Universidade Aberta (Portugal). No Ministério da Economia e Finanças foi 

entrevistada uma técnica do Departamento de Planificação e Política 

Orçamental da Direcção Nacional do Plano e Orçamento. No Ministério 

da Indústria e Comércio foram entrevistados o Diretor de Planificação, 

Estudos e Projectos, a chefe do Departamento de Políticas, Planificação e 

Desenvolvimento Industrial, a chefe da Repartição de Formação e um 

técnico do Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas. No 

Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas foram entrevistados o chefe 

do Departamento de Recursos Humanos e o chefe da Repartição de 

Formação. No Ministério dos Recursos Minerais e Energia foram 

entrevistados uma técnica da Direcção de Planificação e Cooperação e 

a chefe da Repartição de Formação.  
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Capítulo 4   

Apresentação de dados e discussão de 
resultados 
Como referenciado no capítulo anterior, a nossa investigação é de 

natureza mista, contendo dados de natureza quantitativa e qualitativa. A 

análise dos dados de natureza quantitativa foi feita através do SPSS que 

permitiu uma análise descritiva dos mesmos. Este tipo de dados foi obtido 

através dos questionários aplicados às instituições e estudantes. Para os 

dados de natureza qualitativa, essencialmente provenientes das 

entrevistas realizadas, foi feita uma análise de conteúdo. Com a análise 

de conteúdo, o objetivo é a organização das mensagens em categorias 

que transmitam as ideias-chave (Coutinho, 2015a). A análise de conteúdo 

como técnica de análise das comunicações leva a descrição do 

conteúdo das mensagens (Bardin, 2015). 

Em relação aos estudantes, o questionário foi aplicado a três grupos assim 

constituídos: a) um grupo constituído por estudantes do ensino secundário 

que frequentavam dois programas, nomeadamente i) o Programa do 

Ensino Secundário a Distância do 1º ciclo (PESD1) e ii)  o Programa do 

Ensino Secundário a Distância do 2º ciclo (PESD2); b)  estudantes do Curso 

Médio de Formação de Professores a Distância; c) estudantes  do  ensino 

superior. Devido à natureza específica de cada um destes grupos de 

estudantes, foi desenhado um questionário específico. O grupo constituído 

pelos estudantes do ensino secundário a distância e  do curso médio de 

formação de professores a distância responderam ao mesmo questionário 

tendo os estudantes do ensino superior respondido a um questionário 

diferente.  

Na apresentação dos dados e análise dos resultados adoptaremos o 

modelo interativo proposto por Miles & Huberm (1994), adaptado por 

Punch (2009), em que os componentes do mesmo contém três elementos 
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principiais, nomeadamente “data reduction; data display, and; drawing 

and verifying conclusions” (p.174) como ilustra a figura 7. 

	  
Figura 7: Modelo interativo de análise de dados	  
Fonte: (Punch, 2009, p. 174)  

No modelo interativo de análise de dados, a informação obtida na fase 

de recolha de dados passa pela sua organização e redução (data 

reduction), a sua apresentação em variados formatos (grafos, gráficos, 

diagramas) e a formulação e verificação das conclusões (Punch, 2009, p. 

174-175; Coutinho, 2015, p. 216). Por ser um modelo interativo de análise, os 

seus componentes podem ser chamados durante a fase de análise de 

cada um dos outros componentes permitindo assim complementaridade. 

A seguir são apresentados os dados e a análise dos resultados 

começando pelo questionário das instituições ao que se seguirá o 

questionário dos estudantes do secundário e da formação de professores, 

seguido do questionário dos estudantes do ensino superior e, por último, as 

entrevistas.  

A apresentação dos dados e discussão dos resultados será apresentada 

de forma anónima. A informação prestada pelos participantes no âmbito 

da investigação deve ser tratada e mantida em confidencialidade 

(Instituto Universitário de Lisboa, 2016). 
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4.1. Dados e resultados das instituições 

O questionário destinado aos provedores de educação a distância em 

Moçambique foi enviado a todos potenciais provedores desta 

modalidade de educação com base nos registos disponíveis no Instituito 

Nacional de Educação a Distância, instituição que regula e coordena as 

ações a nível nacional no âmbito desta modalidade de educação.  

De modo a manter o anonimato na apresentação dos dados e resultados, 

as instituições serão codificadas de acordo com o tipo de instituição. As 

instituições do ensino superior terão o código IES e uma letra do 

abecedário no final para a sua distinção individual; as do ensino técnico-

profissional terão o código IETP e uma letra do abecedário no final para a 

sua distinção individual e, as instituições educativas que, não sendo 

instituições de ensino mas, que têm sob sua responsabilidade, através das 

escolas, um programa de educação a distância, terão como código 

DPEDH e uma letra do abecedário no final para a sua distinção individual. 

4.1.1. Perfil da instituição 

Preencheram ao questionário entre os provedores de programas e cursos 

a distância um total de 19 instituições24 tendo oito indicado que eram 

instituições de natureza pública e 11 de natureza privada havendo, 

portanto, mais instituições privadas que públicas. As instituições provedoras 

de educação a distância indicaram que ofereciam os seus programas e 

cursos na modalidade de educação a distância nos níveis Superior, 

Secundário, Técnico-profissional Médio, Técnico-profissional Básico e 

Primário. Em termos da sua sede, as instituições respondentes indicaram 

que estavam baseadas em Maputo cidade, na Vila de Marracuene, na 

Vila de Boane, na cidade da Matola, em Changalane (Distrito da 

Namaacha), na cidade de Xai-Xai, na cidade da Beira e na cidade de 

                                                             
24 Embora só 19 instituições participaram no preenchimento do questionário, os registos do INED 
indicavam a existência de 23 instituições na altura em que decorreu a investigação. 
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Lichinga. Quanto à localização geográfica ao longo do território nacional, 

as instituições encontravam-se distribuídas pelas três regiões do país: sul, 

centro e norte, como ilustra a figura 8. 

 
Figura 8: Localização geográfica das instituições 

Quanto ao início de atividades entre as instituições respondentes, uma 

indicou que iniciou em 1994, uma em 1996, duas em 2003, uma em 2005, 
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uma em 2006, três em 2007, uma em 2008, três em 2009, duas em 2012, 

uma em 2013, duas em 2015 e uma em 2016 como ilustra o gráfico 1. 

Gráfico 1: Instituições e início de atividades de educação a distância   

 

Se se olhar para o início da educação a distância em Moçambique após 

a independência nacional, em 1975, houve um considerável crescimento 

em termos de instituições provedoras desta modalidade de educação, 

tendo-se passado de uma instituição em 1984, para dezanove em 2017.  

Segundo Buendia (2008),  a primeira experiência de educação a distância 

em Moçambique teve o seu início em 1984, através do Departamento de 

Ensino a Distância (DED), no Instituto Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (INDE) com a oferta de conteúdos da 6ª e 7ª classes. A 

experiência envolveu 1300 professores do ensino primário nas províncias 

de Maputo, Gaza, Sofala e Zambézia. No entanto, em 2013, Moçambique 

já tinha 14 instituições de educação a distância, 52 mil estudantes e 45 

cursos (Conselho de Ministros, 2013). Comparativamente ao início da 

oferta de cursos de educação a distância em Moçambique após a 

indepedência, houve um aumento significativo: passou-se de uma 

instituição para 14 instituições provedoras desta modalidade de 

educação, de 1300 estudantes para 52 mil estudantes e de um curso para 

45 cursos. 
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Através do presente estudo, constatou-se que a situação da educação a 

distância era completamente diferente com relação ao ano de 2013. Se 

em termos de instituições houve apenas um ligeiro crescimento neste 

período, de 14 instituições para 19 instituições, com relação ao número de  

estudantes e cursos praticamente duplicou. As 19 instituições existentes, 

em 2017 contavam com um total de 87.983 estudantes que frequentavam 

93 cursos nos graus de mestrado, licenciatura, ensino secundário, ensino 

técnico-profissional médio e básico, ensino primário e cursos de curta 

duração.   

A estratégia de educação a distância de 2001 tinha como uma das suas 

ações prioritárias a formação de especialistas em matéria de educação a 

distância, com o objetivo de, assim, contribuir para a organização e 

operacionalização da educação a distância no país (Ministério da 

Educação e Ministério do Ensino Superior, 2001). 

Das 19 instituições de educação a distância existentes em 2017, a maior 

parte delas -15 instituições - foi estabelecida a partir de 2005 como ilustra o 

gráfico1. Este poderá, provavelmente, ser o resultado da formação de 

especialistas em educação a distância, que se realizou em 2005, como 

parte das ações prioritárias da implementação da estratégia de 

educação a distância de 2001, através da oferta, em 2005, de um curso 

de nove meses cuja organização esteve a cargo da Comissão Instaladora 

do Instituto Nacional de Educação a Distância (CIINED) e a sua 

implementação a cargo da Commonwealth of Learning (COL) e do South 

African Institute for Distance Education (SAIDE). 

“O curso de nível de pós-graduação formou vinte e cinco (25) 
técnicos de diversas instituições, sendo que a maioria continua a 
trabalhar em EAD, assegurando o funcionamento do sistema em 
instituições… como a Universidade Eduardo Mondlane (UEM), 
Universidade Pedagógica (UP), Academia de Ciências Policiais 
(ACIPOL), Ministério da Função Pública, entre outras”(Conselho de 
Ministros, 2013, p.19).  
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Pode-se considerar que, de certa forma, algumas das instituições de 

educação a distância que existiam em 2017 em Moçambique, eram 

também, em parte, o resultado da formação de parte dos seus recursos 

humanos em matéria de educação a distância e que, de certo modo, 

garantiram a iniciação da modalidade nas respetivas instituições ou a sua 

consolidação onde ela já existia.  

As instituições de educação a distância existentes em 2017, como se viu, 

estavam distribuidas pelas três regiões do país, havendo, contudo, uma 

concentração destas na capital do país e na província de Maputo, 

seguindo-se a cidade da Beira, na zona centro do país.  

No tocante à estrutura organizacional em que as instituições provedoras 

operavam os programas e cursos de educação a distância, 16 reportaram 

que eram dual-mode e três reportaram que eram single-mode conforme 

ilustra a tabela a 6. 

As instituições com estrutura de funcionamento dual-mode, tiveram de 

introduzir a modalidade de educação a distância em paralelo a uma 

estrutura já existente exercendo atividades de ensino presencial. Criaram, 

por isso, primeiro, as condições necessárias para poderem realizar 

atividades de educação a distância na instituição e garantir a respetiva 

operacionalização. Em princípio, tiveram que cumprir o regulamento do 

ensino a distância existente no país que claramente estabelece que 

instituições do ensino presencial que queiram oferecer cursos a distância, 

para além, de solicitar às autoridades competentes a autorização para a 

introdução da modalidade de educação a distância (Artigo 10, nr. 3), 

devem garantir que a instituição tem a tempo inteiro pessoal com 

formação ou experiência em educação a distância nas posições de i) 

gestor de programa, ii) gestor da componente de aquisição, 

desenvolvimento, produção e distribuição de materiais de estudo, e iii) 

gestor da componente de atendimento e apoio ao estudante (Artigo 11, 

nr. 5) (Governo de Moçambique, 2009, p. 21). 
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 Instituição Nível de ensino Sede Estrutura 
Organizacional 

Natureza 

IESA Superior Maputo-cidade Dual-mode Pública 
IESB Superior Maputo-cidade Dual-mode Pública 
DPEDHA Primário 3º Ciclo Matola Dual-mode Pública 
DPEDHB Primário 3º Ciclo Xai-Xai Dual-mode Pública 
IETPA Técnico-

profissional Médio 
Maputo-cidade 

 
Dual-mode Privada 

IESC Superior Maputo-cidade Dual-mode Privada 
IESD Superior Beira Single-mode Privada 
IESE Superior Beira Dual-mode Privada 
IETPB Médio Técnico-

profissional 
Maputo-cidade Dual-mode Privada 

IETPC Básico Técnico-
profissional 

Machava Dual-mode Pública 

IETPD Básico Técnico-
profissional 

 Beira Dual-mode Pública 

IETPE Básico Técnico-
profissional 

Lichinga Dual-mode Pública 

IESF Superior Maputo-cidade Dual-mode Pública 
IESG Superior Maputo-cidade Single-mode Privada 
IETPF Secundário Geral 

1º e 2º Ciclos e 
Médio Técnico-

profissional 

Marracuene 
(Província de 

Maputo) 

Single-mode Pública 

IESH Superior Boane Dual-mode Privada 
IESI Superior Changalane Dual-mode Privada 
IESJ Superior Beira Dual-mode Privada 
IESL Superior Maputo-cidade  Dual-mode Privada 

Tabela 6: Caraterização das instituições de EaD 

Num estudo realizado sobre uma instituição dual-mode, Delaney e Brown 

(2018) sublinharam o papel vital que este tipo de instituição tem no 

aumento do acesso ao ensino. Por outro lado, no seu estudo, Delaney e 

Brown (2018) constataram que   

“…distance graduates identified systems and structures within the 
dual mode field as obstacles to their success. They often felt invisible 
to the institution, whose primary focus appeared to be full-time 
students. This is perhaps understandable, as the institution is funded 
by the government to support full-time students” (p. 219). 

A lição que se pode tirar do estudo de Delaney e Brown é de que, as 

instituições do tipo dual-mode devem prestar atenção de modo a que os 

sistemas e estruturas que se montam para o seu funcionamento, possam 

servir de igual forma aos estudantes dos cursos presencias e a distância, 
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não diferenciando nenhum tipo de estudante, evitando assim as possíveis 

barreiras que possam daí advir. Makoe (2018), citando Osei, Dontwi & 

Mensah (2013) sublinha que “Although there have been policy guidelines 

for the provision of education in conventional universities, there has not 

been proper policy development and planning for distance education” 

(p.165). Por isso, o estabelecimento de políticas específicas para o 

desenvolvimento da educação a distância ajudaria na organização e 

estruturação do funcionamento em instituições dual-mode.  

Enquanto que em instituições dual-mode há toda uma estrutura 

organizativa que se deve estabelecer de modo a atender os tradicionais 

alunos presenciais e aos alunos dos cursos a distância, nas instituições 

single-mode a estrututura organizativa é montada para atender só alunos 

de cursos a distância. Como Moore & Kearsley dizem, os recursos deste 

tipo de instituição (single-mode) são todos dedicados aos estudantes a 

distância. 

A existência de instituições de educação a distância em funcionamento 

no país, quer operando no sistema de instituição dual-mode ou single-

mode, vem de certa forma responder à estratégia do governo no sentido 

da “continuação da expansão do Sistema Educativo, explorando várias 

modalidades de ensino, incluindo o ensino à distância, beneficiando do 

potencial das novas tecnologias.” (Ministério da Educação, 2012, p.2). 

Ainda sobre a expansão do sistema educativo com o aproveitamento da 

educação a distância, o Plano Estratégico do Ensino Superior 2012-2020 

afirma que “O ensino à distância constitui uma modalidade que alarga a 

oferta do ensino e pode, de alguma forma, reduzir as limitantes da 

expansão e do acesso ao ensino”(Ministério da Educação, 2012, p. 25). 

A adopção da educação a distância pelas instituições de ensino 

presencial através da estrutura dual-mode, permite o acesso ao ensino a 

pessoas que, de outra forma, lhes seria difícil por razões que se prendem 
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com emprego, localização geográfica, responsabilidade familiar, entre 

outras.  

Em termos de cobertura, com a execeção de uma instituição que cobria 

a totalidade do país em termos de programas e cursos, as restantes 

instituições faziam a oferta dos seus serviços em apenas algumas regiões 

do país. Os motivos desta cobertura parcial do país, podem estar 

relacionados com aspetos como o acesso a infraestruturas para a 

efetivação das atividades relacionadas aos cursos, a demanda de um 

determinado curso apenas numa certa região do país, a disponibilidade 

de recursos humanos qualificados para apoiarem as atividades, a 

existência de estudantes para a frequência do curso, entre outras razões.  

Na tabela 7 estão alistados os distritos em que as instituições provedoras 

de programas e cursos a distância participantes do nosso estudo 

indicaram possuirem os respetivos centros de recurso para a 

implementação das suas atividades de apoio ao estudante no, âmbito da 

modalidade de educação a distância.  

Instituição Distritos com 
centros de recurso 

Total de 
centros  

Província 

IESA  Lichinga, Pemba, 
Nampula, 
Quelimane, Tete, 
Machipanda, 
Beira, Inhambane, 
Vilanculos 

12 Niassa, Cabo Delgado, 
Nampula, Zambézia, 
Tete, Manica, Sofala, 
Inhambane 

IESB  Montepuez, 
Mueda, Mocimboa 
da Praia, Nampula, 
Ribáue, Nacala, 
Quelimane, Gurúè, 
Mocuba, Angónia, 
Tete, Marávia, 
Chimoio, 
Catandica, 
Mussorize, Beira, 
Buzi, Caia, 
Vilanculo, Maxixe, 
Massinga, 
Chockwe, Xai-Xai, 
Maputo, 
Namaacha, 
Manhica, Maputo, 

37 Cabo Delgado, 
Nampula, Zambézia, 
Tete, Manica, Sofala, 
Inhambane, Gaza, 
Maputo, Cidade de 
Maputo 
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DPEDHA Moamba, 
Matutuine, 
Magude 

3 Maputo 

DPEDHB Mabalane, 
Chicualacuala, 
Mapai, Chigubo, 
Chibuto 

25 Gaza 

IETPA Nampula, 
Quelimane, Beira, 
Cidade de Maputo 

4 Nampula, Zambézia, 
Sofala, Cidade de 
Maputo 

IESC   Lichinga, Mueda, 
Pemba, Nampula, 
Quelimane, Tete, 
Xai-Xai, Massinga, 
Cidade de Maputo 

7 Niassa, Cabo Delgado, 
Nampula, Zambézia, 
Tete, Gaza, 
Inhambane, Cidade de 
Maputo 

IESD  Lichinga, Pemba, 
Nampula, 
Quelimane, Tete, 
Chimoio, Beira, 
Maxixe, Xai-Xai, 
Cidade de 
Maputo, 

10 Niassa, Cabo Delgado, 
Nampula, Zambézia, 
Tete, Manica, Sofala, 
Inhambane, Cidade de 
Maputo 

IESE Cuamba, Pemba, 
Nampula, 
Quelimane, Gurùe, 
Milange, Tete, 
Chimoio, Beira, 
Buzi, Muanza, 
Marromeu, 
Gorongosa, 
Maputo 

14 Niassa, Cabo Delgado, 
Nampula, Zambézia, 
Tete, Manica, Sofala, 
Maputo 

IETPB Cidade de Maputo 1 Cidade de Maputo 

IETPC Distrito Municipal 
Ka Nhaca, 
Matutuíne, 
Moamba, 
Magude, 
Chicualacuala, 
Mabalane, 
Chigubo, 
Massangena, 
Homoíne, 
Funhaloro, 
Mabote, Govuro 

12 Cidade de Maputo, 
Maputo, Gaza, 
Inhambane 

IETPD Namarroi, Lugela, 
Chinde, Pebane, 
Zumbo, Chifunde, 
Angónia, Mutarara, 
Tambara, 
Macossa, 
Mussorize, 
Machaze, 
Masingue, 

10 Zambézia, Tete, 
Manica, Sofala 
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Chibabava, 
Muanza, Caia 

IETPE Majune, 
Mecanhelas, 
Mavago, Nipepe, 
Namuno, Meluco, 
Quissanga, Palma, 
Ribáuè, Liúpo, Eráti, 
Memba, 

12 Niassa, Cabo Delgado, 
Nampula 

IESF Maputo-cidade, 
Beira, Lichinga 

3 Maputo-cidade, Sofala, 
Niassa 

IESG Pemba, Nampula, 
Tete, Beira, Maxixe, 
Xai-Xai 

6 Cabo Delgado, 
Nampula, Tete, Sofala, 
Inhambane, Gaza 

IETPF Todos os 130 
distritos de 
Moçambique 

726 Maputo-cidade, 
Maputo, Gaza, 
Inhambane, Manica, 
Sofala, Zambézia, Tete, 
Niassa, Nampula, Cabo 
Delgado 

IESH Boane 1 Maputo 

IESI Machava, 
Namaacha, 
Chókwè, 
Inhambane, 
Nhamatanda, 
Chimoio, Chiúta, 
Namacurra, 
Nametil, Nacala, 
Quissanga, Sanga 

12 Maputo, Gaza, 
Inhambane, Sofala, 
Manica, Tete, 
Zambézia, Nampula, 
Cabo Delgado, Niassa 

IESJ Pemba, 
Gorongosa, Caia, 
Beira 

4 Cabo Delgado, Sofala 

IESL Maputo cidade 1 Maputo cidade 

Tabela 7: Distritos com centros de recurso de EaD 

Em termos de propriedade dos centros de recurso, entre as instituições 

provedoras de programas e cursos a distância, 13 indicaram que os 

centros eram propriedade da própria instituição, duas indicaram que os 

centros que usavam eram propriedade do Instituto Nacional de Educação 

a Distância, uma indicou que usava centros que eram propriedade de 

outros provedores de educação a distância e cinco indicaram que 

usavam centros de recurso de uma outra entidade, conforme ilustra a 

tabela 8.  
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Propriedade do centro de recursos Nº de instituições Percentagem 
Próprio da instituição 13 81.3% 

Do INED 2 12.5% 
Outros provedores de EaD 1 6.3% 

Outra 5 31.3% 

Tabela 8: Propriedade do centro de recursos 

Os dados indicam que a maior parte dos provedores possuiam seus 

próprios centros de recurso (81.3%) e que também utilizavam, em grande 

medida, outros centros (31.3%). Na categoria de outros, como centros de 

recurso utilizados pelos provedores, contavam-se escolas secundárias, 

instituições de formação de professores, bancos e infraestruturas da igreja. 

De seguida, os provedores utilizavam centros de recurso do INED (12.5%) e 

numa percentagem menor (6.3%), os provedores usavam centros de 

recurso de outros povedores de educação a distância.    

Apesar de que a maior parte das instituições provedoras de programas e 

cursos a distância estava concentrada na capital, na província de 

Maputo e na cidade da Beira, a oferta dos seus cursos era de cobertura 

nacional. Com a exceção de um provedor que tinha centros de recurso 

(726) em todo o território nacional, marcando presença física em todos os 

130 distritos que o país possui, cobrindo assim o país inteiro com os seus 

programas e cursos, os outros provedores tinham centros de recurso em 

apenas algumas regiões do país.  

A maior parte das 19 instituições usava, para a oferta dos seus respetivos 

programas e cursos, centros de recurso próprios, que eram sua 

propriedade, e pouco usavam os centros de recurso propriedade do INED 

e de outros provedores de educação a distância. Alguns provedores 

usavam como centros de recurso infraestruturas propriedade de outras 

entidades.  

As razões para este cenário diversificado na utilização do tipo de centro 

de recursos para as atividades relacionadas com os cursos de educação 

a distância podiam dever-se ao facto de, por um lado, os centros próprios 

serem mais acessíveis e de fácil acesso aos estudantes. Por outro lado, 
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sendo centros próprios da instituição, haveria uma maior facilidade de 

uso, tanto em termos disponibilidade, como em termos de custos. Os 

centros de recurso do INED são abertos e para uso de todos os 

provedores, podendo estes usá-los se o desejarem. Os dados do nosso 

estudo mostram que estes centros de recurso eram pouco usados pelos 

provedores o que pode ter como justificação o seu reduzido número em 

relação às necessidades das instituições e, também, pelo facto de a sua 

localização ser apenas nas capitais provinciais, havendo, no entanto, 

estudantes de educação a distância também fora das capitais 

provinciais. 

4.1.2. Cursos de educação a distância 

No que diz respeito aos cursos oferecidos e respetivos graus académicos, 

as instituições respondentes ao questionário indicaram que ofereciam 

cursos nos graus primário, secundário do 1º e 2º ciclos, técnico-profissional 

básico e médio, licenciatura, mestrado e cursos de curta duração, com 

um total de 93 cursos frequentados por 87.983 estudantes.   

Na tabela 9 a distribuição dos estudantes por grau académico por 

instituição. 

Instituição Estudantes por grau académico  

Mestrado Licenciatura Secundário TPM TPB Primário CCD 

IESA  2104      

IESB  11901      

DPEDHA      200  

DPEDHB      482  

IETPA    150    

IESC  741      

IESD  6662      

IESE 96 15386      
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IETPB    31    

IETPC     126   

IETPD     -   

IETPE     24   

IESF       250 

IESG  1573      

IETPF   34019 14744    

IESH  40      

IESI  484*      

IESJ        

IESL  133      

Tabela 9: Estudantes por grau académico 
Legenda:  
TPM: Técnico-profissional Médio 
TPB: Técnico-profissional Básico 
CCD: Cursos de curta duração;  
 * Inclui cursos de curta duração 

O número total de estudantes reportado por cada uma das instituições 

participantes do estudo possuí diferenças com o número por elas 

reportado na sua distribuição por graus académicos como se pode ver na 

tabela 9. 

Tendo em conta os níves de ensino, no nível superior havia nos cursos a 

distância um total de 39.120 estudantes sendo a maioria do grau de 

licenciatura. O grau de mestrado tinha apenas 96 estudantes. A nível do 

ensino secundário havia um total de 34.019 estudantes enquanto que no 

técnico-profissional e primário havia 15.075 e 682 estudantes, 

respetivamente. No nível técnico-profissional, a maior parte dos estudantes 

era do grau técnico-profissional médio. O grau técnico-profissional básico 

tinha apenas 150 estudantes. 

Em termos comparativos com o ensino presencial, conforme ilustra o 

gráfico 2, o maior número de estudantes do sistema educativo em 

Moçambique encontra-se no ensino presencial. No gráfico, o ensino 
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primário contém apenas os estudantes do 2º grau com o objetivo de 

facilitar a comparação com a educação a distância, cujos alunos deste 

nível de ensino são apenas do 2º grau. No entanto, o global dos alunos do 

ensino primário (1º e 2º graus) é de 6.138.518 (Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano, 2017a). Em termos de educação a distância 

como tal, pelo gráfico 2 se pode notar que o ensino superior tinha o maior 

número de estudantes seguido do secundário, do técnico profissional e 

finalmente do primário. 

Gráfico 2: Estudantes do ensino presencial e educação a distância 

 
Fonte: MINEDH e MCTESTP 

Quanto ao sexo, do total de estudantes a distância entre as instituições 

respondentes, embora a diferença não seja singnificativa, a maioria no 

entanto era do sexo masculino com 54.0% de estudantes, como mostra o 

gráfico 3.  

Gráfico 3: Estudantes por sexo 
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Sobre o tipo de estudante (trabalhador ou não trabalhador), das 19 

instituições provedoras participantes do estudo, apenas um número 

reduzido de instituições tinha dados disponíveis. As restantes instituições 

reportaram não possuir esse tipo de informação. Entre as oito instituições 

que forneceram os dados sobre o tipo de estudante, havia entre elas um 

total de 34.219 estudantes do tipo não trabalhador que constituíam a 

maioria e, havia entre as instituições 15.348 estudantes do tipo trabalhador 

que representavam a minoria, como ilustra o gráfico 4. 

Gráfico 4: Tipo de estudante  
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trabalhador e no ensino secundário e formação de professores a 

predominância era do tipo estudante não trabalhador.  

Em termos de estudantes por áreas de formação e por grau académico, 

nas tabelas abaixo é apresentado o ponto de situação de acordo com o 

reportado pelas instituições respondentes ao questionário. As áreas de 

formação obedecem a classificação da UNESCO através do International 

Standard Classification of Education (ISCED) (Unesco, 2015). 

Antes da apresentação das áreas de formação de cada instituição, 

apresentamos na tabela 10 um quadro das áreas de formação de acordo 

com a classificação da UNESCO através do International Standard 

Classification of Education. 

Áreas de Formação e Treinamento 

0 Programas genéricos e certificações 

1 Educação 

2 Artes e Humanidades 

3 Ciências Sociais, Jornalismo e Informação 

4 Negócios, Gestão e Direito 

5 Ciências Naturais, Matemática e Estatística 

6 Tecnologias da Informação e Comunicação 

7 Engenharia, Manufatura e Construção 

8 Agricultura, Florestas, Pesca e Veterinária 

9 Saúde e Bem Estar 

10 Serviços 

Tabela 10: Áreas de Formação e Treinamento 
Fonte: Diretoria de Estatísticas de Educacionais, (2017) 

Nas tabelas que se seguem (11, 12, 13, 14) são apresentadas as áreas de 

formação, o grau académico a que correspondem e o respetivo número 

de estudantes. Para o nível superior, as instituições serão divididas em 

públicas e privadas de modo a tornar as tabelas mais simples e facilitar a 

leitura das mesmas.  
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Nas instituições públicas de ensino superior, entre as provedoras de 

educação a distância que responderam ao questionário, ofereciam 

cursos nas áreas de educação, ciências sociais, gestão e direito, ciências 

naturais e também cursos de curta duração, conforme ilustra a tabela 11. 

Instituição Áreas de 
formação 

Grau Académico 
Doutoramento Mestrado Licenciatura Cursos de 

curta 
duração 

IESA Educação   359  

Ciências 
Sociais 

  759  

Gestão e 
Direito 

  986  

Ciências 
Naturais 

 15   

IESB Sem informação 
IESF Outra:    250 

Tabela 11: Estudantes por áreas de formação - Instituições públicas  

Nas instituições privadas de ensino superior, entre as provedoras de 

educação a distância que responderam ao questionário, conforme dados 

da tabela 12, ofereciam cursos nas áreas de educação, humanidades e 

arte, gestão e direito, ciências naturais e saúde e bem estar.  

Instituição Áreas de 
formação 

Grau Académico 
Doutoramento Mestrado Licenciatura Cursos de 

curta 
duração 

IESC Educação   244  

Humanidades e 
Artes  

  125  

Gestão e Direito   372  

IESD  Gestão e Direito   6662  
IESE Educação   11936  

Gestão e Direito   2031  

Ciências 
Naturais 

  1419  

Saúde e Bem-
Estar 

 96   

IESG Ciências Sociais   372  

Gestão e Direito   1201  
IESH Gestão e Direito   40  
IESI Sem informação 

IESJ Sem informação 
IESL Educação   133  

Tabela 12: Estudantes por áreas de formação – Instituições privadas 
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Das instituições do ensino superior que participaram do nosso estudo quer 

públicas quer privadas, tinham praticamente as mesmas áreas de 

formação. O maior número de estudantes estava nas áreas de educação 

com 12.672 estudantes e gestão e direito com 11.292 estudantes. Em 

termos comparativos, a área da educação era a área de formação com 

maior procura, facto que se pode confirmar pelos cursos que os 

estudantes indicaram no âmbito deste estudo, seguida da área de gestão 

e direito. Na educação, as áreas de ensino eram as que mais cursos 

tinham o que pode significar que a formação de professores, inicial ou em 

exercício, era muito procurada. Quanto à área de gestão e direito, o seu 

número de estudantes podia justificar-se devido ao facto de que, 

provavelmente, os vários serviços empregadores estavam a recrutar 

pessoal com este perfil, levando a que muitos estudantes optassem por 

esta área e/ou os funcionários de serviços optavam por esta área como 

forma de melhorar não só o seu desempenho como também a sua 

carreira profissional.  

Na tabela 13, para o ensino primário e para o secundário geral do 1º e 2º 

ciclos, foi-se-lhes atribuída como área de formação a área de Programas 

Genéricos e Certificações tendo em conta a classificação da UNESCO. 

Instituição Áreas de 
Formação 

Grau Académico 
Secundário 
Geral do 2º 

Ciclo 

Secundário 
Geral do 1º 

Ciclo 

Primário 

IETPF Programas 
Genéricos e 
Certificações 

1067 32952  
DPEDHA   200 
DPEDHB   482 

Tabela 13: Estudantes por áreas de formação – nível secundário e primário 

Assim, entre as instituições provedoras respondentes, e de acordo com os 

dados da tabela 13 acima, eram oferecidos cursos a distância na área de 

Programas Genéricos e Certificações no grau secundário geral do 1º e 2º 

ciclos e primário.  
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Na educação técnico-profissional, entre as instituições provedoras de 

cursos a distância, conforme tabela 14 a seguir, eram oferecidos cursos na 

área de educação (formação de professores), em técnicas bancárias e 

administração e gestão. No grau médio técnico-profissional, a formação 

de professores contava com um grande número de estudantes (14.744 

estudantes), o que, de certa forma, vem reforçar a ideia de que a 

educação e áreas afim tinham muita procura. 

Instituição Áreas de 
Formação 

Grau Académico 
Médio técnico-

profissional 
Básico técnico-

profissional 
Cursos de 

curta duração 
IETPF Educação 14744   
IETPB Outra: Curso 

Integrado de 
Técnicas 
Bancárias 

  31 

IETPA Administração 
e Gestão 

133   

Tabela 14: Estudantes por áreas de formação - nível médio/básico profissional e cursos de curta 
duração  

Nas instituições do ensino superior dual-mode da presente investigação, os 

cursos a distância por estas oferecidos eram os mesmos oferecidos no seu 

modelo presencial. Provavelmente a grande demanda por estes cursos a 

nível do país, levou as instituições a oferecê-los na modalidade de 

educação a distância. Havia, portanto, um aproveitamento dos recursos 

dos cursos presenciais para a sua oferta na modalidade de educação a 

distância.  

Para a concretização das ideias existentes sobre o desenvolvimento futuro 

do país e na busca do caminho para a sua materialização, Moçambique 

formulou a Estratégia Nacional de Desenvovimento de modo a  

“…assegurar a implementação das estratégias de desenvolvimento 
preconizadas na Agenda 2025, como instrumento vital para a 
concretização da visão nacional de desenvolvimento. Esta visão será 
implementada através de um conjunto coordenado de actuações, 
num horizonte temporal de 20 anos, assegurando um 
desenvolvimento económico social equilibrado e sustentável” 
(Governo de Moçambique, 2014, p. 1). 

A Agenda 2025 é, por assim dizer, o documento que reflete o pensamento 
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dos moçambicanos representados por camponeses, operários, 

estudantes, crianças, mulheres, jovens e idosos, académicos, peritos, 

funcionários, religiosos, os cidadãos como um todo em termos de seus 

sonhos e aspirações, as suas ideias sobre aquilo que deve ser o 

desenvolvimento de Moçambique no futuro como país (Comité de 

Conselheiros, 2003, p.9). 

Um dos objetivos da Estratégia Nacional de Desenvolvimento é “elevar as 

condições de vida da população através da transformação estrutural da 

economia, expansão e diversificação da base produtiva” (Governo de 

Moçambique, 2014, p.vi). A estratégia de desenvolvimento irá focalizar em 

cinco áreas prioritárias, nomeadamente, a agricultura, a pesca, a 

insdústria transformadora, a insdústria extrativa e o turismo (Ibidem, 2014). 

De acordo com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035, 

“A formação do capital humano é elemento central para o processo 
de desenvolvimento do país. O sucesso…para esse objetivo passa 
pelo desenho de um plano de formação…que responda às 
necessidades de desenvolvimento preconizado” (Governo de 
Moçambique, 2014, p.21). 

Olhando, no entanto, para aquilo que são as necessidades em termos de  

formação, tendo em conta as áreas prioritárias da Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento (agricultura, pesca, insdústria transformadora, indústria 

extrativa e turismo), os dados revelam que as 19 instituições participantes 

da nossa investigação não ofereciam o tipo de cursos e programas a 

distância que respondessem às eventuais necessidades de formação das 

áreas prioritárias plasmadas na estratégia de desenvolvimento.  

No entanto, entre as 19 instituições participantes da nossa investigação, 

oito delas tinham nos seus cursos presenciais cursos ligados às áreas 

prioritárias da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035 como 

ilustra a tabela 15. 

Pelos dados, pode-se inferir que os cursos a distância que são oferecidos 

pelas instituições de ensino superior com estrutura organizacional dual-

mode são por opção da instituição, e que havendo necessidade, estas 
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instituições poderiam, possivelmente, também oferecer através da 

modalidade de educação a distância os cursos das áreas prioritárias da 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento. 

Instituição Cursos em regime presencial das áreas da 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Áreas prioritárias de 
desenvolvimento 

IESA Cursos do ramo da agricultura 
Cursos do ramo da pesca 
Cursos do ramo do turismo 
Cursos do ramo da indústria extrativa 
Cursos do ramo da indústria transformadora 

Agricultura 
Pesca 
Turismo 
Insdústria extrativa 
Indústria transformadora 

IESB Cursos do ramo da agricultura 
Cursos do ramo da indústria extrativa 
Cursos do ramo da indústria transformadora 

Agricultura 
Indústria extrativa 
Indústria transformadora 

IESC Cursos do ramo da agricultura 
Cursos do ramo do turismo 

Agricultura 
Turismo 

IESJ Curso do ramo da agricultura Agricultura 

IESL Curso do ramo do turismo Turismo 
IESG Curso do ramo do turismo Turismo 

IESE Curso do ramo da agricultura 
Curso do ramo da indústria extrativa 

Agricultura 
Indústria transformadora 

IESH Curso do ramo do turismo 
Curso do ramo da indústria extrativa 

Turismo 
Indústria transformadora 

Tabela 15: Instituições com cursos em regime presencial nas áreas prioritárias de desenvolvimento  
Adaptado: Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional (2017) 

Para a sua materialização, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, 

conta com os instrumentos que integram o Sistema Nacional de 

Planificação (SNP) nomeadamente, o Plano Quinquenal do Governo 

(PQG), o Cenário Fiscal de Médio Prazo (CFMP), o Plano Económico e 

Social (PES) e o Orçamento do Estado (OE) (Governo de Moçambique, 

2014, p.1). O Plano Quinquenal do Governo 2015-2019 contempla várias 

ações que constam das áreas prioritárias da Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento.  

Estas ações são, na nossa opinião, um ponto de partida para que 

programas específicos de formação dos recursos humanos necessários 

possam ser realizados em prol das áreas prioritárias da Estratégia Nacional 

de Desenvolvimento combinando algumas ações de formação existentes 

em regime presencial, tanto do nível superior como do médio, com ações 

de formação a distância onde for o caso.  
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4.1.3. Modelo de educação a distância 

Com relação ao modelo de educação a distância utilizado pelas 

instituições provedoras de programas e cursos a distância, a 

tabela 16 apresenta o(s) modelo(s) usado(s) por cada instituição 

e o respetivo número de cursos. 

Instituição Modelo de EaD e cursos 
Material impresso e-Learning b-Learning 

IESA  3 1 
IESB  - - - 
DPEDHA 1   
DPEDHB 1   
IETPA  5  
IESC   6 
IESD   6  
IESE 11 8  
IETPB    1 
IETPC 1   
IETPD - - - 
IETPE 1   
IESF   6  
IESG  11  
IETPF 2 1  
IESH   2 
IESI  15  
IESJ - - - 
IESL   5 
Total de cursos 17 55 15 

Tabela 16: Modelo de educação a distância e cursos 

Em termos comparativos, o modelo e-Learning e o modelo baseado em 

material impresso eram os que a maior parte das instituições provedoras 

usavam para a oferta dos respetivos cursos com oito e seis instituições 

respetivamente, seguindo-se o b-Learning com cinco instituições, 

conforme ilustra o gráfico 5. 
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Gráfico 5: Modelos de educação a distância nas instituições 

 

 

O e-Learning entre as instituições provedoras de cursos de educação a 

distância respondentes ao questionário era o modelo com mais cursos, 

63%, seguido do material impresso com 20% de cursos e finalmente o b-

Learning com 17% de cursos como ilustra o gráfico 6.  

O início da educação a distância em Moçambique foi careterizado por 

oferta de cursos com base em material impresso. O modelo baseado em 

material impresso é o que se carateriza pelo uso do texto e papel na 

oferta dos cursos. Podemos dizer que o modelo se assemelha aos 

primórdios desta modalidade de educação, o ensino por 

correspondência. De acordo com Garrison e Cleveland-Innes (2010, p.14), 

“…correspondence education introduced teaching through text”. Com o 

avanço das tecnologias, as instituições provedoras de educação a 

distância começaram a integrá-las na provisão dos respetivos cursos. Com 

base nos dados dos gráficos 5 e 6 (modelos de educação a distância e 

cursos), percebemos que as instituições provedoras de educação a 

distância em Moçambique começaram, para além do material impresso, 

a oferecer cursos fazendo o aproveitamento das tecnologias, como no 

caso do e-Learning e do b-Learning. No entanto, Rodrigues et al. (2019) 

referem que “Introducing technological tools in educational settings can 

often fail because of the lack of investment in human resources training 

and also because of inconsistencies between student expectations and 

the adoption of the new learning habits” (p. 89).  
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O b-Learning – blended learning – combina momentos presenciais e a 

distância. Segundo Fresen (2018) “The combination of various aspects of 

the two extremes is what yields the blend, which is located somewhere 

along the continuum” (p. 228). De acordo com a autora, é no encontro 

das duas formas de prover educação, a distância e presencial, que se 

gera o “misto” como seu produto. As instituições provedoras de educação 

a distância, no caso da nossa investigação, ofereciam os respetivos cursos 

obedecendo a estrutura de funcionamento do b-Learning em que havia 

uma mistura entre momentos presenciais e a distância. 

De salientar que os três modelos de educação a distância foram 

indicados como em uso nos vários níveis de ensino mencionados, 

nomeadamente Superior, Secundário, Básico-técnico profissional, Médio-

técnico profissional e Primário.  

Gráfico 6: Cursos oferecidos em cada modelo de educação a distância 

 

4.1.4. Gestores de educação a distância 

Na tabela 17 apresenta-se a situação das instituições provedoras 

de educação a distância participantes da presente investigação 

com relação ao pessoal de gestão da modalidade na respetiva  

instituição, à luz do Regulamento do Ensino a Distância em vigor 

em Moçambique. 
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Instituição Gestores por função Sexo 

Gestor de 
programa 

Gestor de 
produção e 

distribuição de 
materiais 

Gestor de 
atendimento e 

apoio ao 
estudante 

Masculino Feminino 

IESA 1 - 1 0 2 
IESB - - - - - 
DPEDHA 2 2 2 6 - 
DPEDHB - - - - - 
IETPA 1 1 1 2 1 
IESC 1 1 1 1 2 
IESD 2 1 1 3 1 
IESE - - - - - 
IETPB  2 2 2  6 
IETPC 1 3 0 1 3 
IETPD 0 4 0 - - 
IETPE 0 2 2 - - 
IESF 2 2 2 3 3 
IESG 3 1 2 1 5 
IETPF 3 1 1 5 0 
IESH 2 2 2 2 4 
IESI - - - - - 
IESJ - - - - - 
IESL 1 1 1 1 2 
Total de 
gestores 

21 23 18 25 29 

Tabela 17: Gestores de educação a distância por função e sexo 

De acordo com os dados da tabela 17, entre as instituições respondentes, 

havia um total de 62 gestores de educação a distância distribuídos da 

seguinte forma:  

• Gestores de programas: 21 

• Gestores de produção e distribuição de materiais: 23 

• Gestores de atendimento e apoio ao estudante: 18. 

O Regulamento do Ensino à Distância criado pelo Decreto nº 

35/2009 do Conselho de Ministros, no número 5 do artigo 11 sobre 

os requisitos para a criação de instituições, diz que  

“não será autorizado o funcionamento de instituição que não 
tenha a tempo inteiro pessoal com formação, capacitação 
ou experiência relevante em matéria de Ensino à Distância, 
nomeadamente: a) gestor de programa; b) gestor da 
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componente de aquisição, desenvolvimento, produção e 
distribuição de materiais de estudo; c) gestor da componente 
de atendimento e apoio ao estudante” (Conselho de 
Ministros, 2009).  

Entre as instituições respondentes, a distribuição dos gestores por 

sexo, embora sem grandes diferenças, indicava que havia mais 

gestores do sexo feminino (54%) em relação aos do sexo 

masculino (46%) como ilustra o gráfico 7. 

Gráfico 7: Distribuição dos gestores de educação a distância por sexo 
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formação, capacitação ou experiência relevante na área e 

servirem na instituição a tempo inteiro. Na tabela 18 apresenta-se 
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vínculo laboral existente com a instituição. 
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 Qualificação Profissional em educação a distância Vínculo Laboral 
Instituição Nível Superior 

em EaD 
Diploma 
em  EaD 

Certificado 
em EaD 

Seminários 
em EaD  

Tempo 
inteiro 

Tempo 
parcial 

IESA 1  1 1 2  
IESB - - - - - - 
DPEDHA    6  4 
DPEDHB - - - - - - 
IETPA    3 3  
IESC    3 3  
IESD    4 4  
IESC - - - - - - 
IETPB  3    6  
IETPC 0 0 0 0 4  
IETPD   4  4  
IETPE   2  - - 
IESF 1 1 1 3 3  
IESG    4 5  
IETPF 1 2   3  
IESH 3   3 3 3 
IESI - - - - - - 
IESJ - - - - - - 
IESL   1 2 3  
Total: 9 3 9 29 43 7 

Tabela 18: Formação dos gestores em educação a distância e vínculo laboral 

Em termos de qualificação profissional dos gestores e de acordo com os 

dados reportados entre as instituições respondentes, verifica-se que a 

maioria tinha uma formação profissional através de participação em 

seminários e workshops de EaD, seguida da formação de nível superior e 

certificado em EaD e, por fim, com uma formação a nível de Diploma em 

EaD como nos mostra o gráfico 8. 

Gráfico 8: Formação profissional dos gestores de EaD 
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Note-se, no entanto, que do total de gestores (62) reportados pelas 

instituições provedoras de educação educação a distância participantes 

do nosso estudo, aparentemente, nem todos possuíam formação em 

matéria de educação a distância, segundo orienta o Regulamento do 

Ensino a Distância. De acordo com os dados disponíveis, do total de 

gestores, apenas 50 tinham formação em educação a distância 

enquanto que para 12 não se obteve informação sobre a sua formação o 

que pode provavelmente significar que estes não possuíam nenhum tipo 

de formação em matéria de educação a distância. 

Quanto ao vínculo laboral dos gestores dos programas e cursos das 

instituições provedoras de educação a distância, entre as instituições 

respondentes, os dados indicam que a maioria eram gestores a tempo 

inteiro, sendo que a minoria eram gestores a tempo parcial, conforme o 

gráfico 9. Ter os gestores a tempo inteiro garantia que o sistema de 

educação a distância na instituição tivesse recursos humanos com 

dedicação exclusiva, permitindo desse modo uma atenção específica 

aos assuntos da modalidade no tocante à gestão dos programas e cursos, 

produção e distribuição de materiais e apoio ao estudante, como 

preconiza o Regulamento do Ensino a Distância. 

Gráfico 9: Vínculo laboral dos gestores de educação a distância 
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No que diz respeito à experiência, em termos de tempo de trabalho dos 

gestores de educação a distância das instituições participantes do estudo, 

entre as instituições que responderam ao questionário, sete instituições 

reportaram que tinham gestores com menos de quatro anos de 

experiência em educação a distância. Dez instituições reportaram que os 

seus gestores dos programas de educação a distância tinham uma 

experiência de trabalho, num intervalo de quatro a dez anos. Com mais 

de dez anos de experiência de trabalho em educação a distância, 

apenas três instituições reportaram possuirem gestores nessa condição. 

Como já foi referenciado, as instituições de educação a distância em 

Moçambique, à luz do Regulamento do Ensino a Distância, devem, para o 

seu funcionamento, possuir recursos humanos formados em matéria de 

educação a distância. Das instituições participantes do presente estudo 

que forneceram informação sobre os gestores do sistema, possuiam na 

sua maioria os recursos humanos recomendados pelo Regulamento do 

Ensino a Distância. Das instituições que forneceram informação sobre os 

gestores do seu sistema de educação a distância, apenas quatro não 

tinham todos os gestores das áreas determinadas pelo regulamento. Se se 

aventar a possibilidade de que as quatro instituições sem todos os gestores 

recomendados pelo Regulamento do Ensino a Distância foram 

estabelecidas antes da entrada em vigor do referido regulamento (2005, 

2006, 2007, 2008), pode-se concluir que, em termos de gestão da 

modalidade de educação a distância, a maior parte das instituições 

cumpre o estabelecido no regulamento, garantindo dessa forma as 

condições necessárias para o funcionamento adequado do sistema em 

termos de gestão dos programas, produção e distribuição de materiais e 

apoio ao estudante. 

Se, por um lado, as instituições provedoras de educação a distância 

participantes do presente estudo tinham, na sua maioria, os gestores das 

áreas determinadas pelo Regulamento do Ensino a Distância, por outro, 
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nem todas elas, mesmo assim, garantiam que os seus gestores tivessem a 

formação requerida em matéria de educação a distância segundo 

preconiza o Regulamento do Ensino a Distância. Panda e Juwah (2006), 

referindo-se a um estudo sobre a formação dos recursos humanos 

envolvidos em educação a distância na Indira Gandhi National Open 

University (IGNOU), defenderam que  

“…training is a subset of professional development and that staff 
training is a systemic process to improve the efficiency of the 
academics and professional staff towards articulation of 
organisational goals, their refinement and sustainability” (citados em 
Roberts & Roberts, 2018, p. 41). 

Através da citação acima, fica clara a importância da formação no 

desenvolvimento profissional dos recursos humanos pois facilita a 

harmonização dos objetivos da organização, o seu aperfeiçoamento e 

sustentabilidade. 

4.1.5. Tutores de cursos de educação a distância 

De acordo com os dados fornecidos, havia entre as instituições 

respondentes ao questionário um total de 5843 tutores. Em termos de sua 

distribuição por sexo, de entre as instituições respondentes, 78.0% dos 

tutores era do sexo masculino e 22.0% do sexo feminino, como ilustra o 

gráfico 10. 

Gráfico 10: Distribuição de tutores por sexo 
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Quanto à formação, conforme a tabela 19, os tutores, entre as instituições 

respondentes, possuíam o grau de doutoramento, mestrado, licenciatura, 

ensino secundário geral do 2º grau, técnico-profissional médio e o grau de 

bacharelato. Foi também assinalada a opção “Outro” mas não foi 

específicada a respetiva formação correspondente.  

Instituição Tutores Sexo Grau Académico Vínculo 
laboral 

M F D M L SG2 TPM Outro TI TP 
IESA 10 5 5 - - - - - - - - 
IESB - - - - - - - - - - - 
DPEDHA 358 266 92 - - 358 - - - 22 362 
DPEDHB - - - - - - - - - - - 
IETPA 16 9 7 - - 16 - - - 5 11 

IESC 69 53 16 2 23 44 - - - 2 67 
IESD 155 111 44 5 55 95 - - - 54 101 
IESC 1684 1353 331 6 249 1429 - - - 72 1612 

IETPB  8 7 1 - - 7 - - - - 8 
IETPC 9 7 2 - - 4 4 - 1* - - 
IETPD 10 9 1 - - - 8 2 - - - 
IETPE 2 2 - - - 1 - 1 - - - 
IESF 16 13 3 - 8 5 - - - 16 - 
IESG 29 16 13  9 20 - - - 20 9 

IETPF 3410 - -  - 3009 - 401 - - - 
IESH 32 26 6  8 24 - - - 30 2 
IESI - - - - - - - - - - - 
IESJ - - - - - - - - - - - 
IESL 35 26 9 1 10 23 - - 1** 8 27 

Total 
tutores: 

 

5843 229 2199 

Tabela 19: Tutores de educação a distância por sexo, formação académica e vínculo laboral 
Legenda: 
M: Masculino    
F: Feminino 
D: Doutoramento 
M: Mestrado 
L: Licenciatura 
SG2: Secundário Geral do 2º ciclo 
TPM: Técnico-profissional Médio 
TI: Tempo inteiro 
TP: Tempo parcial 
* Bacharel 
** Outro 

Conforme o gráfico 11, a maioria dos tutores, entre as instituições 

provedoras de educação a distância respondentes ao questionário, tinha 

o grau de licenciatura, seguindo-se o grau técnico-profissional médio, 
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mestrado, doutoramento, ensino secundário geral do 2º ciclo e por último 

o bacharelato que pertencia ao grupo “outro”. 

Gráfico 11: Formação dos tutores de educação a distância 
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pressupõe por parte dos tutores possuir conhecimento e domínio destas 

habilidades que são o fruto de formação específica sobre tutoria. 

De um total de 5843 tutores reportados pelas instituições, apenas se 

obteve informação sobre 486 tutores em termos de sua formação 

profissional em matéria de educação a distância. O facto de não se ter 

tido informação sobre a formação profissional da maioria dos tutores, 

pode significar que as respetivas instituições não tinham esta informação 

sistematizada ou que os respetivos tutores não possuem nenhuma 

formação profissional em educação a distância.  

No que diz respeito ao tipo de vínculo laboral dos tutores, conforme os 

dados da tabela 19, de entre as instituições respondentes, 95.5% tinha um 

vínculo do tipo tempo parcial com a instituição e cerca de 9.4% tinha um 

vínculo laboral a tempo inteiro.  

Segundo os dados disponibilizados, a maior parte dos tutores trabalhava a 

tempo parcial e um número reduzido trabalhava a tempo inteiro. De 

acordo com a The Commonwealth of Learning (2003) “…os tutores 

normalmente trabalham em regime de part-time…" (p.119). Com tutores a 

tempo parcial, as instituições provedoras reduzem os custos da sua 

contratação. Segundo Rumble (1997), “…os custos de tutoria podem 

ascender até 30% do orçamento de um sistema de EAD”(citado em The 

Commonwealth of Learning, 2003, p.112). 

Este cenário em que se tem a maior parte dos tutores a tempo parcial, 

permite que as instituições façam o aproveitamento de recursos humanos 

disponíveis no mercado e com o conhecimento necessário das áreas dos 

cursos oferecidos mas que, por razões de recursos financeiros ou de 

disponibilidade dos tutores, estes apenas podem dar o seu contributo em 

regime parcial. 

4.1.6. Tecnologias de suporte à aprendizagem 

Das 19 instituições participantes da presente investigação, no que diz 

respeito às tecnologias de suporte às atividades de aprendizagem, entre 
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as respondentes, a sua maioria, 11 indicaram que utilizavam a plataforma 

Moodle e ofereciam através dela um total de 43 cursos, conforme ilustra a 

tabela 20.  

A opção pela plataforma Moodle para a gestão da aprendizagem por 

grande parte das instituições provedoras de educação a distância, 

podia dever-se ao facto de “Moodle is an open source learning platform 

created by pedagogical principles…” (Matijašević-Obradović, Dragojlović, 

& Babović, 2017, p. 237)“. Como recurso de livre acesso, o Moodle facilita 

a sua adopção pelas instituições e o seu uso para a gestão dos seus 

programas e cursos a distância uma vez que, em princípio, não há custos 

envolvidos para a sua utilização. O Moodle é um software desenhado 

para apoiar educadores na criação de cursos online, é de fácil manuseo 

e pode facilmente ser adaptado às necessidades (Suppasetseree, Denis, 

& Dennis, 2010, p.32) 

Instituição Plataforma Digital Cursos 

IESA Moodle 4 
IESB - - 

DPEDHA - - 
DPEDHB - - 

IETPA Moodle 5 
IESC Moodle 6 
IESD Moodle 6 

IESC Moodle 8 
IETPB  Moodle - 
IETPC - - 

IETPD - - 
IETPE - - 
IESF Moodle 6 

IESG Moodle - 
IETPF Moodle 1 
IESH Moodle 2 

IESI - - 
IESJ - - 
IESL Moodle 5 

Total de cursos: 43 

Tabela 20: Tecnologias de suporte à aprendizagem e cursos 
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4.1.7. Tecnologias de suporte à interação 

Entre as instituições respondentes, 13 reportaram a utilização de 

tecnologias de suporte à interação nas atividades de 

aprendizagem. Estas instituições indicaram que as tecnologias de 

interação utilizadas para interação nos cursos eram o Email, 

Facebook, SMS, WhatsApp, Twitter, Skype, Youtube, conforme 

ilustra o gráfico 12. O Webex também foi mencionado por uma 

das instituições provedoras como das tecnologias de suporte à 

interação na categoria “Outro”.  

A utilização das tecnologias de apoio à interação diferia de 

instituição para instituição, havendo as que usavam a maior parte 

delas e outras usando apenas uma parte. O Email era das 

tecnologias mais usadas entre as intituições respondentes, 

seguindo-se SMS e WhatsApp. Às tecnologias indicadas 

anteriormente seguiam-se o Facebook e o Skype. Com menor 

utilização entre os provedores foram indicadas o Youtube e o 

Twitter. O Blog não foi indicado por nenhuma instituição como 

tecnologia de suporte à interação. 

Gráfico 12: Tecnologias de apoio à interação 
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As atividades de aprendizagem realizadas com recurso às 

tecnologias eram: 

• Acesso aos materiais de estudo e envio de trabalhos; 

• Tutoria;  

• Comunicação;  

• Pesquisa;  

• Avaliação. 

Como ilustra o gráfico 13, a atividade com menor uso das 

tecnologias era a pesquisa, com apenas 13.0% seguida da 

avaliação com 20.0% e a tutoria com 21.0%. As atividades que um 

maior uso faziam das tecnologias para sua realização eram as do 

acesso/envio de materiais de estudo e comunicação com 23.0% 

cada.   

Gráfico 13: Tipo de atividades realizadas com as tecnologias 
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razões como a experiência dos estudantes, a disponibilidade de tempo e 

a sobrecarga de trabalho como fatores que influenciavam na utilização 

das tecnologias no suporte às atividades de aprendizagem realizadas 

pelos estudantes.  

Gráfico 14: Fatores que influenciam o uso das tecnologias 
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4.2. Dados e resultados dos estudantes do ensino secundário e 
da formação de professores 

4.2.1. Informação sócio-demográfica 

Ao questionário dos estudantes de educação a distância do ensino 

secundário geral e técnico-profissional médio (formação de professores), 

os dados disponíveis recolhidos indicam que participaram no seu 

preenchimento um total de 351 estudantes dos quais 56.2% do sexo 

feminino e  43.8% do sexo masculino.  

Os estudantes respondentes ao questionário estavam distribuídos pelas 10 

províncias do país, incluíndo a cidade de Maputo, sendo que a província 

de Manica contou com a maior percentagem (16.8%) seguida das 

províncias de Maputo e Sofala com 15.1% e 13.7% respetivamente, 

conforme ilustra a tabela 21.  

Província Número de estudantes Percentagem 

 

Maputo Cidade 38 10.8 
Maputo Província 53 15.1 

Gaza 10 2.8 
Inhambane 9 2.6 

Sofala 48 13.7 
Manica 59 16.8 

Tete 30 8.5 
Zambézia 22 6.3 
Nampula 35 10.0 

Niassa 26 7.4 
Cabo Delgado 21 6.0 

Total 351 100.0 

Tabela 21: Distribuição dos estudantes do ensino secundário e técnico-profissional por província 

Do total de respondentes, 55.2% indicou que era do nível do Secundário 

Geral do 1º ciclo (8ª classe a 10ª classe), 10.6% indicou que era do nível do 

Secundário Geral do 2º ciclo (11ª classe e 12ª classe) e 34.2% indicou que 

era do nível Técnico-profissional Médio (formação de professores), 

conforme ilustra o gráfico 15. 
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Gráfico 15: Respondentes por nível de ensino 

 

Nem todas as províncias tiveram respondentes em todos nos níveis de 

ensino em que o questionário foi aplicado, conforme ilustra o gráfico 16. 
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Gráfico 16: Respondentes por província 

 

Em termos de idade, os respondentes ao questionário indicaram que a sua 

faixa etária se situava no intervalo entre menos de 25 anos e mais de 65 

anos. A maioria dos respondentes, o correspondente a 50.0% dos 

inquiridos, indicou que tinha menos de 25 anos. Dos respondentes, 31.7% 
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indicou que era da faixa etária de 36-45 anos. Em menor percentagem 

eram os respondentes que indicaram que estavam na faixa etária de 46-

55 anos e 56-65 anos, o correspondente a 2.6% e 1.7%, respetivamente. 

Apenas 0.9% dos respondentes indicou que tinha mais de 65 anos, como 

ilustra o gráfico 17. 

Gráfico 17: Respondentes por faixa etária 
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A idade dos respondentes não varia com o sexo como ilustram os dados 

da tabela 22.  Nas faixas etárias onde se concentravam a maior parte dos 

respondentes (25 a 35 anos), entre os respondentes do sexo masculino, 

54.4% tinha menos de 25 anos e 25.5% tinha entre 26-35 anos. Entre os 

respondentes do sexo feminino, 46.9% tinha menos de 25 anos e 36.6% 

tinha entre 26-35 anos. 

 Idade do aluno   

  Menos de 25  
anos 

26-35 36-45 46-55 56-65 Mais de 
65 anos 

Total 

Sexo N % N % N % N % N % N % N % 

Masculino 81 54.4% 38 25.5% 19 12.8% 6 4.0% 3 2.0% 2 1.3% 149 100% 
Feminino 91 46.9% 71 36.6% 26 13.4% 3 1.5% 3 1.5% 0 0.0% 194 100% 

Total 172 50.1% 109 31.8% 45 13.1% 9 2.6% 6 1.7% 2 0.6% 343 100% 

Tabela 22: Respondentes por idade e sexo 

Há, contudo, variação entre a faixa etária e o nível de ensino como nos 

mostra a tabela 23. No Secundário Geral do 1º e 2º ciclo, a maior parte 

dos respondentes tinha entre menos de 25 anos e 26-35 anos com cerca 

de 90.0% dos indivíduos no 1º ciclo e 74.0% dos indivíduos no 2º ciclo. No 

entanto, a nível do Técnico-profissional Médio, a maioria dos respondentes 

tinha entre 26 e 45 anos, com cerca de 80.0% dos indivíduos inquiridos. 

 Idade do aluno   
 Menos de  

25 
26-35 36-45 46-55 56-65 Mais de 

65 
Total 

Nível de 
ensino 

N % N % N % N % N % N % N % 

Secundário 
Geral do 1º 

Ciclo 

139 73.5% 33 17.5% 10 5.3% 2 1.1% 2 1.1% 3 1.3% 189 100.0% 

Secundário 
Geral do 2º 

Ciclo 

19 54.3% 7 20.0% 6 17.1% 2 5.7% 1 2.9% 0 0.0% 35 100.0% 

Técnico- 
profissional 

Médio 

14 11.8% 69 58.0% 28 23.5% 5 4.2% 3 2.5% 0 0.0% 119 100.0% 

Total 172 50.1% 109 31.8% 44 12.8% 9 2.6% 6 1.7% 3 0.9% 343 100.0% 

Tabela 23: Idade por nível de ensino 

Com base nos dados da tabela 23, nota-se que entre os três níveis de 

ensino, o Secundário Geral do 1º Ciclo era o que tinha o maior número de 

respondentes com idade menor a 25 anos (73.5%). Isto pode significar que 

os jovens que terminaram o ensino primário (7ª classe) no ensino 

presencial, tinham também a modalidade de educação a distância 
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como opção para a continuação dos seus estudos no nível seguinte. No 

Secundário Geral do 2º Ciclo, os respondentes com menos de 25 anos 

eram também a maioria neste nível de ensino (54.3%), o que pode 

significar que a modalidade de educação a distância era uma opção de 

continuação da formação para os que tinham terminado o Secundário 

Geral do 1º Ciclo a distância. Também pode significar que, alguns 

estudantes nesta faixa etária, por alguma razão, tendo terminado o 

Secundário Geral do 1º Ciclo no ensino presencial ou equivalente, não 

puderam continuar no Secundário Geral do 2º Ciclo pela via do ensino 

presencial e optaram pela educação a distância. 

O nível Técnico-profissional Médio é onde se enquadra a formação de 

professores, um nível e um ramo para onde se ingressa depois de se 

completar o nível secundário geral do 1º ou do 2º ciclo. O facto de neste 

nível de ensino haver uma maioria de respondentes que estavam na faixa 

etária de 26-35 anos e 36-45 (58.0% e 23.5% respetivamente) pode 

significar que os respondentes tiveram uma primeira formação profissional 

num modelo de formação em que o nível de entrada era de apenas a 7ª 

classe mais os três anos do período da formação profissional ou que eram 

professores cuja formação profissional tinha como nível de entrada a 10ª 

classe e mais um ano de formação profissional no modelo presencial. Estes 

dois grupos fazem parte da carreira profissional docente denominada DN4 

(Docente de Nível Quatro) e, que para a mudança da sua carreira para o 

nível DN3 (Docente de Nível Três) frequentam o curso de formação de 

professores a distância em exercício que tem uma duração de dois anos. 

Uma outra possibilidade é a de os respondentes terem sido recrutados 

como professores, mas sem a formação pedagógica e decidiram através 

da educação a distância fazer a sua formação profissional em exercício. 

Por outro lado, entre os respondentes deste nível de ensino, havia 11.8% da 

faixa etária de menos de 25 anos. Isto pode provavelmente significar que 

os estudantes depois de fazerem o nível secundário geral do 1º ciclo, na 
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impossibilidade de continuarem no secundário geral do 2º ciclo, verem na 

formação de professores a distância uma das possíveis alternativas para 

uma formação profissional que lhes pudesse garantir um futuro emprego. 

Nos dados apresentados na tabela 24 abaixo, no nível Secundário Geral 

do 1º ciclo, entre os respondentes do sexo masculino, 72.5% tinha menos 

de 25 anos e os do sexo feminino eram 75.0%, não havendo, portanto, 

grandes diferenças entre eles. Neste nível de ensino, entre os respondentes 

do sexo masculino, 14.8% tinha entre 26-35 anos e 20.0% eram 

respondentes do sexo feminino sem haver, assim, diferenças significativas 

entre as idades e nível de ensino entre ambos sexos. Entre os respondentes 

do sexo masculino, 5.7% tinha entre 36-45 e 2.3% estava na faixa etária de 

46 a mais de 65 anos. Entre as respondentes do sexo feminino, 5.0% tinha 

entre 36-45 anos e com 0.0% na faixa etária de 46 a mais de 65 anos, sem 

haver diferenças significativas entre as idades e nível de ensino entre 

ambos sexos. 

Com relação ao Secundário Geral do 2º Ciclo, entre os respondentes do 

sexo masculino, 56.3% tinha menos de 25 anos e os do sexo feminino eram 

52.6%, não se registando, assim, diferenças significativas entre a idade e 

sexo. Entre os respondentes do sexo masculino, apenas 6.3% tinha entre 26-

35 anos enquanto que 31.6% era do sexo feminino. Nesta faixa etária havia 

diferença significativa entre o sexo masculino e feminino representando os 

últimos a maioria. Entre os respondentes, 25.0% do sexo masculino tinha 

entre 36-45 anos e 10.5% era do sexo feminino com a existência de alguma 

diferença entre ambos sexos. Entre os respondentes do sexo masculino, 

12.5% tinha entre 46-55 anos enquanto que as respondentes do sexo 

feminino nesta faixa etária eram 0.0%, havendo alguma diferença. Dos 

respondentes do sexo masculino, 0.0% tinha entre 56-65 anos e 5.3% entre 

os respondentes do sexo feminino estava nesta faixa etária, havendo, 

portanto, alguma diferença. Tanto entre os respondentes do sexo 

masculino como entre os respondentes do sexo feminino, não foi 
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fornecida informação sobre a existência neste nível de ensino de 

indivíduos com mais de 65 anos. 

No nível Técnico-profissional Médio, cerca de 75.0% entre os respondentes 

do sexo masculino tinha entre 26 e 45 anos. Com menos de 25 anos, os 

respondentes do sexo masculino eram 17.8%. Nas faixas etárias de 46-55 e 

56-65, os respondentes do sexo masculino eram cerca de 6.0%. 

Entre as respondentes do sexo feminino, apenas 8.1% tinha menos de 25 

anos. No entanto, cerca de 85.0% entre os respondentes do sexo feminino  

tinha entre 26 e 45 anos. Nas faixas etárias de 46-55 e 56-65 os 

respondentes do sexo feminino totalizavam 4.1% e 2.7% respetivamente. 

Com mais de 65 anos tanto entre os respondentes do sexo feminino como 

entre os respondentes do sexo feminino não havia informação. 

Nível de 
ensino 

Sexo N/% Idade dos alunos Total 
Menos 
de 25 
anos 

26 – 35 36 – 45 46 - 55 56 – 65 Mais 
de 65 
anos 

Secundário 
Geral do 1º 

Ciclo 
 

Masculino N 64 13 5 2 2 2 88 
% 72.7% 14.8% 5.7% 2.3% 2.3% 2.3% 100.0% 

Feminino N 75 20 5 0 0 0 100 

% 75.0% 20.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
Total N 139 33 10 2 2 2 188 

% 73.9% 17.6% 5.3% 1.1% 1.1% 1.1% 100.0% 

Secundário 
Geral do 2º 

Ciclo 
 

Masculino N 9 1 4 2 0  16 
% 56.3% 6.3% 25.0% 12.5% 0.0%  100.0% 

Feminino N 10 6 2 0 1  19 

% 52.6% 31.6% 10.5% 0.0% 5.3%  100.0% 
Total N 19 7 6 2 1  35 

% 54.3% 20.0% 17.1% 5.7% 2.9%  100.0% 

Técnico 
Profissional 

Médio 
 

Masculino N 8 24 10 2 1  45 
% 17.8% 53.3% 22.2% 4.4% 2.2%  100.0% 

Feminino N 6 45 18 3 2  74 

% 8.1% 60.8% 24.3% 4.1% 2.7%  100.0% 
Total N 14 69 28 5 3  119 

% 11.8% 58.0% 23.5% 4.2% 2.5%  100.0% 

Tabela 24: Nível de ensino, idade e sexo  

Quanto à ocupação, 49.4% dos respondentes indicou que eram 

estudantes trabalhadores, tendo 50.6% indicado que eram estudantes não 

trabalhadores. Em termos de local de residência, 82.5% entre os 

respondentes indicou que vivia no meio urbano e 17.5% indicou que vivia 
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no meio rural. Entre os estudantes trabalhadores, 74.2% indicou que 

trabalhava no meio urbano enquanto que 25.8% indicou que trabalhava 

no meio rural.  

Como os dados ilustram, tanto entre os estudantes trabalhadores como 

entre os não trabalhadores, havia uma maior concentração destes no 

meio urbano. Isto podia dever-se ao facto de o questionário ter sido 

aplicado, na sua maioria, a estudantes que viviam em zonas 

essencialmente urbanas, por razões ligadas à disponibilidade de meios de 

locomoção para áreas fora do meio urbano por parte dos administradores 

do questionário. Uma outra possível razão a tomar em consideração com 

relação a existência de uma maior concentração dos estudantes 

inquiridos no meio urbano, podia estar relacionada com o facto de haver 

uma maior demanda pelo ensino secundário e formação de professores, 

nas cidades. 

4.2.2. Modelo de educação a distância 

No tocante ao modelo de educação a distância utilizado pela instituição, 

entre os respondentes ao questionário, 66.6% indicou que o modelo usado 

era baseado em material impresso. Entre os respondentes, 6.6% indicou o 

e-Learning como sendo o modelo de educação a distância utilizado pela 

instituição, tendo 22.7% indicado o b-Learning como modelo de 

educação a distância utilizado. Entretanto, 4.2% dos respondentes indicou 

a opção “Outro” para o modelo de educação a distância utilizado pela 

instituição, como ilustra o gráfico 18. 

Gráfico 18: Modelo de EaD 
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Os dados do gráfico 18, quando comparados com a informação 

fornecida pelas instituições sobre o modelo de educação a distância, em 

que a maioria destas indicou usar o modelo e-Learning, sugerem que a 

nível das instituições que ofereciam cursos no ensino secundário e técnico-

profissional médio (formação de professores), usavam mais o modelo 

baseado em material impresso e o b-Learning. Esta situação pode dever-

se ao facto de, nestes níveis de ensino, as tecnologias da informação e 

comunicação serem ainda pouco usadas para a provisão de cursos a 

distância. Aliás, um dos dos objetivos do Plano Tecnológico da Educação 

é promover o uso das tecnologias da informação e comunicação no 

contexto educativo para melhorar a qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem (Ministério da Educação, 2011).  

4.2.3. Tecnologias de suporte à interação 

Sobre a interação em cursos e programas de educação a distância  com 

recurso às tecnologias da informação e comunicação, 17.0% entre os 

repondentes indicou que era utilizado o Email com esse propósito. O 

Facebook foi indicado por 12.2% entre os respondentes como tecnologia 

usada no apoio à interação no âmbito do curso e programa de 

educação a distância em que participavam, enquanto que a SMS foi 

apontada por 23.3% dos inquiridos como tecnologia de apoio à interação. 

Entre os respondentes,15.7% indicou o Whatsapp e 2.3% apontou o Twitter 

como tecnologia usada no suporte à interação a nível do programa de 

educação a distância que frequentavam. O Skype foi apontado por 

apenas 0.3% dos inquiridos como tecnologia que era usada para efeitos 

de interação no âmbito do programa de educação a distância por eles 

frequentado enquanto que 2.0% dos inquiridos indicou o Blog como 

tecnologia de apoio à interação. O Youtube foi indicado por 7.9% dos 

inquiridos como tecnologia usada no suporte à interação no programa de 

educação a distância que frequentavam.  
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Fazendo uma comparação entre as tecnologias que eram usadas em 

cursos e programas de educação a distância no apoio à interação e, de 

acordo as respostas oferecidas pelos inquiridos, a SMS era a tecnologia 

mais usada, com 23.3%, seguida do Email, Whatsapp e Facebook com 

17.0%, 15.7% e 12.2% respetivamente, conforme ilustra o gráfico 19.  

Gráfico 19: Tecnologias de interação 
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Cabo Delgado, todas elas com 0%. As províncias que maior uso faziam do 

Email eram as de Maputo cidade, Maputo província, Sofala e Niassa com 

5.6%, 3.2% e 2.6% respetivamente. 

O Whatsapp figura entre as três tecnologias mais usadas de apoio à 

interação com 15.7%. As cinco províncias acima mencionadas e que 

menos uso faziam da SMS e do Email, eram também as que menos uso 

faziam do Whatsapp: as províncias de Gaza e Inhambane com 0% de uso, 

Zambézia, Cabo Delgado e Tete com uma ligeira utilização, 0.3%, 0.6% e 

1.5% respetivamente. 

Gráfico 20: Tecnologias de interação mais usadas por província 
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eram usadas enquanto que 20.9% dos inquiridos indicou que as 

tecnologias de suporte à aprendizagem eram usadas para comunicação 

no seu programa de educação a distância. Para a atividade de pesquisa 

no âmbito do programa de educação a distância, 17.2% dos inquiridos 

indicou que as tecnologias eram usadas com esse propósito. No tocante a 

avaliação no âmbito do programa de educação a distância dos 

inquiridos, 39.8% indicou que as tecnologias eram usadas com esse 

objetivo. No entanto, 5.2% dos inquiridos indicou que havia outras 

atividades que eram realizadas com o apoio das tecnologias de apoio à 

aprendizagem, sendo que de entre elas, 0.9% dos inquiridos indicou as 

práticas pedagógicas como uma das que beneficiavam do suporte das 

tecnologias. As práticas pedagógicas são uma componente do curso 

médio de formação de professores em que os formandos, depois de 

concluída a componente curricular, vão às escolas para atividades 

práticas de índole pedagógica como parte integrante da sua formação.  

De acordo com as respostas dos respondentes, as atividades em que 

havia um maior uso das tecnologias eram as de acesso aos materiais de 

estudo, tutoria, avaliação, comunicação e pesquisa.   

Gráfico 21: Atividades com tecnologias da informação e comunicação 
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informação e comunicação no suporte à aprendizagem, 63.5% entre os 

respondentes afirmou que o domínio técnico não constituia obstáculo no 

uso das tecnologias contra 36.2% que considerou este facto como 

exercendo influência nesse sentido. Quanto à formação dos tutores 

docentes como fator que influenciava no uso das tecnologias de suporte 

à aprendizagem, 69.4% dos respondentes afirmou que não afetava no seu 

uso enquanto que 30.6% disse que a formação dos tutores docentes 

influenciava no uso das tecnologias. A disponibilidade da internet foi 

considerada por 75.9% dos respondentes como não tendo influência no 

uso das tecnologias de suporte à aprendizagem enquanto que 24.1% 

considerou este aspeto com tendo influência no uso das tecnologias de 

suporte à aprendizagem. A disponibilidade de equipamento para a 

utilização das tecnologias no apoio à aprendizagem foi considerada por 

82.1% dos respondentes como não afetando no seu uso e 17.9% apontou 

a falta de equipamento como fator que influenciava no uso das 

tecnologias no suporte à aprendizagem. A falta de tempo foi considerada 

por 66.5% dos respondentes como fator que não influenciava o uso das 

tecnologias de suporte à aprendizagem, enquanto que 33.5% considerou 

que a disponibilidade de tempo era fator de influência no uso das 

tecnologias, como ilustra o gráfico 22. Entre outros fatores que 

influenciavam no uso das tecnologias de suporte à aprendizagem, 0.3% 

entre os respondentes apontou o aspeto da distância como tendo 

influência na sua utilização.  

Gráfico 22: Fatores que influenciam no uso das tecnologias 
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Comparando os dados do gráfico 22, eles nos sugerem que havia entre os 

respondentes poucas dificuldades no uso das tecnologias de suporte à 

aprendizagem. A percentagem mais baixa entre os respondentes, no 

tocante à não existência de dificuldades era de 63.5% enquanto que a 

mais alta no tocante à existência de dificuldades era de 36.2%. Esta 

situação sugere-nos que, de alguma forma, as instituições tinham 

estratégias claras no tocante a adpoção das tecnologias nas atividades 

de educação a distância levando a que os seus estudantes fizessem delas 

o máximo proveito. 

4.2.6. Informação sobre o curso, condições de aprendizagem, 
avaliação e apoio ao estudante 

A opinião dos respondentes sobre a disponibilização de informação 

relativa ao curso, condições de aprendizagem, materiais do curso, 

avaliação e apoio ao estudante foi obtida com perguntas específicas de 

cada uma destas dimensões por meio de uma escala de tipo Likert: 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente”. 

4.2.6.1. Divulgação do curso e programa 

Sobre a divulgação do curso e programa de educação a distância pelas 

instituições, 43.5% entre os respondentes disse que concordava em como 

estas divulgavam os seus cursos e programas e 39.7% que concordava 

totalmente que as instituições faziam a respetiva divulgação. Uma 

percentagem menor de respondentes era da opinião em como as 

instituições não divulgavam os cursos e programas por estes frequentados. 

Destes, 6.3% disse que discordava em como as instituições divulgavam os 

cursos e programas e 2.9% discordava totalmente em como as instituições 

faziam esta divulgação. Entretanto, 7.6% dos respondentes assumiu uma 

posição neutra com relação à divulgação dos  cursos e programas pelas 

instituições tendo estes indicado que não concordavam nem 

discordavam, como ilustra o gráfico 23. 
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Gráfico 23: Divulgação do programa e curso de educação a distância 

 

Em termos comparativos, havia um grau de satisfação de cerca de 83.0% 

entre os respondentes sobre a divulgação do curso ou programa pela 

instituição contra cerca de 9.0% entre os respondentes que mostrou 

insatisfação sobre esse aspeto. 

4.2.6.2. Informação sobre o funcionamento do curso 

Com relação à existência de informação sobre o funcionamento do seu 

curso ou programa de educação a distância, 43.0% entre os inquiridos 

disse que concordava com a sua existência e 43.9% concordava 

totalmente com este aspeto. Em contrapartida, e, numa menor 

percentagem, os respondentes disseram que não estavam de acordo 

com a existência de informação sobre o funcionamento do curso ou 

programa. Assim, 4.3% respondeu que discordava e 1.3%  entre os 

respondentes disse que discordava totalmente com a existência de 

informação sobre o funcionamento do curso ou programa de educação 

a distância que frequentavam. No entanto, 7.5% dos respondentes disse 

que não concordava nem discordava sobre a existência de informação 

com relação ao funcionamento do seu curso, como ilustra o gráfico 24. 
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Gráfico 24: Informação sobre o funcionamento do curso 

 

No concernente à disponibilidade de informação sobre aspetos 

relacionados com o funcionamento do curso ou programa de educação 

a distância, de igual modo, a maior parte dos respondentes opinou 

positivamente. 

Em termos comparativos, o grau de satisfação com relação a existência 

de informação sobre o funcionamento do curso era de cerca de 86.0% 

entre os inquiridos contra  cerca de 5.0% que se mostrava insatisfeita. 
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respondentes referiu que concordava com a existência de informação e 

26.5% disse que concordava totalmente. No entanto, 15.8% entre os 

respondentes indicou que discordava da existência de informação sobre 

serviços disponíveis e 7.4% disse que discordava totalmente. Os 

respondentes que não concordavam nem discordavam constituiam 

18.4%, como ilustra o gráfico 25. 
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Gráfico 25: Informação sobre serviços disponíveis 

 

Da existência de informação sobre serviços disponíveis para o curso ou 

programa de educação a distância frequentado pelos respondentes, 

novamente uma maioria opinou em favor da sua existência. Em termos 

comparativos, cerca de 58.0% entre os inquiridos sentia-se satisfeita com a 

existência de informação sobre serviços disponíveis com relação ao seu 

curso contra cerca de 23.0% que se sentia insatisfeita. 

4.2.6.4. Informação sobre aspetos administrativos e financeiros 
do curso 

Entre os respondentes, 36.9% disse que concordava com a existência de 

informação sobre os aspetos administrativos e financeiros relativos ao 

curso ou programa de educação a distância (documentação, matrículas, 

propinas) e 33.9% disse que concordava totalmente. Em contrapartida, 

9.2% entre os respondentes referiu que discordava da existência de 

informação sobre aspetos administrativos e financeiros do curso ou 

programa e 4.7% discordando totalmente sobre essa existência. Indicou 

que não concordava nem discordava sobre a existência dessa 

informação um total de 15.3% entre os respondentes, como ilustra o 

gráfico 26. 
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Gráfico 26: Informação administrativa e financeira 

 

No que toca à existência de informação sobre os aspetos administrativos e 

financeiros relativos ao curso ou programa de educação a distância, mais 

uma vez, a maioria dos respondentes foi de opinião positiva sobre a sua 

existência. Em termos comparativos, cerca de 70.0% entre os respondentes 

estava satisfeita com a disponibilização de informação sobre aspetos 

administrativos e financeiros contra cerca de 13.0%  entre os inquiridos que 

não estava satisfeita. 

4.2.6.5. Informação sobre o calendário das atividades 

Sobre a existência de um calendário das atividades do seu curso ou 

programa, 32.1%  entre os respondentes disse que concordava sobre a sua 

existência e 47.5% disse que concordava totalmente com a sua existência. 

No entanto, 7.5% entre os respondentes indicou que discordava e 4.6% 

que discordava totalmente. Os respondentes que não concordavam nem 

discordavam com a existência de uma calendarização das atividades do 

seu curso ou programa eram 8.2%, conforme ilustra o gráfico 27. 

Gráfico 27: Calendário de atividades 
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Pelos dados disponíveis, a maioria dos respondentes fez uma avaliação 

positiva com a relação à existência de um calendário de atividades do 

curso. Cerca de 79.0% entre os respondentes estava satisfeita com a 

existência de um calendário de atividades do curso comparativamente a 

cerca 12.0% que não se mostrou satisfeita. 

Diferentemente do estudante do ensino presencial, em que as várias 

informações de que precisa sobre o seu curso ou programa as pode obter 

em presença através do contato com os vários serviços visados 

(administrativos, pedagógicos, financeiros...), o estudante da educação a 

distância nem sempre tem esta facilidade. Porque as informações, tanto 

as de natureza administrativa, pedagógica ou financeira são importantes 

para o estudante de educação a distância, de modo a que este saiba o 

que lhe espera antes do início do curso e durante o curso, as instituições 

provedoras desta modalidade de educação devem se preparar nesse 

sentido, para fazer chegá-las aos seus potenciais estudantes. As 

estratégias que se podem usar para fazer chegar estas informações 

podem incluir brochuras, guias, newsletters, cassetes de áudio, website, e-

mails, telefone, reuniões para informação e integração (The 

Commonwealth of Learning, 2003). 

4.2.7. Condições de aprendizagem  

Sobre as condições de aprendizagem, nomeadamente o acesso aos 

materiais de estudo, bibliografia, laboratório, centro de recursos, 

biblioteca, equipamento informático e internet, os respondentes fizeram, 

com relação a algumas das condições, uma apreciação positiva e com 

relação a outras uma apreciação não tão positiva, como ilustram os 

dados a seguir.  

4.2.7.1. Acesso aos materiais de estudo 

No tocante aos materiais de estudo, 38.8% entre os respondentes indicou 

que concordava em como tinham acesso aos mesmos e 44.2% disse que 
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concordava totalmente. Numa menor percentagem, 6.0%, entre os 

respondentes, manifestou uma apreciação menos positiva sobre o acesso 

aos materiais de estudo e indicou que discordava e 6.6% indicou que 

discordava totalmente. Os que não concordavam nem discordavam 

totalizavam 4.4%,  entre os respondentes, conforme ilustra o gráfico 28.  

Gráfico 28: Acesso aos materiais de estudo 

 

Em termos comparativos, cerca de 83.0% entre os respondentes estava 

satisfeita com o acesso aos materiais de estudo enquanto que cerca de 

12.0% entre os inquiridos não estava satisfeita no que toca ao acesso aos 

materiais de estudo. 

4.2.7.2. Acesso à bibliografia obrigatória 

Apenas 18.8% dos respondentes indicou que concordava com a 

existência de condições de acesso à bibliografia do curso e 16.7% indicou 

que concordava totalmente. Numa percentagem maior, 28.7% dos 

respondentes indicou que discordava no tocante ao acesso à bibliografia 

obrigatória do curso e 14.2% indicou que discordava totalmente. Com 

uma percentagem relativamente significativa, 21.6% dos respondentes 

indicou que não concordava nem discordava com relação ao  acesso à 

bibliografia obrigatória do curso, conforme ilustra o gráfico 29.  
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Gráfico 29: Acesso à bibliografia obrigatória 
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Entre os respondentes, apenas 8.5% concordava em como havia um 
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funcionamento. Na dúvida, e também numa percentagem significativa, 

20.1% entre os respondentes disse que não concordava nem discordava, 

conforme ilustra o gráfico 30. 

Gráfico 30: Laboratório em funcionamento 

 

No que diz respeito à existência de um laboratório em funcionamento 
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muito positiva. 
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de 65.0% entre os respondentes a manifestar-se nesse sentido. Apenas 

14.0% entre os respondentes estava satisfeita com a existência de um 

laboratório em funcionamento. A cifra da indecisão era relativamente 

grande, com cerca de 20.0% entre os respondentes. 

4.2.7.4. Centro de recursos em funcionamento 

Um total de 31.0% entre os respondentes disse que concordava com a 

existência de um centro de recursos em funcionamento e 31.8% disse que 
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11.6%, entre os respondentes disse que discordava e 11.2% discordava 

totalmente da condição da existência de um centro de recursos em 

funcionamento para o curso. Sem posição definida, 14.4% entre os 

respondentes disse que não concordava nem discordava, conforme ilustra 

o gráfico 31. 
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Gráfico 31: Centro de recursos em funcionamento 

 

Sobre a existência de um centro de recursos em funcionamento, a maioria 
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Havia uma maior satisfação com relação ao funcionamento do centro de 
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entre os respondentes. 
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funciona no Instituto de Formação de Professores (IFP). O uso do 

laboratório por parte dos estudantes de educação a distância da 

0.0% 

5.0% 

10.0% 

15.0% 

20.0% 

25.0% 

30.0% 

35.0% 

Pe
rc

e
nt

a
g

e
m

 d
e

 re
sp

o
nd

e
nt

e
s 

Opinião sobre a existência de um centro de recursos em funcionamento 

Discordo totalmente 

Discordo 

Não concordo nem 
discordo 

Concordo 

Concordo totalmente 



 

 130 

formação de professores está dependente da existência de laboratórios 

no IFP, no Núcleo Pedagócio (NP) ou nas condições que este cria para 

que os estudantes possam ter acesso a um laboratório, se for o caso. 

4.2.7.5. Biblioteca em funcionamento 

Entre os respondentes, 30.6% disse que concordava quanto à existência 

de uma biblioteca em funcionamento e 32.6% afirmou que concordava 

totalmente. Já com opinião não favorável sobre a existência de uma 

biblioteca em funcionamento para o curso, 15.8% dos respondentes 

indicou que discordava e 11.3% que discordava totalmente. Com opinião 

indecisa sobre a situação, 9.7% entre os respondentes indicou que não 

concordava nem discordava, como ilustra o gráfico 32. 

Gráfico 32: Biblioteca em funcionamento 
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63.0% que se mostrava satisfeita e cerca de 27.0%, entre os respondentes, 

insatisfeita.  
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Ensino Secundário a Distância do 1º e 2º ciclos, bem como os Institutos de 
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Médio de Formação de Professores Primários via Ensino a Distância, 

possuem, em regra, bibliotecas que servem aos estudantes tanto do 

modelo presencial como a distância. 

4.2.7.6. Acesso ao equipamento informático 

No acesso ao equipamento informático, 20.8% entre os respondentes 

indicou que concordava e 18.2% que concordava totalmente. Em 

contrapartida, os que eram de opinião contrária, representando a maiora, 

21.1% entre os respondentes disse que discordava e 28.1% indicou que 

discordava totalmente com a condição de acesso ao equipamento 

informático. Os respondentes que não concordavam nem discordavam 

totalizavam 11.9% como nos indicam os dados do gráfico 33.  

Gráfico 33: Acesso ao equipamento informático 

 

Em termos comparativos, cerca de 49.0% entre os respondentes mostrou-
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enquanto que 39.0% entre os respondentes estava satisfeita.  
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que discordava totalmente. Entretanto, 11.7% entre os respondentes 

indicou que não concordava nem discordava, como ilustra o gráfico 34.  

Gráfico 34: Disponibilização de internet 
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positiva com 59.0% entre os respondentes a mostrarem-se insatisfeitos e 

apenas cerca de 29.0% a se mostrar satisfeita. 
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maior uso, com 66.7% a apontar nesse sentido, foi o baseado em material 

impresso. O e-Learning teve apenas a indicação de uso por 6.6% de entre 

os respondentes. O uso predominante do modelo baseado em material 

impresso no secundário geral e formação de professores,  pode,  de 

alguma forma, estar a contribuir para que o provedor ainda não faça 

grandes investimentos em equipamento informático e internet. No 

entanto, como já referenciado, há por parte do Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano, através do Plano Tecnológico da Educação, o 

plano de se introduzir as tecnologias no ensino com o objetivo de  

“…melhorar a qualidade dos processos de ensino-aprendizagem e de 
gestão escolar e promover o acesso à educação, contribuindo 
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conteúdos escolares e torná-los mais acessíveis, aumentar a 
capacidade de absorção de alunos recorrendo ao ensino a 
distância com suporte tecnológico…” (Ministério da Educação, 2011, 
p.10). 

4.2.8. Materiais de estudo 

4.2.8.1. Formatação dos materiais 

Sobre a formatação dos materiais de estudo, 37.8% entre os respondentes 

disse que concordava e 31.1% que concordava totalmente. Os que 

discordavam com a formatação dos materiais de estudo eram 9.0% e os 

que discordavam totalmente 9.6%. Os respondentes que indicaram que 

não concordavam nem discordavam totalizaram 11.5%,  como ilustra o 

gráfico 35. 

Gráfico 35: Formatação dos materiais 

 

Em termos comparativos, cerca de 68.0% entre os respondentes estava 
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de 18.0% entre os respondentes indicou que não estava satisfeita com a 

formatação dos materiais de estudo. 
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percentagem menor, 3.5% entre os respondentes, disse que discordava e 

1.9% disse que discordava totalmente com a clareza dos conteúdos dos 

materiais de estudo. Entre os respondentes, 8.2% disse que não 

concordava nem discordava, como ilustra o gráfico 36. 

Gráfico 36: Clareza dos conteúdos 
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nesse sentido. 
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Gráfico 37: Facilidade de aprendizagem 

 

Em termos comparativos, cerca de 90.0% entre os respondentes estava 

satisfeita com a facilidade de aprendizagem através dos materiais de 

estudo. Uma percentagem reduzida entre os respondentes, cerca de 4.0%, 

estava insatisfeita com o facto de os materiais de estudo não facilitarem a 

aprendizagem. 
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os respondentes, como ilustra o gráfico 38. 
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Gráfico 38: Calendário de avaliações 

 

Em termos comparativos, cerca de 84.0% entre os respondentes mostrava-

se satisfeita com a existência de um calendário de avaliações enquanto, 

que cerca de 9.0% entre os respondentes estava insatisfeita devido à não 

existência de um calendário de avaliações. 

4.2.9.2. Condições do local de realização das avaliações 

No que diz respeito às condições do local de realização das avaliações, 

39.2% entre os respondentes disse que concordava com a existência de 

condições no local de realização das avaliações e 44.0% disse que 

concordava totalmente. Com uma avaliação menos positiva sobre este 

aspeto, 5.5% entre os respondentes disse que discordava e 5.2% 

discordava totalmente da existência de condições no local de realização 

das avaliações.  No entanto, 6.1%  entre os respondentes disse que não 

concordava nem discordava, como ilustra o gráfico 39.  

Gráfico 39: Condições do local das avaliações 
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Em termos comparativos, cerca de 83.0% entre os respondentes mostrava-

se satisfeita com as condições existentes no local da realização da 

avaliação, enquanto que cerca de 10.0% entre os respondentes se 

mostrava insatisfeita com as condições do local das avaliações. 

4.2.9.3. Avaliação da matéria estudada  

Entre os repondentes, 35.3% afirmou que concordava que a matéria da 

avaliação era feita com base nos conteúdos estudados e 56.7% disse que 

concordava totalmente. No entanto, entre os respondentes, 1.5%, disse 

que discordava que a avaliação era  com base na matéria estudada e 

1.9% dos respondentes discordava totalmente que a avaliação era assim 

feita. Entretanto, 4.6% entre os respondentes disse que não concordava 

nem discordava que a avaliação era feita com base na matéria 

estudada, como ilustra o gráfico 40. 

Gráfico 40: Matéria da avaliação 
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4.2.9.4. Feedback sobre a avaliação 

Com relação ao feedback sobre a avaliação realizada, 31.3% entre os 

respondentes disse que concordava em como os tutores davam o 

feedback e 32.3% concordava totalmente que assim acontecia. No 

entanto, 12.9% entre os respondentes discordava que os tutores davam o 

feedback da avaliação realizada e 8.2% discordava totalmente que os 

tutores assim o faziam. Entre os respondentes, 12.9% não concordava nem 

discordava que os tutores davam feedback da avaliação realizada, 

conforme ilustra o gráfico 41. 

Em termos comparativos, cerca de 60.0% entre os respondentes mostrava-

se satisfeita porque existia feedback da avaliação realizada, enquanto 

que cerca de 21.0% entre os respondentes se mostrou insatisfeita pelo 

facto de que não havia feedback da avaliação realizada por parte dos 

tutores. 

Gráfico 41: Feedback da avaliação 

 

Da importância do feedback em educação a distância, Leibol & Schartz 
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learning but in distance education, it is an opportunity to develop the 
instructor-learner relationship, improve academic performance, and 
enhance learning” (p. 199).  
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A partir da citação se percebe da importância que o feedback tem na 

educação a distância uma vez que este abre a oportunidade para o 

estudante melhorar o seu desempenho. Por isso, se torna importante os 

estudantes receberem, por parte dos tutores e professores, o feedback da 

avaliação realizada que contribuirá para o conhecimento sobre o ponto 

de situação do desempenho do estudante, criando, assim, uma 

oportunidade de aprendizagem a partir dos comentários e observações 

feitos. 

4.2.10. Atendimento e apoio ao estudante 

4.2.10.1. Disponibilidade dos tutores 

Entre os respondentes, 32.4% disse que concordava em como havia 

disponibilidade de tutores para o seu atendimento e apoio e 57.7% disse 

que concordava totalmente. Em contrapartida, e numa percentagem 

menor, 5.2% entre os respondentes disse que discordava e 0.6% que 

discordava totalmente em como havia disponibilidade de tutores para o 

seu atendimento e apoio. Entretanto, 4.0% entre os respondentes disse que 

não concordava nem discordava em como havia disponibilidade de 

tutores para atendimento e apoio, conforme ilustra o gráfico 42. 

Gráfico 42: Disponibilidade de tutores 

 

Em termos comparativos, cerca de 90.0% entre os respondentes estava 

satisfeita com a disponibilidade de tutores para o seu atendimento e 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

70.0% 

Pe
rc

e
nt

a
g

e
m

 d
e

 re
sp

o
nd

e
nt

e
s 

Opinião sobre a disponibilidade de tutores 

Discordo totalmente 

Discordo 

Não concordo nem 
discordo 

Concordo 

Concordo totalmente 



 

 140 

apoio, enquanto que cerca de 5.0% entre os respondentes estava 

insatisfeita devido à falta de disponibilidade de tutores para o seu 

atendimento e apoio. 

4.2.10.2. O apoio necessário 

No que diz respeito ao apoio requerido, 38.2% entre os respondentes disse 

que concordava em como recebia e 52.9% disse que concordava 

totalmente. Contrariamente, 3.2% entre os respondentes disse que 

discordava que recebia o apoio de que necessitava por parte dos tutores 

e 0.3% que discordava totalmente. No entanto, 5.2% entre os respondentes 

disse que não concordava nem discordava de tal facto, como ilustra o 

gráfico 43. 

Gráfico 43: Apoio ao estudante 
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dos tutores o apoio de que necessitava. 

4.2.11. Benefícios e limitações da educação a distância 

A opinião dos respondentes sobre os benefícios e limitações da educação 

a distância foi obtida com perguntas específicas de cada uma das 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

60.0% 

Pe
rc

e
nt

a
g

e
m

 d
e

 re
sp

o
nd

e
nt

e
s 

Opinião sobre o apoio necessário aos estudantes pelos tutores 

Discordo totalmente 

Discordo 

Não concordo nem 
discordo 

Concordo 

Concordo totalmente 



 

 141 

dimensões por meio de uma escala de tipo Likert: “sem importância” a 

“muito importante”. 

4.2.11.1 Benefícios da educação a distância 

4.2.11.1.1. Oportunidade de estudar 

Quanto ao benefício oportunidade de estudar, 34.0% entre os 

repondentes classificou-o de importante e 62.5% de muito importante. 

Entre os respondentes, 0.3% classificou o benefício oportunidade de 

estudar como sem importância e 2.5% de pouca importância. Classificou-

o como não importante nem pouco importante 0.6% entre os 

respondentes, conforme ilustra o gráfico 44. 

Gráfico 44: Oportunidade de estudar 
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estudar e trabalhar, como um benefício da educação a distância, não 

era importante, nem pouco importante, como ilustra o gráfico 45. 

Em termos comparativos, cerca de 90.0% entre os respondentes sentia-se 

satisfeita por poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo, como um 

benefíco de grande importância da educação a distância, enquanto que 

para cerca de 5.0% entre os respondentes não era um benefício com 

importância. 

Gráfico 45: Estudar e trabalhar 

 

4.2.11.1.3. Horário flexível de estudo 

Ao benefício horário flexível de estudo, 42.1% entre os respondentes 

classificou-o como importante e 44.5% como muito importante. Entretanto, 

5.0% entre os respondentes classificou-o como benefício de pouca 

importância e 2.0% como benefício sem importância. Classificou-o como 

benefício não importante nem pouco importante 6.4% dos respondentes, 

conforme ilustra o gráfico 46. 

Gráfico 46: Horário flexível de estudo 
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Em termos comparativos, cerca de 86.0% entre os participantes estava 

satisfeita com a flexibilidade do horário de estudo que a educação a 

distância proporciona enquanto que um dos seus benefícios. Entretanto, 

cerca de 7.0% entre os respondentes não sentia a flexibilidade de horário 

de estudo como sendo benefício de grande importância da educação a 

distância. 

4.2.11.1.4. Escolha do lugar de estudo 

Para o benefício escolha do lugar de estudo, 37.5% entre os respondentes 

classificou-o como importante e 36.1% como muito importante. Entre os 

respondentes, 9.7% classificou este benefício como de pouca importância 

e 6.3% sem importância. Entre os respondentes, 10.4% disse que a escolha 

do lugar de estudo era um benefício não importante nem pouco 

importante, como ilustra o gráfico 47.  

Gráfico 47: Lugar de estudo 

 

Em termos comparativos, cerca de 73.0% entre os respondentes estava 
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escolha do lugar de estudo como benefício importante da educação a 

distância. 
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4.2.11.1.5. Criação de hábitos de disciplina e organização 

Como um dos benefícios da educação a distância, a criação de hábitos 

de disciplina e organização foi classificada importante por 50.3% entre os 

respondentes e por 34.6% como muito importante. Como benefício de 

pouca importância foi classificada por 7.0% entre os respondentes e sem 

importância por 1.0%. Entre os respondentes, 7.0% classificou a criação de 

hábitos de disciplina e organização tanto que benefício da educação a 

distância como não importante nem pouco importante, como ilustra o 

gráfico 48. 

Gráfico 48: Disciplina e organização 
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2.4% como benefício sem importância. Para 6.1% entre os respondentes, 

foi classificado como benefício não importante nem pouco importante, 

como ilustra o gráfico 49. 

Gráfico 49: Permanência na família 
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gráfico 50. 
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de 15.0% entre os respondentes considerava a redução de custos com o 

transporte como um benefíco da educação a distância sem grande 

importância. 

Gráfico 50: Custos com o transporte 
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A oportunidade de usar tecnologias foi classificada por 32.9% entre os 

respondentes como um benefício importante da educação a distância e 

39.1% considerou muito importante. Entre os respondentes, 9.1% 

considerou a oportunidade de usar tecnologias como sendo benefício de 

pouca importância e 10.4% sem importância. No entanto, 9.4% entre os 
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importante nem pouco importante, conforme ilustra o gráfico 51. 

Gráfico 51:  Uso de tecnologias 
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Em termos comparativos, cerca de 72.0% entre os respondentes estava 

satisfeita com a oportunidade de usar tecnologias como um dos 

benefícios da educação a distância. Numa cifra relativamente 

significativa, cerca de 19.0% entre os respondentes não considerava a 

oportunidade de usar tecnologias como benefício da educação a 

distância com grande importância. 

Olhando para os resultados da opinião dos respondentes quanto aos 

benefícios da educação a distância, nota-se que havia por parte da 

maioria um sentimento de concordância com os mesmos. As opções 

importante e muito importante são as que no geral obtiveram a 

classificação mais elevada tendo no seu conjunto revelado um certo grau 

de satisfação por parte dos respondentes com relação aos benefícios da 

educação a distância.  

4.211.2. Limitações da educação a distância   

4.2.11.2.1. Fraca interação presencial com os colegas 

Entre os respondentes, 22.0% classificou a limitação fraca interação 

presencial com os colegas na educação a distância como importante e 

17.1% como muito importante. Entretanto, 26.0% entre os respondentes 

classificou a limitação como de pouca importância e 12.2% classificou-a 

como sem importância. Entre os respondentes, 22.7% classificou-a como 

não importante nem pouco importante, como ilustra o gráfico 52.  

Em termos comparativos, havia apenas uma ligeira diferença entre os 

respondentes que consideravam a fraca interação presencial com os 

colegas como uma limitação de grande importância da educação a 

distância e os que não a consideravam como tal. Assim, cerca de 39.0% 

considerou a fraca interação com os colegas como uma limitação de 

grande importância, enquanto que cerca de 38.0% considerou-a como 

não sendo de grande importância. De notar que uma percentagem 
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significativa entre os respondentes, cerca de 22.0%, não tinha posição 

definida sobre a limitação. 

Gráfico 52: Interação com os colegas 

 

4.2.11.2.2. Fraco contato presencial com o professor 

No tocante a limitação fraco contato presencial com o professor, 28.3% 

entre os respondentes classificou como importante e 23.0% de muito 

importante. No entanto, 14.0% entre os respondentes classificou esta 

limitação como de pouca importância e 12.3% sem importância. Entre os 

respondentes, 22.3% classificou esta limitação da educação a distância 

como não importante nem pouco importante, como ilustra o gráfico 53. 

Gráfico 53: Contato com o professor 
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distância de grande importância enquanto que cerca de 26.0% a 

considerou como não sendo de grande importância. Uma percentagem 

significativa entre os respondentes, cerca de 22.0%, não tinha uma 

posição definida sobre a limitação. 

4.2.11.2.3. Sentimento de insegurança no estudo independente 

Como limitação, o sentimento de insegurança no estudo independente, 

foi assinalado por 26.3% entre os respondentes como importante e por 

19.7% como muito importante. Entre os respondentes, 17.4% assinalou a 

limitação sentimento de insegurança no estudo independente como de 

pouca importância e também 17.4% assinalou como limitação sem 

importância. Entretanto, 19.1% entre os respondentes classificou esta 

limitação da educação a distância como não importante nem pouco 

importante, conforme ilustra o gráfico 54. 

Gráfico 54: Sentimento de insegurança 

 

Em termos comparativos, cerca de 46.0% entre os respondentes classificou 

a limitação sentimento de insegurança no estudo independente como de 

grande importância, enquanto que cerca de 34.0% a classificou como 

não sendo de grande importância. Com uma percentagem significativa, 

cerca de 19.0% entre os participantes, não tinha uma posição definida. 

À semelhança dos benefícios da eduação a distância, também houve 

uma avaliação das suas limitações como de grande importância. Foi, no 

0.0% 

5.0% 

10.0% 

15.0% 

20.0% 

25.0% 

30.0% 

Pe
rc

e
nt

a
g

e
m

 d
e

 re
sp

o
nd

e
nt

e
s 

Opinião sobre o sentimento de insegurança no estudo independente 

Sem importância 

Pouco importante 

Não importante nem 
pouco importante 
Importante 

Muito importante 



 

 150 

entanto, notada uma pequena diferença na limitação fraca interação 

presencial com os colegas. Os respondentes que avaliaram como 

limitação não de grande importância, cerca de 38.0%, eram numa 

proporção aproximada aos que a avaliaram como de grande 

importância, cerca de 39.0% entre os respondentes. Em contrapartida, o 

fraco contato com o professor foi assinalado por cerca de 50.0%  como 

limitação de grande importância e por cerca de 26.0% como não 

importante, revelando que para eles o contato com o professor era mais 

importante que o contato com colegas. 

4.3. Dados e resultados dos estudantes do ensino superior 

4.3.1. Dados sócio-demográficos 

A nível do ensino superior participaram no preenchimento do questionário 

da nossa investigação estudantes das dez províncias do país incluindo a 

cidade de Maputo entre instituições públicas e privadas com programas e 

cursos de educação a distância. A província de Sofala contou com o 

maior número de respondentes,18.7%, seguida de Maputo-cidade e 

província de Maputo com 16.1%, a província de Inhambane com 15.1%, e 

as províncias de Nampula e Zambézia com 13.6% e 13.3%, respetivamente. 

As outras províncias tiveram uma participação que variou entre 3.6% a 

9.7%  de respondentes, como ilustra a tabela 25. 

 
Instituição     

  Pública Privada Total 

Província N % N % N % 
Maputo Cidade e Província 33 15.6% 30 16.7% 63 16.1% 

Gaza 0 0.0% 14 7.8% 14 3.6% 
Inhambane 43 20.4% 16 8.9% 59 15.1% 

Sofala 47 22.3% 26 14.4% 73 18.7% 
Tete 25 11.8% 13 7.2% 38 9.7% 

Zambézia 3 1.4% 49 27.2% 52 13.3% 
Nampula 29 13.7% 24 13.3% 53 13.6% 

Niassa 6 2.8% 8 4.4% 14 3.6% 
Cabo Delgado 25 11.8% 0 0.0% 25 6.4% 

Tabela 25: Respondentes por província 
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Entre os respondentes, 61.5% indicou que era do sexo masculino e 38.5% 

do sexo feminino. A nível das instituições públicas, 63.3% entre os 

respondentes indicou que era do sexo masculino e 36.7% do sexo feminino. 

A nível das instituições privadas, 58.9% entre os respondentes indicou que 

era do sexo masculino e 41.1% do sexo feminino, como ilustra o gráfico 55. 

O desequilíbrio a nível do género entre os estudantes respondentes, 

verificava-se tanto a nível geral como a nível das instituições públicas e 

privadas onde os estudantes do sexo masculino era a maioria. 

Gráfico 55: Respondentes por sexo 

 

Quanto ao grau académico, 99.7% entre os respondentes indicou que 

frequentava o grau de licenciatura e 0.3% o grau de doutoramento, 

conforme ilustra o gráfico 56. 

Gráfico 56: Grau académico 
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público contava com 99.5% e o sector privado com 100.0%. O único 

respondente que indicou que frequentava o grau de doutoramento era 

do sector público. 

No que diz respeito aos cursos, os respondentes indicaram que 

frequentavam um total 36 cursos representados na tabela 26. 

Cursos em frequência – 2017 
1 Administração e Gestão da Educação 
2 Administração Pública 
3 Biologia 
4 Ciências da Educação 
5 Ciências Jurídicas 
6 Ciência Política 
7 Ciência Política e Relações Internacionais 
8 Contabilidade e Auditoria 
9 Direito 
10 Economia 
11 Ensino Básico 
12 Ensino de Biologia 
13 Ensino de Desenho 
14 Ensino de Física 
15 Ensino de Geografia   
16 Ensino de História 
17 Ensino de Informática 
18 Ensino de Matemática 
19 Ensino de Psicologia 
20 Ensino de Português 
21 Física 
22 Geografia 
23 Gestão Ambiental 
24 Gestão de Empresas 
26 Gestão de Negócios 
27 Gestão de Recursos Humanos 
28 História 
29 Informática 
30 Informática Aplicada 
31 Inglês 
32 Língua Portuguesa 
33 Psicologia da Educação 
34 Psicologia Social e das Organizações 
35 Psicologia Social 
36 Química 

Tabela 26: Cursos em frequência 
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Relativamente à idade, 15.2% entre os respondentes indicou que tinha até 

25 anos. A maioria entre os respondentes, 53.9%, indicou que a sua faixa 

etária era de 26-35 anos seguida da faixa etária de 36-45 anos com 23.3%. 

Uma percentagem menor, 5.8%, indicou que era da faixa etária de 46-55 

anos, enquanto que 1.0% indicou que era da faixa etária de 56-65 anos. 

Com mais de 65 anos, apenas 0.5% entre os respondentes indicou 

pertencer a esse grupo etário, como ilustra o gráfico 57. 

Em termos comparativos entre as instituições públicas e privadas, de um 

modo geral, a tendência em termos de idade era igual. A maioria dos 

estudantes estava no intervalo entre as faixas etárias de 26-35 anos e 36-45 

anos. O sector público contava com cerca de 79.0% de estudantes destas 

faixas etárias enquanto que o sector privado contava com cerca de 74.0% 

destes. 

Gráfico 57: Estudantes por faixa etária 
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superior. 
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anos e entre os indivíduos do sexo feminino, cerca de 77.0% era desta 

faixa etária.  

Sexo Idade do aluno Total 

Até 25 

anos 
26-35 36-45 46-55 56-65 Mais de 

65 anos 

N % N % N % N % N % N % N % 
Masculino 39 16.0% 137 56.1% 51 20.9% 11 4.5% 4 1.6% 1 0.4% 244 100.0% 

Feminino 21 14.0% 75	   50.0% 41 27.3% 12 8.0% 0 0.0% 1 0.7% 150 100.0% 

Total 60 15.2% 212 53.8% 92 23.4% 23 5.8% 4 1.0% 2 0.5% 394 100.0% 

Tabela 27: Respondentes por idade e sexo 

No tocante à ocupação, 97.0% entre os estudantes respondentes indicou 

que pertencia ao grupo Estudante trabalhador e 3.0% indicou que 

pertencia ao grupo Estudante não trabalhador, como ilustra o gráfico 58. 

Gráfico 58: Tipo de estudante 
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ensino superior pertencia a faixa etária dos 26-35 anos e 36-45 anos que é 

a idade em que geralmente as pessoas já se encontram a trabalhar. 

Como diz White (2005), “Access to educational and training opportunities 

for all individuals - irrespective of age, gender, location, and personal 

circumstances - has long been the main raison d’être for distance 

education” (p.166). Pelas suas caraterísticas, a educação a distância 

constitui uma oportunidade para as pessoas se formarem, 

independentemente das circunstâncias em que elas se encontrem. De 

acordo com White (2005), “An important touchstone of distance 

education has been to contribute to the development of individual 

learners whatever their life circumstances” (p.165). 

4.3.2. Modelo de educação a distância 

No cômputo geral, 19.7% entre os estudantes respondentes indicou que o 

modelo de educação a distância do curso que frequentava era baseado 

em material impresso, 47.2% indicou que era o modelo e-Learning e 30.9% 

disse que era o b-Learning. Ainda entre os respondentes, 0.5% indicou a 

opção “Outro”. Na comparação público e privado, como ilustram os 

dados da tabela 28, as instituições privadas faziam um maior uso do 

modelo baseado em material impresso, com 35.1%, enquanto que as 

instituições do sector público usavam muito menos, com apenas 6.2%. No 

modelo e-Learning havia um maior equilíbrio entre o sector público e 

privado, com 51.2% para as instituições públicas e  42.7% para as privadas. 

Quanto ao modelo b-Learning, o sector público fazia um maior uso deste, 

com 41.7%, e o sector privado com 18.4%. 

Instituição Total 

Natureza Pública Privada 

Modelo de EaD N % N % N % 

Material impresso 13 6.2% 65 35.1% 78 19.7% 

e-Learning 108 51.2% 79 42.7% 187 47.2% 

b-Learning 88 41.7% 34 18.4% 122 30.8% 

Tabela 28: Modelo EaD no sector público e privado 
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4.3.3. Plataformas de aprendizagem 

No que diz respeito às plataformas de aprendizagem, 74.4% entre os 

respondentes, conforme ilustra o gráfico 59, indicou o Moodle como 

plataforma usada no seu curso, seguida da plataforma Aulanet indicada 

por 15.0% entre os respondentes. Por outro lado, 5.8% entre os 

respondentes apontou o Blackboard como a plataforma utilizada no seu 

curso, tendo as plataformas Claroline e Chissimba sido apontadas por 1.3% 

e 1.0% respetivamente entre os respondentes como as plataformas de 

aprendizagem usadas no curso. Entretanto, entre os respondentes, 2.3% 

indicou o uso de outras plataformas de aprendizagem e 9.5% indicou que 

nenhuma plataforma de aprendizagem era usada no curso. 

Gráfico 59: Plataformas de aprendizagem 

 

Fazendo a comparação entre instituições públicas e privadas, todas elas 

usavam uma plataforma de aprendizagem e o Moodle era a plataforma 

usada por todas elas. No entanto, a plataforma Moodle era mais usada 

entre as instituições públicas, com uma indicação de 83.4% entre os 

respondentes, enquanto que as privadas tiveram uma indicação de 64.0% 

entre os respondentes. Entre as outras plataformas que eram mais usadas 

pelas instituições, a Aulanet era praticamente usada sem grande 

diferença entre as instituições públicas e privadas, com 14.7% e 15.6% 

respetivamente. Quanto ao Blackboard, a situação era idêntica, embora 
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as instituições privadas tivessem uma ligeira vantagem em relação às 

públicas, com 6.5% e 5.2% respetivamente. As plataformas Chissimba e 

Claroline foram indicadas como pouco usadas tanto entre os 

respondentes do sector público bem como do sector privado, como 

ilustram os dados da tabela 29. 

Instituição Total 

Natureza Pública Privada 

Plataformas de aprendizagem N % N % N % 

Moodle 176 83.4% 119 64.0% 295 74.3% 

Blackboard 11 5.2% 12 6.5% 23 5.8% 

AulaNet 31 14.7% 29 15.6% 60 15.1% 

Chissimba 1 0.5% 3 1.6% 4 1.0% 

Claroline 3 1.4% 2 1.1% 5 1.3% 

Tabela 29: Plataformas de aprendizagem em instituições públicas e privadas 

4.3.4. Tipo de atividades com tecnologias de suporte à 
aprendizagem 

Com relação ao tipo de atividades realizadas com recurso às tecnologias 

de suporte à aprendizagem, 60.7% entre os respondentes indicou que 

eram usadas para o acesso e envio de materiais. A tutoria foi apontada 

por 70.2% entre os respondentes como das atividades realizadas com 

recurso às tecnologias de suporte à aprendizagem enquanto que 44.1% 

apontou o seu uso para a comunicação. Entre os respondentes, 53.1% 

indicou a pesquisa como uma das atividades que era realizada com 

recurso às tecnologias, tendo 58.6% indicado a avaliação. Uma pequena 

percentagem entre os respondentes, 2.8%, apontou a realização de outras 

atividades com recurso às tecnologias de suporte a aprendizagem: 

comentários, contato direto com o tutor e o fórum (de discussão). Entre os 

respondentes, 1.8% indicou que nenhuma atividade era realizada com as 

tecnologias de suporte à aprendizagem.  

À semelhança dos respondentes do nível do Secundário Geral do 1º e 2º 

ciclos e do Técnico-profissional Médio, as atividades em que havia maior 

recurso às tecnologias de suporte à aprendizagem eram as de acesso e 
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envio de materiais, tutoria, avaliação, comunicação e pesquisa, como 

ilustra o gráfico 60.  

Gráfico 60: Atividades com recurso às tecnologias 

 

Quer as instituições públicas quer as privadas recorriam às tecnologias de 

suporte à aprendizagem nas suas atividades não havendo entre elas 

muitas diferenças. As atividades de maior importância quer para as 

intituições públicas quer para as privadas eram a tutoria, acesso aos 

materiais, avaliação e pesquisa que tiveram a pontuação mais alta entre 

os respondentes. 
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Quanto aos fatores que influenciam a utilização das tecnologias de 

suporte à aprendizagem, 60.4% entre os respondentes apontou o domínio 

técnico dos estudantes como um dos fatores sendo que 39.3% disse que 
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influência na utilização das tecnologias enquanto que uma percentagem 
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enquanto que 41.6% não considerou como tendo influência. Quanto à 

disponibilidade de equipamento, 40.9% entre os respondentes apontou 

como sendo um fator de influência e 59.1% considerou como fator não 

influente. Entre os respondentes, 42.9% apontou a disponibilidade de 

tempo como fator que influenciava na utilização das tecnologias 

enquanto que 56.9% considerou que não. Na opção “Outros”, 2.3%  entre 

os respondentes indicou que havia fatores com influência na utlização das 

tecnologias enquanto que 97.7% indicou não havia “Outros” fatores com 

influência na utilização das tecnologias. Na opção “Outros”, a chuva foi 

apontada como um dos fatores que influenciava no uso das tecnologias. 

Entretanto, 5.0% entre os respondentes indicou que nenhum fator tinha 

influência no uso das tecnologias enquanto que 95.0% discordou de que 

nenhum fator tinha influência na ultilização das tecnologias, conforme 

ilustram os dados do gráfico 61. 

Gráfico 61: Fatores com influência no uso das tecnologias 

 

No que concerne aos fatores que influenciam na utilização das 

tecnologias de suporte à aprendizagem, os  dados revelaram que o 

domínio técnico dos estudantes e a disponibilização da internet eram os 

mais importantes entre os estudantes respondentes, com 60.4% e 58.4% 

respetivamente. Depois seguiam a disponibilidade de tempo e 
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Comparando as instituições públicas e privadas, a tendência era a 

mesma em termos da importância dos fatores que influenciavam na 

utilização das tecnologias de suporte à aprendizagem. Com relação ao 

fator domínio técnico dos estudantes, não havia diferenças consideráveis 

entre as instituições sendo que, 60.7% entre os respondentes das 

instituições públicas apontou-o como fator determinante na utilização das 

tecnologias e, 60.8% entre os respondentes do sector privado apontaram-

no como tendo influência. Entre os respondentes das instituições públicas 

e privadas,  60.7% e 55.4% respetivamente, apontaram de seguida a 

disponibilização da internet como fator importante na utilização das 

tecnologias de suporte à aprendizagem. Conforme os dados do gráfico 

61, seguiram-se depois, tanto entre os respondentes das instituições 

públicas como das privadas, os fatores formação de tutores docentes, 

disponibilização de tempo e, por fim, a disponibilização de equipamento 

como tendo influência na utilização das tecnologias de suporte à 

aprendizagem. 

4.3.6. Tecnologias de suporte à interação 

No que diz respeito às tecnologias de suporte à interação mais usadas, 

78.9% entre os respondentes apontou o Email tendo 19.5% apontado o 

Facebook.  Entre os respondentes, 37.3% apontou o SMS como tecnologia 

de interação no curso e 54.6% apontou o WhatsApp. O Twitter foi 

apontado por 3.3%, o Skype por 14.0%, o Blog por 5.0% e o Youtube por 

12.0% dos respondentes como tecnologias usadas no suporte à interação. 

A opção “Outra” foi indicada por 4.5% entre os respondentes e nela foi 

incluído o telefone, o chat, fórum e webex. A opção Nenhuma foi 

indicada por 2.8% entre os respondentes.  

Os dados obtidos mostram que as tecnologias de interação mais usadas 

eram Email, WhatsApp, SMS e Facebook. A estas tecnologias seguiam-se 

Skype, Youtube, Blog e Twitter.  
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 Em termos comparativos entre instituições públicas e privadas, nas quatro 

tecnologias de interação mais usadas (Email, WhatsApp, SMS, Facebook), 

78.1% entre os respondentes das instituições públicas indicou o Email e nas 

privadas 79.6%, não havendo diferença significativa. No tocante ao 

WhatsApp, 70.1% entre os respondentes das públicas indicou a sua 

utilização e nas privadas 37.1%, notando-se entre elas uma diferença 

significativa. De acordo com os dados, as instiuições públicas faziam um 

maior uso do WhatsApp. Quanto ao SMS, nas instituições públicas,  24.2%  

entre os respondentes indicou o seu uso e, nas privadas, 52.2% indicou a 

sua utilização, havendo uma diferença significativa. Com relação ao 

Facebook havia uma diferença significativa entre as instituições: 12.8% 

entre os respondentes das instituições públicas indicou a sua utilização 

contra 26.9% entre os respondentes das instituições privadas, conforme 

ilustram os dados da tabela 30.  

Instituição Total 
Natureza Pública Privada 

Tecnologias de suporte à 
interação 

N % N % N % 

Email 164 78.1% 148 79.6% 312 78.8% 
WhatsApp 148 70.1% 69 37.1% 217 54.7% 

SMS 51 24.2% 97 52.2% 148 37.3% 
Facebook 27 12.8% 50 26.9% 77 19.4%  

Tabela 30: Tecnologias de interação de maior uso nas instituições públicas e privadas 

4.3.7. Informação sobre o curso, condições de aprendizagem, 
materiais do curso, avaliação e apoio ao estudante 

A opinião dos respondentes sobre a disponibilização de informação 

relativa ao curso, condições de aprendizagem, materiais do curso, 

avaliação e apoio ao estudante foi obtida com perguntas específicas de 

cada uma destas dimensões por meio de uma escala de tipo Likert: 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente”. 
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4.3.7.1. Divulgação do curso 

Entre os respondentes, a maioria era da opinião de que as suas instituições 

faziam a divulgação do curso de educação a distância que 

frequentavam. Nesse sentido, 39.4% disse que concordava em como as 

instituições divulgavam os seus cursos e 36.1% indicou que concordava 

totalmente em como as instituições faziam a divulgação dos cursos. Uma 

percentagem menor de respondentes era da opinão em como as 

instituições não faziam a divulgação dos cursos. Destes, 5.4% disse que 

discordava de que as instituições divulgavam os cursos e 7.6% disse que 

discordava totalmente. No entanto, 11.4% entre os respondentes assumiu 

uma posição neutra com relação à divulgação dos cursos pelas 

instituições tendo estes indicado que não concordava, nem discordava, 

conforme ilustra o gráfico 62. 

Gráfico 62: Divulgação do curso 

 

Em termos comparativos, tanto nas instituições públicas como nas 

privadas, os respondentes estavam satisfeitos pelo facto de que as 

respetivas instituições faziam a divulgação dos cursos. Entre os 

respondentes das instituições públicas, cerca de 67.0% indicou que havia 

divulgação dos cursos. Das instituições privadas, cerca de 84.0% entre os 

respondentes indicou que as instituições faziam a divulgação dos cursos. 

Pelos dados, existia ligeira diferença no nível do grau de satisfação entre 

os estudantes do sector público e privado, em que os últimos mostravam 
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maior satisfação no tocante à divulgação dos cursos pelas respetivas 

instituições. 

4.3.7.2. Informação sobre o funcionamento do curso 

Sobre a existência de informação em relação ao funcionamento do curso, 

a maioria dos respondentes opinou positivamente. Entre os respondentes, 

50.9% indicou que concordava com a sua existência e 36.1% que 

concordava totalmente. No entanto, uma percentagem menor entre os 

respondentes indicou que não estava de acordo em como existia 

informação sobre o funcionamento do curso, com 4.8% a indicar que 

discordava e 2.1% disse que discordava totalmente em como existia 

informação sobre o funcionamento do curso. Entre os respondentes, 6.0% 

disse que não concordava nem discordava sobre a existência de 

informação com relação ao funcionamento do curso, como ilustra o 

gráfico 63. 

Gráfico 63: O funcionamento do curso 

 

Em termos comparativos, quer entre os respondentes das instituições 

públicas quer das privadas fez-se uma apreciação positiva em relação à 

existência de informação sobre o funcionamento do curso. Cerca de 

86.0% entre os respondentes das instituições públicas indicou que havia 

informação sobre o funcionamento do curso. De igual modo, cerca de 

87.0% entre os respondentes das instituições privadas indicou que havia 
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informação sobre o funcionamento do curso. O nível do grau de 

satisfação entre respondentes do sector público e privado era 

praticamente o mesmo atendendo a que a diferença é insignificante. 

4.3.7.3. Informação sobre serviços disponíveis para o curso 

Sobre a existência de informação dos  serviços disponíveis para o curso 

(biblioteca, sala de estudo, laboratório, sala de de informática), 41.2%  

entre os respondentes disse que concordava em como existia e 29.8% 

disse que concordava totalmente. No entanto, 12.5% entre os 

respondentes disse que discordava da sua existência e 6.1% que 

discordava totalmente. Entre os respondentes, 10.4% disse que não 

concordava nem discordava da existência de informação sobre os 

serviços disponíveis para o curso, conforme ilustra o gráfico 64.  

Gráfico 64: Serviços disponíveis 

 

Tanto entre os respondentes das instituições de natureza pública como os 

de natureza privada fizeram uma apreciação positiva com relação à 

informação dos serviços disponíveis para o curso. Cerca de 71.0% entre os 

respondentes, tanto das instituições públicas como das privadas, indicou 

que havia informação sobre os serviços disponíveis para o curso.  
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4.3.7.4. Informação sobre aspetos administrativos e financeiros 
do curso 

No que tange à existência de informação sobre os aspetos administrativos 

e financeiros relativos ao curso (documentação, matrículas, propinas), 

41.1% entre os respondentes disse que concordava com a sua existência e 

48.7% que concordava totalmente. Entretanto, 2.6% entre os respondentes 

disse que discordava da existência de informação sobre os aspetos 

administrativos e financeiros do curso bem como 2.6% disse que 

discordava totalmente sobre existência de informação. Os que disseram 

que não concordavam nem discordavam sobre a existência de 

informação dos aspetos administrativos e financeiros do curso eram 2.4%  

entre os respondentes, conforme ilustra o gráfico 65. 

Gráfico 65: Informação administrativa e financeira 

 

Quer entre os respondentes das instituições públicas quer entre os das 

privadas, foi feita uma apreciação positiva com relação a existência de 

informação administrativa e financeira do curso. Cerca de 84.0% entre os 

respondentes das instituições públicas indicou que havia informação de 

natureza administrativa e financeira do curso e cerca de 95.0% entre 

respondentes das instituições privadas também indicou que havia 

informação. O grau de satisfação entre respondentes do sector público e 
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privado era praticamente idêntico com uma diferença não muito 

significativa entre eles. 

4.3.7.5. Informação sobre o calendário das atividades  

Entre os respondentes, 34.2% disse que concordava que havia um 

calendário das atividades do curso e 58.9% que concordava totalmente 

com essa existência. Já numa percentagem menor entre os respondentes 

que não concordavam, 1.9% disse que discordava e 2.4% que discordava 

totalmente. Entre os respondentes, 2.7% disse que não concordava nem 

discordava que existia um calendário das atividades do seu curso, como 

ilustra o gráfico 66. 

Gráfico 66: Informação sobre calendário de atividades 

 

 Entre os respondentes das instituições públicas e privadas foi feita uma 

apreciação positiva com relação à existência de um calendário das 

atividades do curso. Do sector público, cerca de 90.0% entre os 

respondentes disse que havia calendarização das atividades do curso e 

do sector privado, cerca de 95.0% também disse que havia 

calendarização das atividades. O grau de satisfação entre ambos grupos 

de respondentes tem uma ligeira diferença, conforme dados 

apresentados no gráfico 66.  
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4.3.8. Condições de aprendizagem     
 
4.3.8.1. Acesso aos materiais de estudo 
 
No que diz respeito ao acesso aos materiais de estudo, 43.8% entre os 

respondentes disse que concordava que havia acesso aos materiais de 

estudo e 28.6% disse que concordava totalmente. No entanto, 10.6% entre 

os respondentes disse que discordava e 6.1% que discordava totalmente 

que havia acesso aos materiais de estudo. Entre os respondentes, 10.6% 

disse que não concordava nem discordava da existência de acesso aos 

materiais de estudo, como ilustra o gráfico 67. 

Gráfico 67: Acesso aos materiais de estudo 

 

Houve uma avaliação positiva entre os respondentes do sector público e 

privado com relação ao acesso aos materiais de estudo. Cerca de 56.0% 

entre os respondentes do sector público indicou que havia acesso aos 

materiais de estudo e, do sector privado, cerca 90.0% indicou que havia 

acesso aos materiais de estudo. Havia, portanto, entre os dois grupos de 

respondentes, uma diferença notável quanto ao grau de satisfação com 

relação ao acesso aos materiais de estudo com a indicação de uma 

maior satisfação entre os respondentes do sector privado.  
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4.3.8.2. Acesso à bibliografia obrigatória 

Quanto ao acesso à bibliografia obrigatória do curso, 32.7%  entre os 

respondentes concordava que existiam condições de acesso à 

bibliografia obrigatória do curso e 17.3% indicou que concordava 

totalmente em como havia condições de acesso à bibliografia 

obrigatória. Entretanto, 17.6%  entre os respondentes indicou que 

discordava que existiam condições de acesso à bibliografia obrigatória do 

curso e 7.7% disse que discordava totalmente sobre a existência de 

condições de acesso à bibliografia do curso. Com uma percentagem 

relativamente significativa, 24.7% entre os respondentes indicou que não 

concordava nem discordava que havia condições de acesso à 

bibliografia obrigatória do curso, como ilustram os dados do gráfico 68.  

Gráfico 68: Acesso à bibliografia obrigatória do curso 

 

Quer entre os respondentes do sector público quer entre os do sector 

privado, houve uma avaliação positiva no que concerne às condições de 

acesso à bibliografia obrigatória do curso. Cerca de 44.0% entre os 

respondentes do sector público indicou que havia condições de acesso à 

bibliografia obrigatória do curso e cerca de 56.0% entre os respondentes 

do sector privado indicou também que havia condições de acesso à 

bibliografia obrigatória do curso. O grau de satisfação entre os 
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respondentes do sector privado no tocante ao acesso à bibliografia 

obrigatória do curso era relativamente maior quando comparado aos 

respondentes do sector público.  

No setor privado, as condições de aprendizagem tendem a ser melhores 

em relação ao setor público devido aos recursos que este possui. Regra 

geral, as instituições privadas em Moçambique obtem os seus recursos das 

cobranças, quer das matrículas quer das propinas, que se fazem aos 

estudantes e que são mais elevadas que às do sector público. O sector 

público, devido à sua natureza e responsabilidade social, cobra valores 

relativamente mais baixos quando comparados aos do sector privado. 

Parte significativa dos recursos do sector público são atribuídos pelo 

Estado que também são limitados devido à condição financeira do país. 

4.3.8.3. Laboratório em funcionamento 

Sobre a existência de um laboratório em funcionamento para o curso, 

entre os respondentes houve uma apreciação pouco positiva a esse 

respeito. Entre os respondentes, 19.3% indicou que concordava que existia 

um laboratório em funcionamento e 7.8% indicou que concordava 

totalmente que existia um laboratório em funcionamento. Em 

contrapartida, uma maioria de 26.1% e 17.0% entre os respondentes 

indicou que discordava e discordava totalmente que existia um 

laboratório em funcionamento. Com uma percentagem relativamente 

significativa, 29.9% entre os respondentes disse que não concordava nem 

discordava de que existia um laboratório em funcionamento, conforme 

ilustra o gráfico 69.  
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Gráfico 69: Laboratório em funcionamento 

 

Em termos comparativos, tanto entre respondentes do sector público assim 

como os do privado, a avaliação que se fez com relação a existência de 

um laboratório em funcionamento para o curso não foi  muito positiva. 

Entre os respondentes do sector público, cerca de 30.0% indicou que 

existia um laboratório em funcionamento para o curso enquanto que 

entre os respondentes do sector privado, apenas cerca de 23.0% indicou 

que existia um laboratório em funcionamento. Ambos grupos de 

respondentes tiveram valores maiores na discordância de que existia um 

laboratório em funcionamento para o curso com cerca de 39.0% entre os 

respondentes do sector público e 46.0% do sector privado. Por outro lado, 

os que não tinham uma posição definida, tanto entre os respondentes do 

sector público como do privado, eram, de igual modo, em número 

relativamente significativo com cerca de 30.0% e 29.0% respetivamente.  

Estes resultados mostram a dificuldade que as instituições quer públicas 

quer privadas têm em relação à providência de um laboratório para os 

cursos em que este é necessário. Conforme os resultados relacionados 

com o perfil das instituições, nas tabelas 7 e 8, os provedores de educação 

a distância tinham centros de recurso um pouco por todos os distritos do 

país. Destes centros de recurso, 81.3% eram propriedade das próprias 

instituições. A dificuldade com os laboratórios reportada pelos 
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respondentes pode significar que as instituições tinham, de alguma forma, 

os respetivos centros de recurso sem todas as condições criadas para 

atender na forma ideal cursos que necessitassem de laboratório. 

4.3.8.4. Centro de recursos em funcionamento 

A maioria, entre os respondentes, manifestou uma opinião positiva com 

relação à existência de um centro de recursos em funcionamento. Entre os 

respondentes, 40.6% disse que concordava e 45.2% disse que concordava 

totalmente que havia um centro de recursos em funcionamento. Numa 

percentagem menor entre os respondentes, 6.1% disse que discordava e 

3.0% discordava totalmente de que existia um centro de recursos em 

funcionamento. Entretanto, 5.2% entre os respondentes disse que não 

concordava nem discordava de que exisita um centro de recursos em 

funcionamento, como ilustram os dados do gráfico 70. 

Gráfico 70: Centro de recursos 

 

Entre os respondentes do sector público e os respondentes do sector 

privado houve uma avaliação postiva com relação à existência de um 

centro de recursos em funcionamento. Cerca de 80.0%, entre os 

respondentes do público, indicou que havia um centro de recursos em 

funcionamento e cerca de 90.0% do sector privado indicou que havia um 

centro de recursos em funcionamento. Quer entre os respondentes do 

sector público quer entre os do sector privado havia satisfação com 
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relação ao funcionamento do centro de recursos havendo entre eles uma 

ligeira diferença. 

Os centros de recurso geralmente são a representação da instituição e 

nele se oferecem serviços de natureza variada, de apoio ao estudante, 

que incluem “…admitir estudantes, fornecer materiais de aprendizagem 

aos alunos, distribuir e avaliar trabalhos, organizar aulas para contactos 

pessoais, e organizar experiências em laboratório, workshops, e outras 

experiências práticas” (The Commonwealth of Learning, 2003, p.127). 

Olhando para a natureza dos serviços de apoio que os centros de recurso 

oferecem, é importante que estes, uma vez estabelecidos, funcionem de 

modo a prestar a assistência de que os estudantes necessitam. Olhando 

para o caso concreto dos estudantes do ensino superior participantes no 

presente estudo, os dados são indicativos de que entre a maioria dos 

respondentes havia satisfação pelo facto de os centros de recurso 

existentes funcionarem, prestando-lhes dessa forma os serviços de apoio 

necessários.  

A existência de centros de recurso a funcionarem prestando serviços de 

apoio com os quais os estudantes se mostravam de certa forma satisfeitos, 

poderá, em parte, dever-se ao facto de as instituições de educação a 

distância terem de cumprir com o Regulamento do Ensino a Distância em 

vigor e que requer que antes do início da oferta dos cursos, estas 

garantam que as instalações físicas necessárias ao bom funcionamento 

dos cursos estejam criadas. De acordo com regulamento, antes do início 

da oferta dos cursos, as instituições devem garantir “Centros de Recursos 

(…) ajustados às necessidades dos estudantes a distância, para a 

realização das funções pedagógico-administrativas do curso” (Governo 

de Moçambique, 2009, p. 21).  

4.3.8.5. Biblioteca em funcionamento 

Sobre a existência de uma biblioteca em funcionamento, 38.2%  entre os 

respondentes disse que concordava que havia uma biblioteca em 
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funcionamento e 39.0% que concordava totalmente que existia uma  

biblioteca em funcionamento. No entanto, 7.3%  entre os respondentes 

discordava que existia uma biblioteca em funcionamento e 11.3% 

discordava totalmente que exisitia uma biblioteca em funcionamento. 

Com opinião não definida, 9.3% entre os respondentes indicou que não 

concordava nem discordava que havia uma biblioteca em 

funcionamento, como ilustra o gráfico 71. 

Gráfico 71: Biblioteca em funcionamento 

 

Os respondentes, tanto do sector público como do privado, fizeram uma 

avaliação positiva com relação à existência de uma bilblioteca em 

funcionamento. Cerca de 77.0% entre os respondentes das instituições do 

sector público indicou que concordava que existia uma biblioteca em 

funcionamento. Entre os respondentes do sector privado, cerca de 77.0%, 

indicou que concordava que existia uma biblioteca em funcionamento. 

Em termos de grau de satisfação, não havia praticamente diferenças 

entre ambos os grupos. 

4.3.8.6. Acesso ao equipamento informático 

Entre os respondentes, 32.6% indicou que concordava que existiam  

condições de acesso ao equipamento informático e 30.8% indicou que 

concordava totalmente. Em contrapartida e, numa percentagem menor, 

8.0% disse que discordava e 11.1% que discordava totalmente que 

existiam condições de acesso ao equipamento informático. Entre os 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

40.0% 

50.0% 

Geral Público Privado 

Pe
rc

e
nt

a
g

e
m

 d
e

 
re

sp
o

nd
e

nt
e

s 

Opinião sobre a existência de uma biblioteca em funcionamento 

Discordo 
totalmente 
Discordo 

Não concordo 
nem discordo 
Concordo 

Concordo 
totalmente 



 

 174 

respondentes, 17.5% disse que não concordava nem discordava que 

havia condições de acesso ao equipamento informático, conforme ilustra 

o gráfico 72.  

Gráfico 72: Acesso ao equipamento informático 

 

No tocante às condições de acesso ao equipamento informático, quer 

entre respondentes do sector público quer do privado, fizeram uma 

avaliação positiva. Entre os respondentes do sector público, cerca de 

47.0% disse que concordava que existiam condições de acesso ao 

equipamento informático. No sector privado, cerca de 80.0% entre os 

respondentes disse que concordava que havia condições de acesso ao 

equipamento informático. Em termos de grau de satisfação, existia uma 

diferença relativamente considerável entre os respondentes do sector 

público e privado. O grau de satisfação entre os respondentes do sector 

privado era quase o dobro do setor público, o que de certa forma indica 

parte das dificuldades que existiam no sector público para providenciar 

acesso ao equipamento informático aos seus estudantes.  

4.3.8.7. Disponibilização de internet 

Quanto à disponibilização de internet, 35.3% entre os respondentes indicou 

que concordava e 37.8% que concordava totalmente que havia 

disponibilização de internet. No entanto, 11.2% indicou que discordava e 

7.6% indicou que discordavam totalmente que havia disponibilização de 
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internet. Entre os respondentes, 7.6% indicou que não concordava nem 

discordava que havia disponibilização de internet, como ilustra o gráfico 

73. 

Gráfico 73: Disponibilização de internet 

 

Sobre a disponibilização de internet, quer os respondentes do sector 

público quer os do sector privado, fizeram uma avaliação positiva. Cerca 

de 68.0% entre os respondentes do sector público disse que concordava 

que havia disponibilização de internet. Do sector privado, cerca de 78.0% 

disse que concordava que havia disponibilização de internet. Embora 

existisse diferença não significativa, nota-se que a satistação era maior 

entre os respondentes do sector privado no tocante à disponibilização de 

internet. À semelhança das dificuldades nas condições de acesso ao 

equipamento informático, no sector público havia também algumas 

limitações na disponibilização de internet. Cremos que a combinação 

destes dois elementos criava, aos estudantes do sector público, algum 

constrangimento no processo de ensino e aprendizagem, tendo em conta 

que o e-Learning era o modelo por eles indicado como de maior uso 

(51.2%) em relação ao b-Learning (41.7%) e ao material impresso (6.2%). 
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4.3.9. Materiais de estudo 

4.3.9.1. Formatação dos materiais 

Quanto à formatação dos materiais de estudo, 48.4% entre os 

respondentes concordava que facilitava a aprendizagem e 24.7% 

concordava totalmente. Entre os respondentes, 7.1% discordava que a 

formatação dos materiais de estudo facilitava a aprendizagem e 4.9% 

discordava totalmente. Entre os respondentes, 14.8% não concordava 

nem discordava que a formação dos materiais de estudo facilitava a 

aprendizagem, como ilustra o gráfico 74. 

Gráfico 74: Formatação dos materiais de estudo 

 

A avaliação sobre a formatação dos materiais foi positiva tanto entre 

respondentes do sector público bem como entre os do sector privado 

embora haja uma diferença significativa a nível do seu grau de satisfação. 

Entre os respondentes do setor público, cerca de 64.0% concordava que a 

formatação dos materiais facilitava o estudo e 84.0% do sector privado 

concordava que a formatação dos materiais faciltava a aprendizagem.  

4.3.9.2. Clareza dos conteúdos 

Entre os respondentes, 53.3% concordava que os conteúdos do material 

de estudo eram claros e 29.9% concordava totalmente. Numa 

percentagem menor, 4.4% disse que discordava que os conteúdos do 
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material de estudo eram claros e 3.0% disse que discordava totalmente. 

No entanto, 9.5% entre os respondentes disse que não concordava nem 

discordava que os conteúdos do material de estudo eram claros, 

conforme ilustra o gráfico 75. 

Gráfico 75: Clareza dos conteúdos 

 
Sobre a clareza dos conteúdos do material de estudo, tanto entre os 

respondentes do sector público como para os do sector privado, a  

avaliação foi positiva. Entre os respondentes do sector público, cerca de 

75.0% disse que concordava que os conteúdos do material de estudo 

eram claros. No sector privado, cerca de 90.0% disse que concordava que 

os conteúdos do material de estudo eram claros. Em termos do grau de 

satisfação entre os dois grupos, era maior entre os respondentes do sector 

privado com uma diferença relativamente significativa. 

4.3.9.3. Facilitação da aprendizagem 

Com relação à facilitação da aprendizagem através dos materiais de 

estudo, 49.2% entre os respondentes concordava que os mesmos 

facilitavam a aprendizagem e 37.6% disse que concordava totalmente. 

Numa percentagem menor, 3.5% disse que discordava que os materiais de 

estudo facilitavam a aprendizagem e 2.2% disse que discordava 

totalmente. Entretanto, 4.9% entre os respondentes disse que não 
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concordava nem discordava que os materiais de estudo facilitavam a 

aprendizagem, conforme ilustra o gráfico 76. 

Gráfico 76: Facilitação da aprendizagem através dos materiais de estudo 

 

Relativamente à facilitação da aprendizagem através dos materiais de 

estudo, os respondentes do sector público e os do sector privado fizeram 

uma avaliação positiva. Entre os respondentes do sector público, cerca de 

80.0% disse que concordava que os materiais de estudo facilitavam o 

processo da aprendizagem. No sector privado, cerca de 90.0% disse que 

concordava que os materiais de estudo facilitavam a aprendizagem. Em 

termos do grau de satisfação entre os respondentes do sector público e 

do sector privado, esta era maior no sector privado com uma ligeira 

diferença em relação ao sector público. 

Com relação à importância que os materiais de estudo desempenham na 

motivação e, consequente sucesso dos estudantes de educação a 

distância, Thistoll e Yates (2016), num estudo realizado na The Open 

Polytechnic of Newzealand, recomedam que “It is also essential that once 

students are enrolled and engaged, institutions do not create barriers or 

reduce motivation through out-of-date, unclear, and confusing course 

materials (p.191). Tendo como base a citação acima, os materiais de 

estudo na educação a distância contribuem para o sucesso dos 

estudantes nos seus cursos quando têm uma apresentação atraente, os 

seus conteúdos são claros e facilitam a aprendizagem. 
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4.3.10. Processo de avaliação 

4.3.10.1. Calendário de avaliações 

Sobre a existência de um calendário de realização de avaliações do 

curso, os respondentes no geral fizeram uma avaliação positiva. Entre os 

respondentes, 33.2% concordou que existia um calendário de avaliações 

do curso e 64.2% disse que concordava totalmente. Apenas uma 

pequena percentagem entre os respondentes fez uma avaliação menos 

positiva com relação à existência de um calendário de avaliações do 

curso. Destes, 0.8% discordava que existia um calendário de avaliações do 

curso e 1.3% disse que discordava totalmente que existia. Entre os 

respondentes, 0.5%  não concordava nem discordava que existia um 

calendário de avaliações do curso, como ilustra o gráfico 77. 

Gráfico 77: Calendário de avaliações 

 

No que concerne à existência de um calendário de realização de 

avaliações, tanto entre os respondentes do sector público como entre os 

do sector privado, foi feita uma avaliação positiva. Cerca de 97.0% entre 

os respondentes do sector público concordou que existia um calendário 

de realização de avaliações do curso e, de igual modo, cerca de 97.0% 

entre os respondentes do sector privado disse que concordava que existia 
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um calendário de avaliações. O grau de satisfação de ambos grupos era 

praticamente o mesmo. 

4.3.10.2. Condições do local de realização das avaliações 

No tocante às condições do local de realização das avaliações, 40.9%  

entre os respondentes disse que concordava que existiam e 45.9% disse 

que concordava totalmente em como existiam condições. Com uma 

avaliação menos positiva sobre as condições do local de realização das 

avaliações, 3.5% entre os respondentes disse que discordava e 1.8% disse 

que discordava totalmente que estas existiam. No entanto, 7.9% entre os 

respondentes disse que não concordava nem discordava que existiam 

condições no local de realização das avaliações, como ilustra o gráfico 

78.  

Gráfico 78: Condições do local das avaliações 

 

Tanto entre os respondentes de instituições públicas como entre os de 

instituições privadas, a avaliação feita com relação à existência de 

condições no local de realização das avaliações foi positiva. Cerca de 

86.0% entre os respondentes do sector público concordava que existiam 

condições no local de realização das avaliações e cerca de 88.0% entre 

os respondentes do sector privado concordava que existiam condições no 

local das avaliações. O grau de satisfação entre os respondentes dos dois 

grupos era praticamente o mesmo, com apenas uma ligeira diferença.  
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4.3.10.3. Avaliação da matéria  

Entre os respondentes, a maioria fez uma avaliação positiva com relação 

ao conteúdo da matéria da avaliação. Dos respondentes, 45.0% afirmou 

que concordava que a matéria da avaliação era feita com base nos 

conteúdos estudados e 46.1% concordava totalmente. Uma pequena 

percentagem entre os respondentes, dos quais 2.2% disse que discordava 

e 2.4% discordava totalmente que a avaliação era feita com base na 

matéria estudada. Entretanto, 4.3%  entre os respondentes disse que não 

concordava nem discordava que a avaliação era feita com base na 

matéria estudada, como ilustra o gráfico 79. 

Gráfico 79: Conteúdo da matéria da avaliação 

 

No que diz respeito ao conteúdo da matéria da avaliação, quer entre os 

respondentes do sector público quer entre os do sector privado, a 

avaliação feita foi positiva. Cerca de 88.0% entre os respondentes do 

sector público concordava que a avaliação era feita com base na 

matéria estudada, e cerca de 94.0% entre os respondentes do sector 

privado disse que estava também de acordo. 

4.3.10.4. Feedback da avaliação 

Em termos de feedback da avaliação realizada, 40.9% entre os 

respondentes disse que concordava que os tutores forneciam o feedback 

da avaliação e 22.6% concordava totalmente que havia feedback dos 
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tutores sobre a avaliação realizada. Entretanto, 12.4% entre os 

respondentes discordava que os tutores davam o feedback da avaliação 

realizada e 9.6% discordava totalmente que os tutores assim o faziam. 

Entre os respondentes,14.6% não concordava nem discordava que os 

tutores davam o feedback da avaliação realizada, como ilustra o gráfico 

80. 

Gráfico 80: Feedback da avaliação 

 

 

Com relação à existência de feedback por parte dos tutores concernente 

à avaliação realizada, quer entre os respondentes do sector público quer 

entre os do sector privado, foi feita uma avaliação positiva. Entre os 

respondentes do sector público, cerca de 63.0% concordava que os 

tutores davam o feedback da avaliação. Por parte do sector privado, 

também cerca de 63.0% disse que concordava que havia feedback dos 

tutores à avaliação realizada. Em termos do grau de satisfação, ambos 

grupos estavam no mesmo nível, não havendo portanto diferenças.  

O feedback é crucial no processo de ensino e aprendizagem pois, através 

dele, os professores e tutores intervêm no processo de aprendizagem dos 

estudantes dando-lhes a oportunidade de verificarem o seu progresso 

(Chokwe, 2015). Segundo Chokwe (2015), “Feedback is very critical in 

learning and teaching. Without feedback, learning is like a ship without 

radar as there is no direction given to students regarding their written work” 
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(p.39). O feedback da avaliação pelos tutores permite, como vimos, que 

os estudantes vejam como o seu trabalho foi feito, que erros foram 

cometidos e como corrigí-los, criando, dessa forma, um momento de 

aprendizagem. Como afirma Hyland (2001)  

“Feedback plays an essential role…and is particularly important for 
distance…learners, since it may be their only opportunity to get 
information on their performance. Feedback also serves an important 
function in motivating and encouraging students” (p. 233). 

O feedback é, para além de elemento importante na informação ao 

estudante a distância sobre o seu desempenho, um elemento motivador e 

encorajador. Através dele, o estudante conhece o quão bem está no seu 

curso, o que precisa melhorar e serve de elemento de orientação para o 

futuro, criando, assim, a condição moral para um maior empenho. 

4.3.11. Atendimento e apoio ao estudante 

4.3.11.1. Disponibilidade dos tutores 

No tocante ao atendimento e apoio ao estudante, entre os respondentes 

houve uma avaliação positiva quanto à disponibilidade de tutores para o 

seu apoio. Nesse sentido, 53.9% entre os respondentes disse que 

concordava que havia disponibilidade de tutores para o seu atendimento 

e 31.1% disse que concordava totalmente que havia disponibilidade de 

tutores. Numa percentagem menor, 2.9% entre os respondentes disse que 

discordava que havia disponibilidade de tutores para o seu atendimento e 

1.6% entre os respondentes disse que discordava totalmente em como 

havia disponibilidade de tutores. Entre os respondentes, 10.5% disse que 

não concordava nem discordava que havia disponibilidade de tutores 

para o seu atendimento, conforme ilustra o gráfico 81. 
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Gráfico 81: Disponibilidade de tutores 

 

Quanto à disponibilidade de tutores para atender aos estudantes, os 

respondentes do sector público e do sector privado fizeram uma 

avaliação positiva. Entre os respondentes do sector público, cerca de 

87.0%  concordava que havia disponibilidade de tutores enquanto que  

entre os respondentes do sector privado, cerca de 81.0% disse que 

concordava que havia disponibilidade de tutores. Em termos do grau de 

satisfação, existia uma ligeira diferença entre os dois grupos com uma 

vantagem não significativa para o sector público. 

4.3.11.2. O apoio necessário 

Com relação ao apoio de que os estudantes necessitavam, 53.1% entre os 

respondentes concordava que recebia o apoio necessário dos tutores e 

25.8% disse que concordava totalmente que tinha o apoio necessário por 

parte dos tutores. Em número reduzido, 5.0% disse que discordava de que 

recebia o apoio de que necessitava por parte dos tutores, e 0.9% disse 

que discordava totalmente que recebia o apoio de que necessitava dos 

tutores. Entre os respondentes, 15.1% não concordava nem discordava 

que recebia o apoio de que necessitava, como ilustra o gráfico 82. 
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Gráfico 82: O apoio dos tutores 

 

A avaliação que os respondentes do sector público e privado fizeram em 

relação ao apoio de que necessitavam por parte dos tutores era positiva. 

Entre os respondentes do sector público, cerca de 80.0%  concordava que 

recebia o apoio necessário. Do sector privado, cerca de 77.0% entre os 

respondentes concordava que tinha o apoio de que necessativa através 

dos tutores. Em termos do grau de satisfação entre os dois grupos, havia 

uma diferença mínima. 

4.3.12. Benefícios e limitações da educação a distância 

A opinião dos respondentes sobre os benefícios e limitações da educação 

a distância foi obtida com perguntas específicas de cada uma destas 

dimensões por meio de uma escala de tipo Likert: “sem importância” a 

“muito importante”. 

4.3.12.1. Benefícios da educação a distância 

4.3.12.1.1. Oportunidade de estudar 

No tocante ao benefício oportunidade de estudar, 44.5% entre os 

repondentes considerou importante e 51.9% considerou muito importante. 

No entanto, 0.5% entre os respondentes considerou o benefício 

oportunidade de estudar como sem importância e 1.4% entre os 

respondentes considerou de pouca importância. Entre os respondentes, 
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1.6% classificou o benefício oportunidade de estudar como não 

importante nem pouco importante, como ilustra o gráfico 83. 

Gráfico 83: Oportunidade de estudar como benefício da educação a distância 

 

No que diz respeito ao benefício da educação a distância a 

oportunidade de estudar, os respondentes de um modo geral fizeram uma 

avaliação positiva. Em termos comparativos, cerca 95.0% entre os 

respondentes do sector público considerou de importante o benefício da 

educação a distância oportunidade de estudar e cerca de 97.0% entre os 

respondentes do sector privado considerou importante o benefício 

oportunidade de estudar, observando-se uma diferença insignificante 

entre os dois grupos.  

4.3.12.1.2. Estudar e trabalhar 

Entre os respondentes, 42.8% considerou estudar e trabalhar como um 

benefício importante da educação a distância e 53.3% como um 

benefício muito importante. Entre os respondentes, 2.1% classificou estudar 

e trabalhar como um benefício pouco importante e 0.3% sem importância. 

Cerca de 1.5% considerou o benefício estudar e trabalhar não importante 

nem pouco importante, como ilustra o gráfico 84. 
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Gráfico 84: Estudar e trabalhar como benefício da educação a distância 

 

Comparando o sector público e o privado, cerca de 96.0% entre os 

respondentes do sector público considerou importante o benefício estudar 

e trabalhar. Do sector privado, cerca 95.0% entre os respondentes 

considerou o benefício estudar e trabalhar importante. A diferença entre 

os dois grupos não era significativa. 

4.3.12.1.3. Horário flexível de estudo 

No tocante ao benefício horário flexível de estudo, 55.3% entre os 

respondentes considerou como importante e 31.5% entre os respondentes 

considerou como um benefício muito importante. Entretanto, 4.8% entre os 

respondentes considerou horário flexível de estudo como um benefício 

pouco importante e 1.1% entre os respondentes como benefício sem 

importância. Foi considerado como benefício não importante nem pouco 

importante por 7.3% entre os respondentes, conforme ilustra o gráfico 85. 

Gráfico 85: Horário flexível de estudo  
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Comparando o sector público e o privado, entre os respondentes do 

público, cerca de 83.0% considerou o benefíco horário flexível de estudo 

como importante. Entre os respondentes do privado, cerca de 90.0% 

considerou horário flexível de estudo como um benefício importante da 

educação a distância. Entre os dois grupos existia uma diferença não 

significativa. 

4.3.12.1.4. Escolha do lugar de estudo 

Entre os respondentes, 46.0% indicou o benefício escolha do lugar de 

estudo como importante e 42.6% como muito importante. Dos 

respondentes, 4.6% indicou o  benefício escolha do lugar de estudo como 

pouco importante e 1.9% como um benefício sem importância. Entre os 

respondentes, 4.9% considerou não importante nem pouco importante o 

benefíco da educação a distância escolha do lugar de estudo, conforme 

ilustra o gráfico 86. 

Gráfico 86: Escolha do lugar de estudo  

 

Em termos comparativos entre o sector público e o sector privado, dos 

respondentes do sector público, 87.0% indicou o benefício escolha de 

lugar de estudo como importante. Do sector privado, cerca de 90.0% 

indicou como importante o benefício da educação a distância escolha 

de lugar de estudo. Entre os dois grupos havia uma certa diferença.  
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4.3.12.1.5. Criação de hábitos de disciplina e organização 

Para 51.0% entre os respondentes, a criação de hábitos de disciplina e 

organização como benefício da educação a distância era importante e 

para 37.5% entre os respondentes era muito importante. No entanto, 2.8% 

indicou como um benefício pouco importante enquanto que 1.1% entre os 

respondentes indicou como benefício sem importância. Entre os 

respondentes, 7.6% indicou a criação de hábitos de disciplina e 

organização como benefício não importante nem pouco importante, 

como ilustra o gráfico 87.  

Gráfico 87: Criação de hábitos de disciplina e organização  

 

Em termos de comparação entre o sector público e privado, cerca de 

87.0% entre os respondentes do sector público indicou o benefício criação 

de hábitos de disciplina e organização como importante. Entre os 

respondentes do sector privado, cerca 90.0% indicou o benefício da 

educação a distância criação de hábitos de disciplina e organização  

como importante. Entre os grupos a diferença existente era insignificante. 

4.3.12.1.6. Permanência na família enquanto se estuda 

Entre os respondentes, 39.6% indicou a permanência na família enquanto 

se estuda como importante e 39.6% como muito importante. Foi indicado 

como um benefício pouco importante por 7.3% entre os respondentes e 

por 4.8% como benefício sem importância. No entanto, 8.8% entre os 
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respondentes indicou como benefício não importante nem pouco 

importante, conforme ilustra o gráfico 88. 

Gráfico 88: Permanência na família enquanto se estuda  

 

Em termos comparativos entre o sector público e o privado, cerca de 

79.0% entre os respondentes do sector público indicou a permanência na 

família enquanto se estuda, como importante. Entre os respondentes do 

sector privado, cerca de 78.0% indicou a permanência na família 

enquanto se estuda como importante. Entre os dois grupos não havia 

diferença significativa. 

4.3.12.1.7. Redução de custos com o transporte 

Entre os respondentes, 31.0% indicou como importante a redução de 

custos com o transporte como benefício da educação a distância  

enquanto que 49.7% considerou muito importante. Para 5.6% entre os 

respondentes, a redução de custos com o transporte era um benefício 

pouco importante e para 6.7% um benefício sem importância. Entre os 

respondentes, 7.0% considerou a redução de custos com o transporte 

como um benefício da educação a distância não importante nem pouco 

importante, como ilustra o gráfico 89. 
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Gráfico 89: Redução de custos com o transporte  

 

Comparando o sector público e o privado, cerca de 82.0% entre os 

respondentes do público indicou como importante a redução de custos 

com o transporte como benefício da educação a distância.  Do sector 

privado, cerca de 78.0% indicou como importante a redução de custos 

com o transporte como benefício da educação a distância. A diferença 

entre os dois grupos não era significativa.  

4.3.12.1.8. Oportunidade de usar tecnologias 

A oportunidade de usar tecnologias foi indicada por 30.6% entre os 

respondentes como importante enquanto que 61.1% considerou de muito 

importante. Entre os respondentes, 2.4% considerou a oportunidade de 

usar tecnologias como sendo pouco importante e 1.2% sem importância. 

Entretanto, 4.7% entre os respondentes considerou a oportunidade de usar 

tecnologias não importante nem pouco importante, como ilustra o gráfico 

90. 

Gráfico 90: Oportunidade de usar tecnologias 
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Comparando o sector público e o privado, cerca de 90.0% entre os 

respondentes do público indicou a oportunidade de usar tecnologias 

como benefício importante da educação a distância. Do sector privado, 

cerca de 92.0% indicou como importante a oportunidade de usar 

tecnologias. A diferença entre os dois grupos era insignificante. 

4.3.12.2. Limitações da educação a distância 

4.3.12.2.1. Fraca interação presencial com os colegas 

Entre os respondentes, 38.3% classificou a fraca interação presencial com 

os colegas como uma limitação importante enquanto que 20.4% entre os 

respondentes classificou como limitação muito importante. Entretanto, 

15.5% entre os respondentes classificou a limitação fraca interação 

presencial com os colegas como pouco importante e 13.0% entre os 

respondentes classificou como limitação sem importância. Entre os 

respondentes, 12.8% classificou a limitação fraca interação presencial 

com os colegas como não importante nem pouco importante, conforme 

ilustra o gráfico 91. 

Gráfico 91:  Fraca interação presencial com os colegas 
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limitação fraca interação presencial com os colegas. Entre os dois grupos 

a diferença não era significante. 

4.3.12.2.2 Fraco contato presencial com o professor 

No que diz respeito ao fraco contato presencial com o professor como 

uma limitação da educação a distância, 38.0% entre os respondentes 

indicou como importante enquanto que 22.6% entre os respondentes 

indicou como muito importante. Entre os respondentes, 11.7% classificou a 

limitação fraco contato presencial com o professor como pouco 

importante e 12.0% sem importância. Dos respondentes, 15.7% classificou a 

limitação fraco contato presencial com o professor como não importante 

nem pouco importante, como ilustra o gráfico 92. 

Gráfico 92: Fraco contato presencial com o professor  

 

Comparando o sector público e o sector privado, cerca de 60.0% entre os 

respondentes do público indicou como importante a limitação fraco 

contato presencial com o professor. Do sector privado, cerca de 61.0% 

indicou como importante a limitação fraco contato presencial com o 

professor. Entre os dois grupos a diferença existente era insignificante. 

4.3.12.2.2. Sentimento de insegurança no estudo independente 

Entre os respondentes, 34.3% indicou como importante o sentimento de 

insegurança no estudo independente e 16.7% como muito importante. 
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Entretanto, 19.8% entre os respondentes indicou como sendo pouco 

importante a limitação sentimento de insegurança no estudo 

independente e 10.6%  sem importância. Entre os respondentes, 18.7% 

indicou como não importante nem pouco importante a limitação 

sentimento de insegurança no estudo independente, como ilustra o 

gráfico 93. 

Gráfico 93: Sentimento de insegurança no estudo independente  

 

Em termos comparativos entre sector público e sector privado, cerca de 

51.0% entre os respondentes do setor público indicou o sentimento de 

insegurança no estudo independente como importante. Cerca de  50.0% 

entre os respondentes do sector privado indicou a limitação sentimento de 

insegurança no estudo independente como importante. Entre os dois 

grupos, a diferença existente era insignificante. 
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acima de 70.0%. Por exemplo, no benefício oportunidade de estudar, 
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foram registados cerca de 95.0% e cerca de 97.0% de satisfação entre os 

respondentes do ensino superior do sector público e do sector privado 

respetivamente. Quanto ao benefício oportunidade de usar tecnologias, 

foram registados cerca de 72.0% de satisfação entre os respondentes do 

ensino secundário e formação de professores. No ensino superior, foram 

registados cerca de 91.0% de satisfação entre os respondentes  do sector 

público e cerca de 92.0% de satisfação entre os respondentes do sector 

privado. A diferença existente no nível do grau de satisfação entre os níves 

de ensino no tocannte à oportunidade de usar tecnologias, tanto que 

benefício da educação a distância, podia dever-se ao facto de a nível do 

ensino secundário e formação de professores, o modelo de educação a 

distância predominante ser o material impresso (47.2%) e ao nível do 

ensino superior o modelo predominante de educação a distância ser o e-

Learning (66.6%). No entanto, nestes três níveis de ensino fazia-se uso de 

tecnologias de interação, mas com uma maior frequência a nível do 

ensino superior. 

Num estudo realizado nos Estados Unidos, no Mississippi Delta Allied Health 

Community College, sobre as barreiras e benefícios da educação a 

distância, com a participação de estudantes, professores e as faculdades, 

constatou-se que, em relação aos benefícios da educação a distância,  

“…there were substantial benefits to distance education. They all 
concurred that distance education…helped develop better time 
management, study, and organizational skills; was more flexible; and 
saved commuting costs and time spent in travel...Participants 
repeatedly reiterated convenience as the #1 benefit to distance 
education, with finances and time as an interrelated concept, with 
finances equaling time, and time equaling finances” (Mayfield-
johnson, Mohn, Young, & Mccullers, 2014, p.559). 

No mesmo estudo, verificou-se que os estudantes que com certa 

frequência usam a internet, têm a possibilidade de entrar em contato com 

várias ferramentas tecnológicas e familiarizar-se com elas (Ibidem, 2014). 

Se até num passado muito recente a oferta da educação a distância em 

Moçambique era essencialmente feita com base no recurso ao material 
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impresso, com alguma combinação de outros meios, como por exemplo a 

rádio, com o presente estudo podemos constatar que novas tecnologias 

têm estado a ser utilizadas na oferta de programas e cursos.   

Aquando da aprovação da Política de Informática pelo governo 

moçambicano (Resolução 28/2000), foi reiterado que a educação é 

sector chave para o desenvolvimento e que “…as tecnologias de 

informação e comunicação têm um papel importante a jogar para uma 

melhor e mais eficaz prestação de serviços na área educacional” 

(Governo de Moçambique, 2000, p. 21). Das oportunidades que a 

educação pode beneficiar com recurso às tecnologias de informação e 

comunicação, a sua aplicação na educação a distância torna possível a 

interação entre o professor e alunos situados em diversos lugares, 

eliminando a distância física (Ibidem, 2000).  

Com base no presente estudo, podemos constatar que as instituições 

provedoras de educação a distância em Moçambique têm estado a 

fazer o aproveitamento das tecnologias de informação e comunicação 

na oferta de seus programas e cursos. As instituições provedoras de 

educação a distância utilizam as tecnologias no suporte às atividades de 

aprendizagem bem como na interação com os estudantes. Das 19 

instituições que participaram no presente estudo, 11 indicaram que 

utilizavam a plataforma Moodle no suporte à aprendizagem. No suporte à 

interação, 13 instituições indicaram que usavam o Email, Facebook, SMS, 

WhatsApp, Twitter, Skype, Youtube e Webex. 

Os estudantes participantes do nosso estudo confirmaram, através das 

suas respostas, que havia utilização de tecnologias nos seus cursos e 

programas. Por exemplo, os estudantes, quer do nível secundário, da 

formação de professores quer os estudantes do nível superior público e 

privado, apontaram todos eles que as tecnologias serviam para aceder 

aos materiais do curso, envio de trabalhos, tutoria, comunicação, pesquisa 

e avaliação. 
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O testemunho das instituições e dos estudantes com relação à utilização 

das tecnologias de informação e comunicação na educação a distância, 

vem de certo modo confirmar que um dos benefícios da modalidade de 

educação a distância é a oportunidade de uso de tecnologias. O grau de 

satisfação dos estudantes do nível secundário, formação de professores e 

estudantes do nível superior com relação ao uso das tecnologias situava-

se entre 72.0% e 91.0% respetivamente. 

Ainda no âmbito dos seus benefícios, a educação a distância, pela sua 

natureza, chega aos lugares geograficamente distantes, dando uma 

oportunidade de formação às pessoas que vivem nesses locais.  

Por outro lado, a educação a distância dá uma oportunidade aos que, 

devido ao emprego e responsabilidade familiar não podem frequentar a 

tradicional escola convencional com a presença de um professor (Fresen, 

2018). 

4.4. Resultados das entrevistas 

Como antes referenciado, o pedido para a realização das entrevistas foi 

acompanhado por um guião contendo as perguntas das várias temáticas 

que iriam ser tratadas. Assegurou-se que as várias entrevistas cobrissem 

aspetos ligados i) ao impato e contributo da educação a distância a nível 

do Sistema Nacional de Educação, ii) à qualidade dos cursos e programas 

oferecidos, iii) às perspetivas com relação a educação a distância, iv) à 

formação, através da educação a distância, de técnicos médios e 

superiores nas áreas de agricultura, pesca, indústria (extrativa e 

transformadora) e turismo e, v) à estratégia e planos de formação dos 

recursos humanos a nível central e provincial.  

Na opinião dos vários entrevistados do sector da educação, a educação 

a distância em Moçambique tinha um impato e um contributo no âmbito 

do Sistema Nacional de Educação de que se destacavam os seguintes 

aspetos: 

• aumento do acesso ao ensino e a expansão do ensino superior;  
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• maior oportunidade de estudar para os jovens em especial as 

raparigas; 

• formação de quadros em geral e de professores em particular; 

• redução do absentismo no seio dos professores por poderem fazer a 

formação em contexto laboral; 

• melhoria das condições de vida do professor devido à mudança de 

carreira como fruto da formação; 

• contribuição para a retenção no sistema educativo. 

Era, portanto, sentimento dos entrevistados que a educação a distância, 

como modalidade de educação, dava um valioso e multifacetado 

contributo ao Sistema Nacional de Educação. A educação a distância 

em Moçambique tinha um grande impato e dava um contributo na 

formação de quadros, dos recursos humanos necessários ao 

desenvolvimento do país, tendo um entrevistado afirmado que “…está a 

dar uma grande ajuda na formação de quadros de Moçambique”. O 

mesmo entrevistado sublinhou que “…a nossa contribuição a nível de 

África é modesta, mas podemos dizer que… nós estamos a conseguir fazer 

o ensino a distância com resultados muito positivos”.  

Os entrevistados viam na educação a distância uma oportunidade para o 

acesso ao ensino. No ensino superior, por exemplo, apontaram como 

contributo da educação a distância o aumento do acesso a este nível de 

ensino e a sua expansão, tendo um dos entrevistados afirmado que “A 

educação a distância contribui para o aumento do acesso ao ensino 

superior; expadimos o ensino superior através da modalidade de 

educação a distância sem termos que necessariamente investirmos em 

grandes infraestruturas ou abrir mais instituições de ensino superior”. Na 

perspetiva dos entrevistados, a educação a distância criava 

oportunidades para os jovens e, principalmente as raparigas, que, devido 

a insuficiência da rede escolar, não podiam estar na escola. Os 

entrevistados apontaram o problema das distâncias como uma das 
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dificuldades de acesso à educação e que preocupava aos pais, 

sobretudo quando se tratava das raparigas. Para os jovens e raparigas, a 

educação a distância dava a oportunidade de continuarem no sistema e 

assim conseguir estudar. Sobre este aspeto concreto, um dos entrevistados 

adiantou que a educação a distância “Permite para esses que estão nas 

grandes cidades,…aqueles que estão longe, por causa das distâncias, 

principalmente as raparigas,…também consigam ingressar no sistema e 

tenham oportunidade também de estudar”. 

No âmbito da formação de professores, os entrevistados apontaram o 

facto de a educação a distância ter contribuido para fazer face ao 

reduzido número de instituições de formação que existiam e que eram 

necessárias devido ao crescimento da rede escolar, levando ao 

recrutamento de jovens com a 10ª classe, 12ª classe para dar aulas, mas 

sem formação psicopedagógica. Foi graças a educação a distância que 

esses jovens recrutados tiveram formação psicopedagógica como o 

afirma um dos entrevistados ao dizer “…tivemos muitos professores sem 

formação psicopedagógica. Mas hoje o cenário mudou. Esses professores 

não é que sairam do sistema, não. O que permitiu que eles ficassem já 

com a componente pedagógica foi o ensino a distância”. Por outro lado, 

o mesmo entrevistado apontou o facto de a educação a distância 

permitir aos professores da categoria N4 (professores com a 10ª classe e 

fazem um ano de formação profissional) “…aumentar a componente 

científica, pedagógica, para melhorar o desempenho, para terem 

autoridade científica na sala de aulas e, também, melhorar as condições 

da vida”. Como consequência da formação dos professores através da 

educação a distância, há uma melhoria do seu salário e 

consequentemente as suas condições de vida. 

 Para o mesmo entrevistado, “O ensino a distância contribuíu bastante 

para a redução do absentismo porque permite que o professor se forme 

estando a exercer, não abandona a escola,…que é uma mais valia”. A 
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redução do absentismo dos professores era, portanto, tido como um outro 

contributo da educação a distância, pois estes se formavam enquanto 

trabalhavam. Foi de igual modo sublinhado pelos entrevistados o facto de 

a educação a distância contribuir para a retenção no sistema pois 

permitia que aqueles que não podiam continuar a estudar através da 

modalidade presencial, podiam fazê-lo através da educação a distância, 

realçando o facto de a modalidade conseguir chegar onde o ensino 

presencial não chegava, permitindo assim o acesso da população à 

educação. Como afirmou um dos entrevistados, “Através do ensino a 

distância nós chegamos a sítios aonde não podemos chegar através da 

modalidade presencial”. 

No tocante à qualidade dos cursos a distância oferecidos, os entrevistados 

divergiam de opinião. Para alguns, os cursos tinham: 

• qualidade satisfatória; 

• qualidade boa. 

Para um outro grupo de entrevistados, os cursos tinham: 

• qualidade no geral não boa; 

• qualidade não satisfatória. 

Para os entrevistados que consideravam a qualidade dos cursos boa e 

satistatória, justificavam a sua avaliação apontando várias razões. Havia 

os que afirmavam que a qualidade dos cursos era boa porque as 

instituições que ofereciam cursos a distância tinham passado por um 

processo de acreditação. Para um dos entrevistados “Não há dúvidas que 

a qualidade é muito alta, partindo do princípio que alguns indicadores, os 

provedores estão a cumprir na sua integra, portanto quase na maioria dos 

indicadores”. O mesmo entrevistado sublinhou que “…a qualidade da 

maioria dos provedores que estão acreditados, satisfaz-nos…”. Os cursos 

das instituições que são acreditados, passam por um processo de 

acreditação instituído pela entidade reguladora da educação a distância 

em Moçambique, o Instituto Nacional de Educação a Distância (INED)., 
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Era, portanto, opinião dos entrevistados, que os cursos que passavam pelo 

processo de acreditação do INED tinham boa qualidade, pois havia toda 

uma verificação, por parte do regulador, do cumprimento dos requisitos 

necessários para a sua respetiva aprovação de acordo com o referencial 

de acreditação existente. Outrossim, os cursos eram avaliados pelos 

entrevistados como sendo de boa qualidade e satisfatória devido ao 

desempenho dos estudantes. Feita a comparação do desempenho dos 

estudantes da educação a distância e do ensino presencial, os 

entrevistados consideravam que os da educação a distância tinham 

melhores resultados. Estes davam como exemplo concreto o caso dos 

estudantes do programa do ensino secundário a distância, que é 

coordenado pelo Instituto de Educação Aberta e a Distância (IEDA), e 

que faziam o mesmo exame nacional que os estudantes do ensino 

presencial no fim do 1º ciclo do ensino secundário. Quando comparados 

os resultados dos estudantes do ensino presencial e da educação a 

distância, o desempenho dos estudantes da educação a distância era 

relativamente melhor. Esta era uma das razões que levava os entrevistados 

a considerar como boa e satisfatória a qualidade da educação a 

distância. Um dos entrevistados que considerou a qualidade dos cursos a 

distância de boa e satisfatória afirmou que  “...o PESD é muito bom, é 

minha opinião, é excelente. Os alunos que vão ao PESD, no fim, são muito 

melhores, em termos de avaliação dos resultados que estamos a ter nas 

escolas, do que os que vão a noite”. Para um outro entrevistado, a boa 

qualidade da educação a distância era demonstrada pelos resultados 

nesta modalidade de educação afirmando que “…os dados que nós 

recolhemos, até prova em contrário, mostram que os alunos que estão no 

ensino a distância, conseguem ter melhores rendimentos pedagógicos, 

sobretudo nos exames, que os alunos do presencial”. O PESD é o 

Programa do Ensino Secundário a Distância coordenado pelo IEDA e é 

oferecido através da rede das escolas secundárias existentes no país, 
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como opção para todos aqueles que, por alguma razão, não podem 

frequentar o ensino presencial. Para os entrevistados, os alunos do PESD 

tinham melhores resultados que os alunos do curso presencial e dos alunos 

que estudavam a noite, pelo que, eram da opinião que o curso noturno 

devia paulatinamente passar para o PESD bem como os respectivos 

recursos.  

Havia, entretanto, entrevistados que consideravam a qualidade dos cursos 

a distância não boa e não satisfatória. As razões que se apontavam, para 

uma avaliação da qualidade da educação a distância como não boa e 

não satisfatória, tinham a ver com a falta de material de estudo, recursos 

humanos sem formação adequada e centros de recurso não 

apetrechados. Apontavam-se para a não boa qualidade e não 

satisfatória com exemplos em que, em alguns cursos a distância, havia 

falta de materiais de estudo para os estudantes, ficando estes, em 

algumas situações, longos períodos de tempo sem o respetivo material de 

estudo. Sobre este aspeto, um dos entrevistados deu como exemplo da 

falta de materiais, afirmando que “Os professores queixam-se dos módulos, 

às vezes há escassez dos módulos, às vezes ficam muito tempo por falta 

de módulos”.  

A formação dos recursos humanos é também elemento crucial para a 

qualidade dos cursos. Segundo os entrevistados, a não boa qualidade e 

qualidade não satisfatória dos cursos, no que concerne à formação dos 

recursos humanos, estava relacionda com o facto de os tutores que 

interagem com os estudantes não terem a formação para atender ao 

estudante do curso a distância do nível do ensino superior. De acordo 

com um dos entrevistados, as instituições provedoras “Dizem que têm 

centros de recurso, mas quando agente vai lá ver, o tutor que está lá, não 

é o tutor com nível adequado para interagir com o estudante que está a 

distância. Em condições normais, nós tinhamos que fazer o ensino superior 

só, só com docentes com grau de Doutor ou mínimo Mestrado”. O mesmo 
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entrevistado afirmou que “O que está a acontecer, é que, nós temos 

tutores que, muitos deles, são professores do ensino secundário. Porque 

têm licenciatura, são recrutados para serem tutores”. Era, portando, 

opinião dos entrevistados, que o nível da formação dos recursos humanos 

estava, em certa medida, a contribuir para uma qualidade não 

satisfatória da educação a distância, uma vez que não ia ao encontro 

dos requisitos exigidos.  

Para os casos que tinham a ver com os centros de recurso não 

apetrechados, apontava-se o facto de as instituições indicarem a 

existência de determinadas condições no centro de recursos, o que na 

prática não acontecia, pois, nas visitas de monitoria aos locais, as 

condições mencionadas não existiam. Na óptica dos entrevistados, 

situações desta natureza não contribuiam para uma boa qualidade e 

satisfatória dos cursos.  

Em termos de perspetivas para a educação a distância, os entrevistados, 

em função da área de trabalho e responsabilidade, indicaram várias, de 

que se destacam: 

• divulgação e credibilização da educação a distância; 

• capacitação institucional e de recursos humanos em matéria de 

educação a distância; 

• disponibilização dos materiais da educação a distância através da 

web; 

• introdução de outros programas através da educação a distância,  

como cursos técnicos de nível médio, incluindo a criação de uma 

escola aberta e a oferta do curso noturno nesta modalidade de 

educação; 

• expansão da educação a distância para a formação, em exercício 

e contínua, de professores; 

• continuação do programa de criação de centros de recurso de 

educação a distância nas províncias; 
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• melhoramento do processo de acreditação de cursos, 

equacionando a opção online e o pagamento do processo pelos 

provedores. 

A visão sobre o futuro da educação a distância era, para os entrevistados, 

aquilo que, em certa medida, iria contribuir para responder aos objetivos 

preconizados para o sector em que se encontravam afetos e a respetiva 

responsabilidade.  

Em termos do processo de acreditação dos cursos a distância, na 

perspetiva dos entrevistados, existia a ideia da mudança do atual modelo 

usado, em que o processo é feito de forma física, o que tem implicações 

em termos de manuseamento e espaço dada a enorme quantidade de 

papel usado. Para flexibilizar este processo, os entrevistados olhavam para 

o futuro do processo da acreditação através da utilização de um sistema 

online. Como dizia um entevistado “…o sistema de acreditação tem que 

passar daquilo que temos estado a fazer hoje, acreditação manual, para 

acreditação online para tentar flexibilizar um pouco. Porque na 

acreditação, hoje em dia, faz-se com muito papel e toneladas de papel”. 

Por outro lado, o processo da acreditação, de acordo com os 

entrevistados, em termos de futuro, devia ter um custo associado pois era, 

até aquele momento, completamente gratuíto. O pagamento dos 

serviços de acreditação dos cursos, pelos provedores, de acordo com os 

entrevistados, contribuiria para minimizar os custos em que incorre a 

entidade responsável pelo processo. 

Atualmente ainda não se oferecem cursos técnicos através da educação 

a distância, sendo esta uma das perspetivas que havia em relação ao 

futuro desta modalidade de educação em Moçambique. Existiam planos, 

de acordo com os entrevistados, para a oferta de cursos técnicos de nível 

médio para o período de 2018-2024, começando por uma fase piloto em 

cinco institutos de formação profissional nas províncias de Maputo, Gaza e 
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cidade de Maputo, com a oferta de cursos do ramo da manutenção 

industrial (mecânia e eletricidade). 

Uma das razões apontadas para a qualidade não boa e não satisfatória 

da educação a distância, na óptica dos nossos entrevistados, era a 

formação dos recursos humanos que atuavam a nível desta modalidade 

de educação bem como a capacitação das próprias instituições. Como 

perspetiva e, para fazer face a essa limitação, a formação de recursos 

humanos para a educação a distância era, para os entrevistados, uma 

das prioridades em termos de perspetivas. Comentando sobre a 

necessidade de formação dos recursos humanos que atuam em 

educação a distância, um dos entrevistados afirmou que “…temos que 

investir principalmente em recursos humanos capacitados, criar 

condições, porque o que está a acontecer agora é que nós temos 

docentes que são docentes em regime presencial e são os mesmos 

docentes que vão dar aulas em regime de ensino a distância ou semi-

presencial”. Além da formação dos recursos humanos, o mesmo 

entrevistado apontou para a necessidade de também “As próprias 

instituições do ensino superior quando querem introduzir cursos ou abrir 

uma instituição que vai ser praticamente de ensino a distância…fazer um 

investimento enorme”. Era, portanto, opinião dos entrevistados que, para o 

futuro, havia a necessidade de formação dos recursos humanos para a 

educação a distância, aliada à capacitação das próprias instituições 

para a introdução desta modalidade de educação, tanto para 

instituições que ofereciam cursos presenciais e a distância ou instituições 

que se dedicavam apenas a cursos a distância.  

A formação de professores, em Moçambique, é uma das áreas em que a 

modalidade da educação a distância tem sido amplamente usada. 

Como perspetiva, pretende-se expandir a educação a distância para a 

formação em exercício e contínua de professores. O facto de os 

professores não precisarem de deixar a escola para poder fazer a sua 
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formação, era uma das razões apontadas pelos entrevistados para a 

expansão da educação a distância, permitindo, por um lado, que estes 

estudassem enquanto trabalhavam e, por outro, que se atualizassem em 

matéria de metodolgia e pedagogia. Para um entrevistado, “Se os 

professores tivessem todos que sair para irem-se formar de uma forma 

presencial, então teriamos um problema sério no sistema, na organização 

do sistema”. Continuando, o mesmo entrevistado afirmou que “…naquele 

momento que nós tiramos o professor da escola, os alunos ficam sem 

professor. Então é dai que se gera uma confusão, este tem que substituir, 

depois há horas extras…”. De acordo com os entrevistados, a expansão 

da educação a distância, tanto para a formação em exercício dos 

professores assim como a sua formação contínua, resolveria, não só o 

problema de os alunos não ficarem sem professor, como também 

resolveria o problema financeiro que resulta da necessidade de 

pagamento do professor que vai substituir o professor ausente em 

formação. 

Entre as perspetivas com relação a educação a distância, parte dos 

entrevistados era de opinião que tinha de haver uma maior divulgação 

da modalidade. A divulgação, de acordo com os entrevistados, permitiria 

um melhor conhecimento sobre os cursos, sobre as vantagens da 

educação a distância e um conhecimento sobre a modalidade em si 

quando comparada ao ensino presencial. Sobre a necessidade da 

divulgação da modalidade, um entrevistado afirmou “Nós precisamos de 

educar a sociedade, de educar os moçambicanos a pensarem que 

ensino a distância é mais uma modalidade que tem as mesmas valências, 

que tem a mesma contribuição que tem o próprio ensino presencial”. Para 

os entrevistados, a divulgação da educação a distância teria como 

resultado uma maior adesão à modalidade, aos cursos e programas, 

levando a um aumento do número de estudantes, contribuindo para o 

aumento do acesso aos vários níveis de ensino bem como a expansão do 
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sistema educativo. Para tal, os entrevistados sugerem a alocação de 

recursos para a educação a distância, disponibilização de seus materiais 

fazendo também o aproveitamento da página Web do Ministério da 

Educação e Desenvolvimento Humano. O conhecimento sobre a 

educação a distância, através da sua divulgação, na óptica dos 

entrevistados, ajudaria a passar o curso noturno para a educação a 

distância e levar os seus alunos a abraçar esta modalidade de educação. 

A criação de uma escola de educação a distância era outra das 

perspetivas existentes. Na óptica dos entrevistados, a escola de educação 

a distância contribuiria para dar um cunho formal à educação a 

distância, pois funcionaria com uma estrutura, uma organização, dando 

um caráter mais formal à modalidade. A escola de educação a distância 

teria uma organização em que haveria um diretor, os docentes e cuja 

função seria oferecer cursos através da modalidade de educação a 

distância. Como dizia um entrevistado “…nós precisamos de organizar 

melhor o ensino a distância...até agora, o nosso ensino a distância está 

quase que informal ou demasiado informal para as pessoas poderem 

aderir a ele.  A nossa perspectiva,...nos próximos tempos, é de criação de 

uma escola de educação a distância que trabalharia, logicamente, em 

parceria com os centros provinciais de ensino a distância”. A escola de 

educação a distância, de acordo com a opinião dos entrevistados, 

ofereceria diversos tipos de curso, incluindo os atuais oferecidos pelo IEDA 

(curso médio de formação de professores, ensino secundário a distância). 

Na escola de educação a distância também se ofereceriam cursos como 

a formação de professores para o ensino secundário, fazendo, por 

exemplo, o aproveitamento de todos aqueles que têm uma licenciatura 

em várias áreas e que não têm formação psicopedagógica. Nesse 

sentido, o mesmo entrevistado observou que “Nós temos no país muita 

gente que é licenciada em biologia, licenciada em medicina, licenciada 

em engenharia, licenciada em muitas áreas, mas não tem formação 



 

 208 

psicopedagógica”.  A escola de educação a distância, na óptica dos 

entrevistados, ofereceria cursos específicos desenhados para capacitar, 

em matéria de psicopedagogia, todos aqueles que pudessem e 

quisessem apoiar, com o seu saber, o sector da educação. Este tipo de 

pessoas, podia, por exemplo, dar aulas em escolas secundárias, mas 

tendo antes beneficiado duma capacitação em matéria de 

psicopedagogia, através da escola de educação a distância.  

A atual revisão da lei do Sistema Nacional de Educação trará mundanças 

que porão grande pressão sobre o ensino secundário. De acordo com um 

entrevistado, “Vai haver muita pressão no ensino secundário...O que nós 

precisaríamos de fazer, é ter uma capacidade grande, criar uma boa 

capacidade, a nível de educação a distância, para que os alunos mais 

crescidos vão para a educação a distância e os mais novos continuam no 

presencial. Ai libertaríamos as salas de aulas, estas formais que temos,...e 

também, estaríamos a reduzir os custos em termos de construções”. De 

acordo com os entrevistados, Moçambique não teria capacidade nem os 

recursos necessários para responder à explosão do ensino secundário com 

a construção de novas salas de aulas, alocação de carteiras, livros e todo 

o aparato necessário para o funcionamento de uma escola secundária 

do modelo presencial. Para os entrevistados, a escola de educação a 

distância ajudaria a dar resposta ao crescimento do ensino secundário, 

por um lado, e, por outro, contribuiria na redução de custos com a 

construção de novas escolas para dar resposta a demanda pelo ensino 

secundário. Na óptica dos entrevistados, a escola de educação a 

distância possibilitaria atender os alunos mais crescidos, deixando os mais 

novos a frequentar a escola secundária do modelo presencial. Para os 

entrevistados, a escola de educação a distância contaria com a estrutura 

da rede dos centros provinciais de educação a distância que já existem 

em algumas províncias e a sua continuação em outras províncias onde 

ainda são necessários.  
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No que diz respeito ao contributo que a educação a distância pode dar 

na formação de técnicos médios e superiores para as áreas estratégicas 

da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035, foram várias as 

sugestões dos entrevistados, das quais se destacam: 

• sensibilização dos provedores de educação a distância para a 

oferta de cursos nas áreas estratégicas de desenvolvimento, garantir 

a sua expansão e fazer o aproveitamento das tecnologias; 

• oferta de cursos a distância em certas especialidades, através de 

instituições existentes, de acordo com as necessidades; 

• criação de centros de recurso com laboratórios para a educação a 

distância; 

• formação de técnicos em educação a distância promovendo 

formação no local de trabalho; 

• estabelecimento de parcerias e aprender das experiências de 

outros países em matéria de educação a distância. 

Para a oferta de cursos técnicos, de acordo com os entrevistados, requer, 

por parte do provedor de educação a distância, um investimento em 

tecnologia e laboratórios. Muitos dos provedores não têm a capacidade 

de fazer o alto investimento que a tecnologia e os laboratórios requerem, 

levando-os, por isso, a optar por cursos comuns e habituais que não 

requerem tecnologia específica ou laboratórios. Como dizia um 

entrevistado “Os cursos das engenharias requerem muita tecnologia, 

requerem laboratórios, requerem muito investimento e muitos provedores 

ainda não estão em condições de criar, montar laboratórios”. Uma das 

soluções a adoptar, na óptica dos entrevistados, é ter centros de recurso 

de educação a distância com laboratórios de modo a que os provedores 

possam ter a possibilidade de também oferecer cursos de natureza 

técnica. Outra estratégia seria a da sensibilização dos provedores para 

oferta de cursos técnicos das áreas estratégicas de desenvolvimento, 

contribuindo desse modo na formação dos técnicos médios e superiores 
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necessários ao plano de desenvolvimento do país. Sobre este assunto, o 

mesmo entrevistado adiantou que “Nós queríamos que os provedores 

abraçassem também cursos ligados às ciências, engenharias…Todos eles 

são direito, contabilidade, economia, não tem nenhum curso das 

engenharias. Isto preocupa-nos como país. Nós já começamos a falar, a 

consciencializar que temos que reparar no país e não só naquilo que 

cada provedor faz”. 

As instituições que estão na fase piloto da oferta de cursos técnicos a 

distância deviam, na opinião dos entrevistados, introduzir também na fase 

da expansão cursos das áreas estratégicas de desenvolvimento, 

contribuindo, dessa forma, na formação dos técnicos necessários. Como 

disse um dos entrevistados, “Na fase da expansão podemos incluir outros 

cursos que estão na Estragégia de Desenvolvimento”. 

Os entrevistados foram também de opinião que, para a formação dos 

técnicos médios e superiores das áreas prioritárias da estratégia de 

desenvolvimento, Moçambique devia aprender com os países que já 

tinham alguma experiência no uso da educação a distância, como o 

caso da Tanzania e a África do Sul, a nível da região. Como sugeriu um 

entrevistado “…eu penso que o que nós tínhamos que fazer, tínhamos que 

desenvolver plataformas de memorandos de entendimento, estabelecer 

parcerias, estabelecermos parcerias e ver, de acordo com aquilo que são 

as nossas áreas prioritárias, como é que nós podemos trazer a experiência 

dos outros países que já estão bem desenvolvidos na formação de seus 

quadros recorrendo a modalidade de educação a distância”. Sobre a 

formação de recursos humanos para a área específica de educação a 

distância, o mesmo entrevistado realçou que “…temos que ter recursos 

humanos que entendem de educação a distância porque a educação a 

distância tem uma metodologia que é só de educação a distância”. 

Portanto, os entrevistados sugeriam o estabelecimento de memorandos e 

parcerias com os países que possuem experiência no uso da educação a 
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distância para a formação de recursos humanos e, sublinharam a 

necessidade de Moçambique apostar na formação de recursos humanos 

específicos da modalidade de educação a distância devido às suas 

especificidades.  

Os entrevistados foram também de opinião que a educação a distância 

podia contribuir para a formação de técnicos enquanto estes se 

encontravam no seu local de trabalho, uma formação em exercício. 

Segundo os entrevistados, as pessoas continuariam a produzir, ao mesmo 

tempo que se formavam e melhorariam em simultâneo as técnicas de 

trabalho com base na nova aprendizagem que fossem adquirindo. Como 

referiu um entrevistado “Eu acho que ia contribuir, de certo modo, porque 

o camponês, por exemplo, pelo que estou a entender, o pescador 

também, estariam a aprender exercendo também. Então alguém que 

aprende fazendo, aprende cada vez mais. E também não iria abandonar 

o seu local de trabalho”. Segundo o mesmo entrevistado “O projeto tinha 

que ser mais abrangente e atrativo porque um país não se faz só com 

aqueles técnicos superiores, o grosso da nossa população é aquela que 

está mesmo lá, a pescar”. Defendia-se, portanto, que os níveis inferiores 

também precisavam de formação para que não fizessem o trabalho 

apenas de forma empírica, mas sim com base num conhecimento de 

novas técnicas, o que teria, como resultado, o aumento da produção. 

Os entrevistados chamaram atenção para o facto de o século em que 

vivemos, ser dominado pelas tecnologias da informação e comunicação, 

das quais a educação no geral, e a educação a distância, em particular, 

deviam tirar proveito. Um entrevistado afirmou “Queiramos ou não…, o 

século 21 é dominado pela digitalização, pelas novas tecnologias de 

informação. E nós temos que tirar o máximo rendimento dessas novas 

tecnologias. E a educação, através…do ensino a distância, pode, e muito 

bem, contribuir para o desenvolvimento deste capital humano que são os 

recursos humanos”.  A educação a distância, na óptica dos entrevistados, 
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podia e devia fazer uso das tecnologias da informação e comunicação 

para a formação dos recursos humanos de que o país necessita. No 

entanto, o uso das tecnologias na educação a distância, de acordo com 

os entrevistados, necessitaria de pessoal capacitado. 

De acordo com as necessidades do país, em termos de recursos humanos 

capacitados para as áreas estratégicas de desenvolvimento, era opinião 

dos entrevistados de que a educação a distância podia jogar um papel 

muito importante na sua formação através das instituições já existentes. 

Como dizia um entrevistado “...o ensino a distância pode oferecer cursos 

mais ou menos direccionados a pessoas que se encontrem numa certa 

região. O curso, seria dado através duma instituição,...,duma 

universidade...”. Para os enrevistados, nem todas as pessoas se podiam 

deslocar para fazer um determinado curso numa instituição localizada 

numa outra região, mas através da educação a distância já era possível 

fazer o curso. Como diz o mesmo entrevistado “...essa gente pode estar lá, 

sem deixar o seu local de trabalho e de residência, podem fazer esse 

curso através do ensino a distância...”.  

Os entrevistados dos ministérios que estão ligados às áreas prioritárias da 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035, eram de opinião 

favorável ao uso da educação a distância para a formação dos recursos 

humanos necessários à sua implementação e justificaram o seu 

posicionamento com as mais variadas razões. Entre os entrevistados, havia 

um sentimento a favor da educação a distância pois ela possibilitava a 

formação dos funcionários que, por vezes, tinham deslocações no âmbito 

do seu trabalho, dificultando de certa forma a sua formação através do 

modelo presencial de ensino. Como afirmou um entrevistado, “A 

educação a distância é muito bem vinda porque vai ajudar a dar 

formação aos técnicos que nem sempre podem ir à escola devido às 

delocações”.  
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Para um outro entrevistado “A educação a distância pode ajudar na 

formação. O funcionário pode trabalhar e estudar, o que tem grandes 

vantagens para a instituição”. Devido a sua flexibilidade, a educação a 

distância torna possível a formação dos funcionários sem que estes 

tenham que abandonar o seu local de trabalho, continuando assim a 

realizar as suas tarefas e a dar a sua contínua contribuição à instituição.  

Uma entrevistada que tem uma experiência pessoal de formação através 

da educação a distância afirmou que “No ensino presencial, o funcionário 

tem de fazer um ajuste ao horário de trabalho, uma negociação com o 

serviço para a gestão do tempo enquanto que no ensino a distância há 

uma melhor gestão do tempo”. Para a entrevistada, o estudar no ensino 

presencial obriga o funcionário a fazer uma negociação do horário de 

trabalho com a entidade empregadora de modo a conseguir participar 

nas aulas pois o horário pode coincidir com o período laboral, afetando 

dessa forma o seu horário de trabalho. Como resultado da flexibilidade da 

educação a distância, existe, por um lado, a vantagem da gestão do 

tempo, estudando o funcionário na hora mais conveniente e, por outro, a 

manutenção do seu horário de trabalho.  

Outra razão que os entrevistados apontaram a favor do uso da educação 

distância para a formação dos recursos humanos, era o facto de ela criar 

a oportunidade, que nem sempre existe, para as pessoas se formarem. 

Como disse um entrevistado, “A educação a distância pode ajudar na 

formação de quadros, uma vez que nem sempre há oportunidades para 

todos saírem para formação”. Portanto, nem sempre existiam 

oportunidades para todos os funcionários estudarem e, de acordo com 

um outro entrevistado “…nem sempre é fácil desligar as pessoas do seu 

ambiente de trabalho e familiar e é necessário criar estabilidade familiar”. 

Os entrevistados viam como vantagens da educação a distância, a 

permanência do funcionário no seu ambiente de trabalho, enquanto 
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estudava, bem como a sua permanência na família, criando assim 

estabilidade familiar.  

Para um outro entrevistado, “A formação a distância tem vantagens 

porque o funcionário não se desliga do trabalho e continua a dar o seu 

contributo ao máximo, há uma aplicação dos conhecimentos adquiridos 

durante a formação”. Nesse sentido, o funcionário, enquanto estuda e 

trabalha, tem a possibilidade de aplicar no seu local trabalho os 

conhecimentos que vai adquirindo durante a sua formação. 

Os entrevistados, entretanto, chamaram atenção para a seleção 

cuidadosa do tipo de cursos que se devia oferecer através da educação 

a distância. Como dizia um entrevistado “Há...a necessidade de se 

identificar os cursos que devem ser dados, pois, cursos de caráter prático 

precisam de instrumentos específicos, prácticos e, a educação a distância 

pode não ajudar”. Na opinião dos entrevistados, os cursos que são de 

natureza prática precisam de uma certa atenção, pois a sua 

especificidade requer equipamento próprio, o que pode não ser fácil 

para a educação a distância.  
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Capítulo 5 

Conclusões e recomendações de trabalho 
futuro 
“O desenvolvimento futuro de Moçambique depende da forma como o 

País souber explorar os seus recursos, as sinergias e as parcerias internas, 

bem como o aproveitamento integral das oportunidades que a 

integração regional e a globalização oferecem em matéria de serviços e 

negócios” (Comité de Conselheiros, 2003, p.15). 

Em 2014, Moçambique elaborou a Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento para o período 2015-2035. A Agenda 2025 “…assume-se 

como o guião para o desenvolvimento de Moçambique…” (Ibidem, 2003, 

p. 9) que resultou de um processo de auscultação aos moçambicanos 

através de uma vasta consulta às mais diversas esferas da sociedade 

entre “…camponeses, operários, estudantes, crianças, mulheres, jovens e 

idosos, académicos, peritos, funcionários, religiosos e demais cidadãos” 

(Ibidem, 2003, p.9).  

Através do nosso estudo, que foi orientado pela questão de pesquisa 

“Qual o estágio atual da educação a distância em Moçambique e como 

a sua evolução futura pode contribuir para a estratégia de 

desenvolvimento do País?” quisemos conhecer, por um lado, o estágio da 

educação a distância em Moçambique no âmbito do Sistema Nacional 

de Educação e, por outro, procurámos aferir que contributo ela pode dar 

ao plano de desenvolvimento do país. Nesse sentido, foi feita a recolha de 

dados através de pesquisa documental, recolha de dados em instituições 

provedoras de programas e cursos através da educação a distância, aos 

estudantes, entidades do sector da educação e entidades ligadas às 

áreas estratégicas de desenvolvimento. Às instituições, estudantes e às 

diversas entidades foram aplicados questionários específicos e realizadas 

entrevistas. 
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Das instituições de educação a distância 

Entre as instituições respondentes, havia oito de natureza pública, 11 de 

natureza privada e ofereciam cursos de nível superior, secundário, 

técnico-profissional e primário, através da modalidade de educação a 

distância. Em termos de localização, a maior parte, 14 instituições, estava 

localizada na zona sul do país, quatro instituições na zona centro do país e 

uma instituição na zona norte. 

Quanto à estrutura organizacional, 16 das instituições respondentes eram 

dual-mode e apenas três eram single-mode. Das instituições single-mode, 

duas eram de nível superior e uma era de nível secundário e técnico-

profissional. As instituições respondentes tinham um total de 87.983 

estudantes inscritos, em 2017, sendo que destes, 54.0% era do sexo 

masculino.  

Em 2017, as instituições respondentes tinham um total de 93 cursos nos 

graus de mestrado, licenciatura, ensino secundário, ensino técnico-

profissional, ensino primário e cursos de curta duração nas seguintes áreas 

de formação: 

• Programas Genéricos e Certificações; 

• Educação; 

• Ciências Sociais; 

• Ciências Naturais; 

• Humanidades e Artes; 

• Gestão e Direito; 

• Administração e Gestão; 

• Saúde e Bem Estar. 

As áreas de formação com o maior número de estudantes eram as de 

Programas Genéricos e Certificações, Educação, Gestão e Direito. 

Os cursos eram oferecidos através dos modelos e-Learning, b-Learning e 

material impresso. A maioria das instituições, 63.0%, indicou o e-Learning, 

20.0% indicou o b-Learning e 17.0% indicou o material impresso. 
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No apoio ao estudante, as instituições respondentes possuíam um total de 

900 centros de recurso distribuídos por vários distritos ao longo do país. Do 

total dos centros de recurso existentes entre as instituições respondentes, 

81.3% era propriedade da própria instituição, 12.5% era propriedade do 

INED, 6.3% era propriedade de outros provedores de educação a 

distância e 31.3% era propriedade de outras entidades. 

Ainda no apoio ao estudante, as instituições respondentes contavam com 

um total de 5843 tutores, dos quais 78.0% do sexo masculino e 22.0% do 

sexo feminino. De entre as instituições que forneceram informação sobre o 

vínculo laboral dos tutores, contavam com 90.5% de tutores a tempo 

parcial e cerca de 9.0% a tempo inteiro.  

Para a gestão do sistema de educação a distância, as instituições 

respondentes contavam com um total de 62 gestores sendo 54.0% do sexo 

feminino e 46.0% do sexo masculino. A distribuição dos gestores pelas 

áreas de responsabilidade obedecia ao estipulado no Regulamento do 

Ensino a Distância em vigor desde 2009, nomeadamente: 

• Gestor de programas;  

• Gestor de produção e distribuição de materiais;  

• Gestor de atendimento e apoio ao estudante. 

Para a área de gestão de programas havia 21 gestores de programas, 23 

gestores para a área de produção e distribuição de materiais e 18 

gestores para o atendimento e apoio ao estudante. 

Em termos de formação profissional, 58.0% dos gestores tinha participado 

em seminários e ou workshops de educação a distância, 18.0% tinha nível 

superior em educação a distância, 18.0% tinha certificado em educação 

a distância e 6.0% tinha diploma em educação a distância. 

No que concerne às tecnologias da informação e comunicação, 11 das 

instituições respondentes indicaram que usavam o Moodle para suporte à 

aprendizagem. Para o apoio à interação, 13 instituições respondentes 
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indicaram que usavam o Email, SMS, Whatsapp, Facebook, Skype, 

Youtube, Twitter e Webex. 

As instituições respondentes indicaram que as tecnologias de informação 

e comunicação eram usadas para o acesso aos materiais de estudo e 

envio de trabalhos, tutoria, comunicação, pesquisa e avaliação. O acesso 

aos materiais de estudo e envio de trabalhos e a comunicação eram as 

atividades que maior uso faziam com recurso às tecnologias com 23.0% 

cada, a tutoria com 21.0%, a avaliação com 20.0% e a pesquisa com 

13.0%. 

Como fatores que influenciavam na utilização das tecnologias, 13 das 

instituições respondentes indicaram a formação dos tutores e 11 

instituições indicaram o domínio técnico dos estudantes e a 

disponibilização da internet. Nove instituições indicaram a disponibilidade 

de equipamento como fator que influenciava no uso das tecnologias. As 

instituições respondentes acrescentaram como outros fatores que 

influenciavam na utilização das tecnologias, a experiência dos estudantes, 

a disponibilidade de tempo e a sobrecarga de trabalho.  

Dos estudantes de educação a distância 

Participaram no estudo estudantes do ensino secundário, da formação de 

professores e do ensino superior distribuídos pelas dez províncias do país e 

cidade de Maputo que tem o estatuto de província. Do ensino secundário 

e da formação de professores, um total de 351 estudantes preencheu o 

questionário com uma participação de 56.2% do sexo feminino e 43.8% do 

sexo masculino. Os respondentes do ensino secundário incluíam o 1º e o 2º 

ciclos; a formação de professores incluía o nível técnico profissional médio. 

A nível do ensino superior participaram 391 estudantes entre instituições 

públicas e privadas com 61.5% de participantes do sexo masculino e 38.5% 

do sexo feminino. Das instituições públicas do ensino superior, 63.3% entre 

os respondentes era do sexo masculino e 36.7% do sexo feminino. Entre os 
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respondentes das instituições privadas, 58.9% indicou que era do sexo 

masculino e 41.1% do sexo feminino. 

A idade dos respondentes variava entre menos de 25 anos a mais de 65 

anos. A nível dos respondentes do ensino secundário, a maioria, o 

correspondente a 50.0%, tinha menos de 25 anos. Entre os respondentes 

da formação de professores, 80.0% indicou que tinha entre 26 a 45 anos. 

No nível superior, a maioria, correspondente a 53.9%, indicou que era da 

faixa etária 26-35 anos. Tanto para o secundário e formação de 

professores bem como o nível superior, apenas 0.9% e 0.5% entre os 

respondentes tinha mais de 65 anos respetivamente. 

No ensino secundário e formação de professores, 50.6% entre os 

respondentes era estudante do tipo não trabalhador e 49.4% do tipo 

trabalhador. No nível superior, 97.0% entre os respondentes era do tipo 

estudante trabalhador e 3.0% do tipo estudante não trabalhador. 

No tocante ao modelo de educação a distância, 66.6% entre os 

respondentes do nível secundário e da formação de professores indicou o 

modelo baseado em material impresso. No nível superior, a maioria dos 

respondentes, 47.2%, indicou o modelo e-Learning, tendo 19.6% indicado o 

modelo baseado em material impresso e 30.9% indicado o b-Learning. Os 

respondentes das instituições públicas e privadas indicaram na sua maioria 

o e-Learning como modelo de educação a distância com 51.2% e 42.7% 

respetivamente.  

As tecnologias da informação e comunicação eram usadas no apoio à 

aprendizagem e à interação. Entre os respondentes do ensino superior,  a 

maioria, 74.4%, indicou o Moodle. Dos respondentes das instituições 

públicas, 83.4% indicou o uso do Moodle enquanto que entre os 

respondentes das instituições privadas, 64.0% indicou o uso do Moodle. 

No que concerne às tecnologias de suporte à interação, os respondentes 

do nível secundário e da formação de professores indicaram como as 

mais usadas SMS, Email e WhatsApp com 23.3%, 17.0% e 15.7%, 
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respetivamente. Os respondentes do nível superior indicaram como 

tecnologias de interação mais usadas o Email com 78.9%, WhatsApp com 

54.6%, SMS com 37.3% e Facebook com 19.5%.  

Os respondentes indicaram que as tecnologias de apoio à aprendizgem e 

à interação, eram maioritariamente usadas no acesso aos materiais de 

estudo, envio de trabalhos, tutoria, comunicação, avaliação e pesquisa.   

Sobre os fatores que influenciavam na utilização das tecnologias, dos 

respondentes do nível secundário e formação de professores, 36.2% 

indicou o domínio técnico dos estudantes, 33.5% dos respondentes indicou 

a disponibilidade de tempo como fator determinante, 30.6% entre os 

respondentes indicou a formação dos tutores, 24.1% entre os respondentes 

apontou a internet como fator determinante e 17.9% indicou a 

disponibilidade de equipamento como determinante na utilização das 

tecnologias.   

No nível superior, 60.4% dos respondentes destacou como fator 

determinante na utilização das tecnologias o domínio técnico dos 

estudantes, 58.4% dos respondentes indicou a disponibilidade de internet, 

42.9% indicou a falta de tempo, 40.9% dos respondentes indicou a 

disponibilidade de equipamento como fator determinante e 35.6% 

considerou a formação de tutores como determinante na utilização das 

tecnologias.  

Na pergunta relativa à informação disponível sobre o curso, de uma forma 

geral, os respondentes tanto do nível secundário, formação de professores 

e respondentes do nível superior, fizeram uma avaliação positiva. Por 

exemplo, sobre a divulgação do curso, cerca de 83.0% entre os 

respondentes do nível secundário e formação de professores disse que 

esta era feita pela instituição. No nível superior, cerca de 75.0% dos 

respondentes também disse que havia por parte das instituições a 

divulgação do curso. 
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Quanto à existência de informação sobre os serviços disponíveis para o 

curso, os respondentes do nível superior mostravam uma maior satisfação 

comparado com o nível secundário e formação de professores com 

cerca de 71.0% e cerca de 47.0% de respondentes respetivamente. 

Relativamente às condições de aprendizagem, tanto entre os estudantes 

respondentes do nível secundário, formação de professores como entre os 

estudantes respondentes do nível superior, havia um sentimento de 

alguma insatisfação. Se, por exemplo, sobre o acesso aos materiais de 

estudo havia um sentimento de satisfação, com 83.0% entre os 

respondentes do nível secundário e formação de professores e cerca de 

72.0% entre os respondentes do ensino superior ou, por exemplo, a 

satisfação sobre o funcionamento do centro de recursos com cerca de 

62.0% entre os respondentes do nível secundário e formação de 

professores e cerca de 85.0% entre os respondentes do nível superior, o 

mesmo não já se pode dizer com relação à bibliografia, laboratório, 

equipamento informático e internet.  

Por exemplo, no tocante ao acesso à bibliografia obrigatória, cerca de 

35.0% entre os respondentes do nível secundário e da formação de 

professores se mostrava satisfeita, mas com cerca de 42.0% insatisfeita e 

cerca de 21.0% indecisa. Entre os respondentes do nível superior, 50.0% 

estava satisfeita, cerca de 25.0% estava insatisfeita e cerca de 24.0% 

estava indecisa.  

No que diz respeito à existência de um laboratório em funcionamento, por 

exemplo, apenas 14.0% entre os respondentes do nível secundário e 

formação de professores estava satisfeita e cerca de 65.0% entre os 

respondentes estava insatisfeita. Os respondentes indecisos eram cerca de 

20.0%. No nível superior, apenas cerca de 27.0% entre os respondentes 

estava satisfeita com a situação da existência de um laboratório em 

funcionamento e cerca de 43.0% entre os respondentes estava insatisfeita. 

Os indecisos totalizavam cerca de 29.0%.  
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No acesso ao equipamento informático havia diferenças entre os 

respondentes dos diferentes níveis de ensino. A nível secundário e 

formação de professores, apenas 39.0% entre os respondentes estava 

satisfeita com o acesso ao equipamento informático contra cerca de 

49.0% que estava insatisfeita. 

No ensino superior, cerca de 63.0% entre os respondentes mostrava-se 

satisfeita com o acesso ao equipamento informático e apenas cerca de 

19.0% estava insatisfeita. As diferenças entre o sector público e privado 

eram significativas com apenas 47.0% entre os respondentes do sector 

público satisfeita contra 80.0% entre os respondentes do sector privado 

que estava satisfeita. 

Na disponibilização da internet, a situação dos diferentes níveis de ensino 

também se caraterizava por diferenças. No nível secundário e na 

formação de professores, apenas cerca de 29.0% entre os respondentes se 

mostrava satisfeita com a disponibilidade de internet enquanto que 59.0% 

se mostrava insatisfeita. No entanto, no nível superior, cerca de 73.0% entre 

os respondentes se mostrava satisfeita com a disponibilidade de internet e 

apenas cerca de 18.0% disse que estava insatisfeita. Apesar da satisfação 

manifestada, existiam diferenças entre os respondentes do sector público 

e privado, com 68.0% e 78.0% respetivamente no tocante à 

disponibilização de internet. 

Na pergunta relativa aos materiais de estudo, os respondentes dos 

diferentes níveis de ensino mostravam-se satisfeitos. Cerca de 86.0% entre 

os respondentes do nível secundário e formação de professores indicou 

que concordava que os materiais de estudo tinham conteúdos claros que 

permitiam e facilitavam a aprendizagem. No nível superior, cerca de 83.0% 

entre os respondentes concordava que os materiais de estudo facilitavam 

e permitiam aprendizagem. Na comparação entre o sector público e 

privado, o sentimento em relação aos materiais de estudo no tocante à 
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facilitação da apredizagem era também de satisfação entre os 

respondentes com cerca de 75.0% e 90.0% respetivamente. 

No que diz respeito ao processo de avaliação, tanto entre os 

respondentes do nível secundário, da formação de professores e os 

respondentes do nível superior, havia um sentimento de satisfação. Cerca 

de 84.0% entre os respondentes do nível secundário e formação de 

professores concordava que existia um calendário de avaliações do 

curso. No nível superior, cerca de 97.0% entre os respondentes, 

concordava que havia um calendário de avaliações do curso. Sobre o 

conteúdo da avaliação, 92.0% e cerca de 91.0% respetivamente entre os 

respondentes do nível secundário, da formação de professores e do nível 

superior concordava que a avaliação era sobre a matéria estudada.  

Do feedback da avaliação, cerca de 63.0% entre os respondentes do 

nível secundário e da formação de professores indicou que era fornecido 

pelos tutores. A nível do ensino superior, também cerca de 63.0% entre os 

respondentes indicou que os tutores davam o feedback da avaliação 

realizada. 

No capítulo do atendimento e apoio ao estudante, os respondentes de 

todos os níves de ensino do nosso estudo indicaram que estavam 

satisfeitos.  Cerca de 90.0% entre os respondentes do ensino secundário e 

da formação de professores e 85.0% entre os respondentes do nível 

superior concordavam que havia tutores disponíveis para o seu 

atendimento e que também recebiam o apoio de que necessitavam com 

cerca de 91.0% e cerca de 78.0% entre os respondentes do nível 

secundário, formação de professores e do nível superior respetivamente. 

Dos benefícios da educação a distância, todos os respondentes indicaram 

a importância que estes representavam na sua experiência de estudantes 

desta modalidade de educação. Existia, contudo, uma variação no grau 

da importância atribuída à alguns benefícios de acordo com o nível de 

ensino dos respondentes. Sobre oportunidade de estudar, cerca de 96.0%, 
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tanto entre os respondentes do nível secundário, formação de professores 

como do nível superior, indicou que era um benefício importante. Os 

respondentes dos diferentes níveis de ensino, também indicaram como 

importante o benefício estudar e trabalhar com cerca de 92.0% entre os 

respondentes do nível secundário e formação de professores e cerca de 

91.0% entre os respondentes do nível superior. Ao benefício permanência 

na família enquanto se estuda, cerca de 87.0% entre os respondentes do 

nível secundário e formação de professores apontou como importande e 

cerca 79.0% entre os respondentes do nível superior apontou como 

importante. No entanto, ao benefício oportunidade de usar tecnologias, 

cerca de 91.0% entre os respondentes do ensino superior indicou como 

importante enquanto que para o nível secundário e formação de 

professores, apenas cerca de 71.0% entre os respondentes indicou como 

importante. 

Das limitações da modalidade de educação a distância, havia uma 

diversidade, entre os respondentes dos diferentes níveis de ensino, sobre a 

importância que se lhes atribui. Por exemplo, cerca de 39.0% entre os 

respondentes do nível secundário e formação de professores considerou a 

limitação fraca interação presencial com os colegas como importante, 

enquanto que cerca de 38.0% considerou como sendo sem importância. 

Entre os respondentes do nível superior, cerca de 58.0% considerou a 

limitação fraca interação com os colegas como importante, enquanto 

que apenas cerca de 28.0% considerou sem importância. No que tange à 

limitação fraco contato presencial com o professor, cerca de 51.0% entre 

o respondentes do nível secundário e formação de professores considerou 

como uma limitação importante e cerca de 26.0% considerou sem 

importância. Na indecisão sobre se era uma limitação com importância 

ou sem importância figuravam cerca de 23.0% dos respondentes. Para os 

respondentes do nível superior, cerca de 64.0% considerou como 
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importante a limitação fraco contato presencial com o professor 

enquanto que apenas cerca de 23.0% considerou sem importância. 

Sobre o sentimento de insegurança no estudo independente, 46.0% entre 

os respondentes do nível secundário e da formação de professores, 

considerou como uma limitação importante e cerca de 38.0% considerou 

sem importância. A nível do ensino superior, 51.0% entre os respondentes 

considerou a limitação insegurança no estudo independente como 

importante e cerca de 30.0% considerou como uma limitação sem 

importância.  

Das entrevistas com entidades do sector da educação e das 
áreas estratégicas de desenvolvimento 

Das entrevistas realizadas com as entidades do sector da educação e as 

entidades das áreas estratégicas do plano de desenvolvimento do país 

foram abordados aspetos ligados ao impato da educação a distância no 

sistema educativo, a qualidade dos cursos a distância e as perspetivas 

com relação a educação a distância na formação do capital humano 

necessário à implementação da estratégia de desenvolvimento do país. 

Era opinião dos entrevistados que a educação a distância em 

Moçambique contribuia para o aumento do acesso ao ensino, permitindo 

que o ensino superior, por exemplo, fosse expandido sem necessariamente 

construir novas insfraestruturas de ensino. Por outro lado, a educação a 

distância, na opinião dos entrevistados, criava oportunidades de 

formação para os jovens e raparigas que, de outro modo, não teriam 

devido à insuficiência da rede escolar e das longas distâncias. Para os 

entrevistados, a educação a distância chegava onde o ensino presencial 

não chegava. 

Um outro contributo da educação a distância a que os entrevistados 

fizeram menção foi a formação de professores de que o país precisava 

devido ao crescimento da rede escolar. Ainda sobre a formação de 

professores, os entrevistados afirmaram que a sua formação através da 
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educação a distância contribuia para a redução do absentismo no seio 

dos professores pois estes formavam-se enquanto trabalhavam. 

Sobre a qualidade dos cursos da educação a distância, havia entre os 

entrevistados posições diferentes. Para alguns entrevistados, os cursos da 

educação a distância eram de boa qualidade, pois, na sua óptica, os 

mesmos passavam por um processo de acreditação e aprovação 

realizado pela entidade competente, o INED, garantindo dessa forma a 

qualidade dos mesmos. Outrossim, os entrevistados avaliavam os cursos de 

educação a distância como de boa qualidade com base no 

desempenho dos estudantes que, quando comparados os seus resultados 

com os do ensino presencial, estes eram relativamente melhores. 

Para os entrevistados que avaliavam os cursos a distância como não 

sendo de boa qualidade, justificavam a sua posição com aspetos ligados 

à falta do material de estudo que se verificava, recursos humanos sem 

formação e centros de recurso não devidamente apetrechados. Para 

estes entrevistados, havia cursos em que os estudantes ficavam sem o 

material de estudo por longo período de tempo levando à queixas dos 

estudantes sobre a situação. Situações havia, também, em que os tutores 

não tinham o nível de formação necessário para dar assistência aos 

estudantes dos cursos a distância, principalmente nos casos dos 

estudantes do ensino superior em que, para certo grau académico, se 

exige um certo nível de formação por parte dos professores. Outra razão 

apontada e que contribuía para uma avaliação de cursos de educação 

a distância como não de boa qualidade, era a existência de centros de 

recurso não apetrechados com as condições que as instituições 

provedoras inicialmente declaravam. 

Para o futuro, os entrevistados apontaram um conjunto de perspetivas 

para a educação a distância. Por exemplo, para o processo de 

acreditação dos cursos pela entidade competente, era sugerida a 

utilização de um sistema online que, segundo os entrevistados, contribuiria 



 

 227 

para a gestão tanto do espaço como a flexibilização do próprio processo. 

Por outro lado, no futuro, na opinião dos entrevistados, devia contemplar-

se o pagamento dos serviços de acreditação por parte do requerente o 

que ajudaria a minimizar os custos em que a entidade reguladora incorre 

durante o processo. 

Outra perspetiva futura para a educação a distância, na óptica dos 

entrevistados, é a possibilidade de oferta de cursos técnicos que, na fase 

da expansão, podiam também contemplar as áreas estratégicas do 

plano de desenvolvimento do país.  

Nas perspetivas para a educação a distância, os entrevistados apontaram 

para a necessidade de formação dos recursos humanos que atuam na 

modalidade bem como a capacitação das próprias instituições em 

matéria de educação a distância. Ainda em termos de formação de 

recursos humanos, os entrevistados apontaram a expansão da educação 

a distância para a formação em exercício e contínua de professores.  

Por outro lado, os entrevistados olham como perspetiva para a educação 

a distância uma maior divulgação da modalidade para que a sociedade 

possa conhecer as suas vantagens contribuindo assim para uma maior 

aderência à modalidade e para o aumento do acesso aos vários níveis de 

ensino. 

Com relação à formação dos técnicos médios e superiores necessários à 

implementação da estratégia de desenvolvimento do país, os 

entrevistados sugeriram a sensibilização dos provedores para a oferta de 

cursos técnicos das áreas da estratégia de desenvolvimento do país, 

oferta de cursos específicos através das instituições existentes, criação de 

centros de recurso com laboratórios para apoio aos cursos a distância e 

aprender com os países vizinhos mais experientes em matéria de 

educação a distância através do estabelecimento de parcerias. 
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Recomendações 

A educação é fator determinante para o desenvolvimento, o aumento do 

capital humano e da produtividade, incentiva a capacidade inovadora, 

gera o conhecimento necessário à compreensão de nova informação e o 

uso das novas tecnologias (Heyneman & Stern, 2015). Sobre o contributo 

da educação em relação ao desenvolvimento, Schultz (1961) argumenta 

“(…) that education does not only improve the individual choices available 

to men, but that an educated population provides the type of labor 

necessary for…development and economic growth (citado em Fagerlind 

& Saha J., 1983, p. 18).  

Para a implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, 

Moçambique vai precisar de capital humano qualificado.  

“Neste contexto prevê-se…a formação massiva de quadros médios 
e superiores em áreas técnicas, em cursos profissionalizantes…tendo 
em conta as necessidades e os desafios que se colocam ao 
desenvolvimento” (Governo de Moçambique, 2014, p.21). 

Por exemplo, no seu objetivo estratégico sobre a participação da 

juventude em atividades sócio-culturais, desportivas e económicas, parte 

das ações do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, prevê “Formar 

e capacitar técnica e profissionalmente os jovens nas áreas de (…) 

agricultura, turismo, indústria, pesca, recursos minerais…” (Conselho de 

Ministros, 2015, p. 17). 

De igual modo, os sectores das áreas prioritárias de desenvolvimento 

contemplam, nas respetivas estratégias, a formação e capacitação dos 

recursos humanos a diversos níveis. 

No sector da agricultura, nas ações de superação da falta de recursos 

humanos devidamente capacitados, aposta-se, por exemplo, na 

formação “…de especialistas para a promoção e a consciencialização 

pública sobre o uso sustentável dos recursos naturais” (Ministério da 

Agricultura, 2011, p. 46) bem como  
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“Melhorar o conhecimento teórico e prático dos agricultores, 
prestando-lhes formação em alfabetização e aritmética vocacional, 
gestão de cooperativas, técnicas empresariais, gestão de contratos 
e lobbying” (Ibidem, 2011, p. 49.) 

Nas pescas, o sector aposta na “…formação marítima de pessoal do mar 

e de pessoal técnico de apoio em terra às actividades marítimas” 

(Ministério do Mar, 2017, p. 22) assim como se propõe a revitalizar a 

“…formação de pessoal técnico de apoio às embarcações nos domínios 

da construção e da reparação naval” (Ibidem, 2017, p. 23). 

Na indústria (transformadora, extrativa) contemplam-se ações de 

formação de técnicos das empresas industriais, a formação dos 

operadores e comunidades em matéria de desenvolvimento sustentável e 

tratamento de recursos minerais (lapidação, joalharia) (Ministério da 

Indústria e Comércio, 2016; Conselho de Ministros, 2013b).  

No sector do turismo, a prioridade de formação de recursos humanos 

engloba as áreas de hotelaria, guias turísticos e conservação (Ministério da 

Cultura e Turismo, 2015). 

Os dados do IV Recenseamento Geral da População e Habitação de 

2017 sobre o sector da educação25, indicam diferenças de participação 

em atividades educativas a nível do género, tipo de ensino e diferenças 

entre a zona urbana e rural quanto ao acesso à educação.  

No ensino secundário geral, no técnico-profissional e no ensino superior há 

uma menor participação da mulher comparativamente aos homens. No 

ensino secundário do 1º ciclo, por exemplo, as mulheres eram 909.576 

enquanto que os homens totalizavam 1.080.617. No secundário do 2º ciclo, 

as mulheres totalizavam 474.618, enquanto que os homens eram 630.873. 

A nível do ensino superior, no grau de licenciatura, os dados indicavam a 

existência de 105.477 homens e 71.673 mulheres. No grau de mestrado, os 

dados apontavam para a existência de 14.631 homens e 6.937 mulheres. 

                                                             
25 http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017/mocambique 
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Relativamente ao tipo de ensino, entre o secundário geral e o técnico-

profissional, os dados indicam que havia uma maior participação no 

secundário geral. Por exemplo, o secundário geral do 1º e 2º ciclos 

contava com um total de 1.990.193 e 1.105.491 estudantes 

respetivamente, enquanto que no técnico-profissional elementar, básico, 

médio tinham, no seu conjunto, somente 253.463 estudantes. 

Por outro lado, os dados do recenseamento indicam que havia diferenças 

de participação entre a zona urbana e rural com uma indicação de maior 

presença das populações da zona urbana em atividades da educação. A 

nível do ensino secundário (1º e 2º ciclos), por exemplo, a zona urbana 

contava com 1.244.483 e 823.244 estudantes respetivamente enquanto 

que a zona rural contava com 745.710 estudantes no 1º ciclo e 282.247 

estudantes no 2º ciclo. No ensino técnico-profissional (elementar, básico e 

médio) havia um total de 218.263 estudantes na zona urbana e apenas 

35.200 estudantes na zona rural. No nível superior, para os graus de 

bacharelato, licenciatura e mestrado, os dados indicam que havia na 

zona urbana um total de 184.116 estudantes e na zona rural apenas um 

total de 23.687 estudantes. 

A seguir são apresentadas algumas sugestões em forma de 

recomendação que, no nosso entender, podem dar um contributo no 

fortalecimento do sistema da educação a distância em Moçambique e a 

exploração das suas potencialidades tanto nas ações de formação do 

capital humano necessário ao plano de desenvolvimento do país bem 

como na criação de oportunidades de formação para as populações do 

país. 

Recomendação número 1  

Oferecer, através da educação a distância, programas e cursos das áreas 

estratégicas de desenvolvimento do país para a formação dos recursos 

humanos de nível médio e superior de acordo com as necessidades 

identificadas e expressas nos planos estratégicos de cada sector, de 
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modo a contribuirem com as suas qualificações nas ações de 

implementação da estratégia nacional de desenvolvimento sem a 

necessidade de abandonarem o emprego, a comunidade e a família.  

Recomendação número 2  

Oferecer aos vários níveis de ensino, através da educação a distância, 

programas e cursos técnico-profissionais diversificados, que incluam as 

áreas estratégicas de desenvolvimento, em benefício dos locais do país 

onde estes cursos não existem, criando oportunidades de acesso à 

formação para as populações e o consequente aumento do número de 

estudantes neste tipo de ensino.  

Recomendação número 3 

Oferecer programas e cursos aos vários níveis de ensino, através da 

educação a distância, para dar oportunidades de acesso à formação, 

principalmente aos jovens e, em particular, às raparigas que, devido à 

exiguidade da rede escolar, têm de percorrer longas distâncias até à 

escola. A educação a distância permite que as pessoas estudem em 

locais à sua escolha, o que reduz a barreira das distâncias e o risco de 

desistências.  

Recomendação número 4 

Oferecer aos vários níveis de ensino, através da modalidade de educação 

a distância, programas e cursos que beneficiem essencialmente às 

mulheres de modo a dar-lhes um maior acesso à formação e, assim, 

contribuir para o aumento da sua participação em atividades educativas. 

Através da educação a distância, devido ao seu caráter flexível, abre-se 

uma maior possibilidade para que as mulheres beneficiem de formação e 

participem mais em atividades educativas sem pôr em risco as suas 

responsabilidades de nível familiar. 
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Recomendação número 5 

Oferecer aos vários níveis de ensino programas e cursos diversificados, 

através da educação a distância, destinados a dar maior oportunidade 

de formação às comunidades das zonas rurais, o que ajudará a diminuir o 

fluxo das populações para a cidade em busca de melhores condições de 

vida e oportunidades educativas, contribuindo para a sua permanência 

nas suas zonas de origem, diminuindo a pressão exercida sobre o meio 

urbano, e dando um valioso contributo ao desenvolvimento local. 

Recomendação número 6 

Organizar cursos numa base permanente, em benefício das instituições 

provedoras de educação a distância, para a formação de gestores e 

tutores de educação a distância de modo a contribuir para o seu 

funcionamento de acordo as especificidades do sistema de educação a 

distância e garantir o apoio adequado aos estudantes. 

Recomendação número 7 

Aumentar o número de centros de recurso de educação a distância, 

através da construção de novos centros e do aproveitamento de 

infraestruturas existentes, criando assim as condições para uma maior 

cobertura da modalidade a nível do país através dos atuais e dos novos 

programas e cursos. 

Limitações do estudo 

A realização do estudo constituiu um desafio por razões que se prendem 

essencialmente com a falta de experiência em trabalho desta natureza. A 

construção do questionário para as instituições e estudantes foi tarefa 

complexa por ter de acomodar realidades diversas inerentes a cada tipo 

de instituição e da natureza dos vários tipos de estudante de acordo com 

o nível de ensino.  
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Devido às especificidades de cada grupo de estudantes, o questionário 

inicialmente previsto teve de ser reestrurado tendo resultado em dois: um 

para os estudantes do ensino superior e outro para os estudantes do 

ensino secundário e formação de professores. Esta divisão do questionário 

foi o resultado do pré-teste com os estudantes das caraterísticas do 

público alvo. 

Inicialmente foi feita uma previsão de 15 dias para o preenchimento do 

questionário das instituições, mas a realidade ditou que só ao fim de dois 

meses e meio foi possível obter os questionários preenchidos, tendo o 

processo decorrido de Outubro a Dezembro de 2017. 

Com as instituições viveu-se a dificuldade da sua participação no estudo: 

do total de 23 instituições previstas, apenas 19 participaram. De duas 

instituições, obteve-se uma justificação tendo as outras não dado 

satisfação. 

O atraso no preenchimento do questionário pelas instituições, criou atraso 

na constituição da amostra dos estudantes que estava inicialmente 

prevista para Dezembro de 2017 e que só aconteceu em finais de Janeiro 

de 2018. 

Se com as instituições foi possível fazer um acompamento mais controlado 

do processo, foi mais difícil fazê-lo com o processo dos estudantes, por 

estes estarem espalhados por todo o país e numa estrutura de vários níveis 

de atuação. Nem sempre foi possível apoiar os responsáveis pela 

administração do questionário dos estudantes resultando, por vezes, em 

preenchimento de questionários trocados, o que originou, algumas vezes, 

a necessidade de correção. 

À semelhança das instituições, não foi possível obter a participação do 

total dos estudantes previsto na amostra estabelecida para o estudo. De 

um total de 1011 estudantes da amostra, apenas se conseguiu o retorno 

de 740 estudantes. O preenchimento do questionário pelos estudantes 

também demorou aproximadamente dois meses e meio, de Março a 
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Maio de 2018, contribuindo para o atraso do calendário inicialmente 

previsto para o estudo. 

Nem foi sempre possível realizar entrevistas com as entidades previstas dos 

sectores estratégicos de desenvolvimento, o que de certa forma levou ao 

não aprofundamento dos assuntos como, por exemplo, a relação entre a 

Estratégia de Desenvolvimento e a necessidade de formação de recursos 

humanos. 

Também não foi possível conversar com as entidades empregadoras, 

conforme previsto, e antigos estudantes da educação a distância, pelo 

facto de as instituições provedoras não possuírem informação sobre que 

empresas ou serviços empregam trabalhadores cuja formação foi feita 

através desta modalidade de educação bem como onde se encontram 

estes estudantes de cursos a distância. 

Como inicialmente mencionado nas limitações do estudo, a falta de 

experiência neste tipo de trabalho foi uma dificuldade. Com os 

questionários em mão, era necessário criar a base de dados para posterior 

análise. Foi necessário um trabalhado demorado com colegas e 

especialistas da área de estatística para a criação da base de dados que, 

por sua vez, ditou uma aprendizagem no trabalho com a ferramenta SPSS, 

com base na qual se montou a base de dados.  

Recomendações de trabalho futuro 

Um dos principais objetivos do estudo foi aferir o estágio atual da 

educação a distância em Moçambique. De alguma forma, o objetivo foi 

atingido, havendo contudo ainda a necessidade de perceber aspetos 

que, de certa forma, não permitiram obter a informação por parte dos 

participantes sobre a falta de dados ou a não satisfação dos 

respondentes relativa a certos aspetos do curso. Neste sentido, é sugerido 

que em trabalhos futuros se investigue i) a razão pela qual as instituições 

provedoras de educação a distância não dispõem de alguns dados e, ii) 
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a razão da insatisfação dos estudantes com as condições de 

aprendizagem. 

Durante o estudo não foi possível ouvir um segmento muito importante da 

investigação: os empregadores e antigos estudantes da educação a 

distância. Esta é uma área que julgamos ser de interesse investigar, pois, 

vai permitir aferir o que pensam os empregadores sobre os estudantes da 

educação a distância e o que pensam os estudantes da educação a 

distância em relação às suas competências comparadas aos do ensino 

presencial.  
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Apêndice I – Modelo de Análise 
Questão de investigação 

Qual o estado atual da Educação a Distância em Moçambique e como a sua evolução 
futura pode contribuir para a estratégia de desenvolvimento do país? 

Conceitos Dimensões Indicadores Métrica 

Estado da 
educação a 
distância em 
Moçambique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituições 
responsáveis 
pela EaD 

Lista das 
instituições   

Identificação das instituições 

Responsabilidade Formulação de políticas; 
Acreditação e 
Garantia de qualidade; 
Formação. 

Impato da 
educação a 
distância no 
Sistema Nacional 
de Educação 

Expansão do Ensino Secundário; 
Expansão do Ensino Superior; 
Formação de Professores. 

Instituições 
provedoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação da 
instituição 

Nome 

Natureza da 
instituição 

Pública; 
Privada. 

Localização Sede da instituição: 
Província; 
Cidade. 

Modelo de 
funcionamento 

Dedicada; 
Dual. 

Início de 
atividades em 
EaD 

Data 

Nível de ensino  Primário; 
Secundário; 
Técnico-Profissional; 
Superior. 

Grau académico 
conferido 

Primário; 
Secundário Geral do 1º ciclo; 
Secundário Geral do 2º ciclo; 
Técnico-profissional Básico; 
Técnico-profissional Médio; 
Licenciatura; 
Mestrado; 
Doutoramento; 
Outro. 

Cobertura Província; 
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geográfica Distrito. 
Cursos EaD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número  Valor absolute 
Modo de 
provisão 

Material impresso; 
Eletrónico; 
b-Learning; 
Outro. 

Áreas científicas  
 
 
 

Ensino 
Superior: 
Artes e 
Humanidades; 
Educação; 
Ciências 
Sociais, 
Gestão e 
Direito; 
Ciências 
Naturais; 
Engenharia, 
Manufatura e 
Construção; 
Agricultura, 
Florestas e 
Veterinária; 
Saúde e Bem 
Estar; 
Serviços. 

Ensino 
Secundário: 
Letras; 
Ciências. 
Ensino Primário: 
Comunicação e 
Ciências Sociais; 
Matemática e 
Ciências 
Naturais; 
Actividades 
Práticas e 
Tecnológicas. 
Ensino Técnico-
profissional: 
Manutenção 
Industrial; 
Agricultura e 
Agro-
processamento; 
Turismo e 
Hospitalidade; 
Comércio; 
Administração e 
Gestão; 
Minas; 
Petróleo e Gás. 

Identificação dos 
cursos 

Nome dos cursos 

Apoio ao 
estudante 

Fornecimento de material 
didático; 
Disponibilização de bibliografia 
obrigatória;  
Disponibilização de sala de 
estudo; 
Disponibilização de biblioteca. 

Recursos 
tecnológicos  

Plataformas de 
aprendizagem 

Moodle;  
Claroline; 
AulaNet;  
Chissimba;  
Blackboard; 
Outras. 

Redes Sociais  Facebook; 
Twitter; 
Blog; 
WhatsApp; 



 

 246 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outras. 
Ferramentas de 
escrita 
colaborativa 

Wiki; 
Google docs; 
Outras. 

Ferramentas de 
comunicação 

Correio electrónico 
Skype;  
Voip; 
Outras. 

Ferramentas de 
publicação de 
imagem 

Flickr;  
Picassa; 
Outras. 

Ferramentas de 
publicação 
vídeo 

Youtube;  
Google vídeos 
Yahoo vídeos; 
Vimeio; 
Outras. 

Ferramentas de 
partilha de Slides 

Slideshare; 
Outros. 

Aplicação 
dos recursos 
tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
cursos em que 
são usados para 
disponibilização 
de conteúdos  

Valor absoluto 

Número  de 
cursos em que 
são usados para 
interação 
pedagógica  

Valor absoluto 

Número de 
cursos em que 
são usados para 
acesso a recursos 
de 
aprendizagem 

Valor absoluto 

Dificuldades com 
os recursos 
tecnológicos 

Literacia digital dos professores, 
tutores, gestores; 
Literacia digital dos estudantes; 
Acesso a internet; 
Serviços limitados de internet; 
Custos da internet; 
Electricidade. 

Centros de 
recurso 

Número  Valor absolute 
Cobertura 
geográfica 

Província; 
Distrito. 

Propriedade  Próprio da instituição; 
De outros provedores; 
Do INED; 
Outros. 

Número de 
centros de 
recurso 
propriedade da 

Valor absoluto 
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instituição 

Gestores Número Valor absolute 

Distribuição por 
género 

Valor absolute 

Masculino; 
Feminino. 

Função Gestor de programas de EaD; 
Gestor da componente de 
materiais de estudo; 
Gestor da componente de apoio 
ao estudante; 
Tutor Geral. 

Distribuição 
etária por género  

Valor absolute 

Até 25 anos; 
26-35 anos; 
36-45 anos; 
46-55 anos;  
56-65 anos; 
+65 anos. 
Masculino; 
Feminino. 

Distribuição por 
qualifcação 
profissional em 
EaD 

Valor absolute 

Nível superior em EaD; 
Diploma em EaD; 
Certificado em EaD; 
Seminários/Workshops de EaD; 
Nenhuma. 

Tutor 
docente 
 
 
 
 
 
 

Número  Valor absoluto  

Distribuição por 
género 

Valor absolute 

Masculino; 
Feminino. 

Distribuição 
etária por género  

Até 25 anos; 
26-35 anos; 
36-45 anos;  
46-55 anos; 
56-65 anos; 
+65 anos. 
Masculino; 
Feminino. 

Distribuição por 
habilitações 
literárias 

Valor absolute 

Primário; 
Secundário1º ciclo; 
Secundário 2º ciclo; 
Técnico-profissional Básico; 
Técnico-profissional Médio; 
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Licenciatura; 
Mestrado; 
Doutoramento;  
Outra. 

Distribuição com 
formação em 
EaD 

Valor absolute 

Nível superior em EaD; 
Diploma em EaD; 
Certificado em EaD; 
Seminários/Workshops de EaD. 

Vínculo 
laboral dos 
Recursos 
Humanos 
 

Número de 
gestores a tempo 
inteiro 

Valor absolute 

Número de 
gestores a tempo 
parcial 

Valor absolute 

Número de 
tutores docentes 
a tempo inteiro 

Valor absolute 

Número  de 
tutores docentes 
a tempo parcial 

Valor absolute 

Estudantes 
EaD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número  Valor absolute 

Distribuição por 
género 
 

Valor absolute 

Masculino; 
Feminino. 

Distribuição 
etária por género 
 

Até 25 anos;  
26-35 anos;  
36-45 anos; 
46-55 anos; 
56-65 anos;  
+65 anos. 
Masculino; 
Feminino. 

Distribuição por 
tipo de 
estudante 
 

Valor absolute 

Trabalhador; 
Não trabalhador. 

Distribuição por 
áreas científicas 

Valor absoluto. 
Áreas científicas 

Ensino 
Superior: 
Artes e 
Humanidades; 

Ensino 
Secundário: 
Letras; 
Ciências. 
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Educação; 
Ciências 
Sociais, 
Gestão e 
Direito; 
Ciências 
Naturais; 
Engenharia, 
Manufatura e 
Construção; 
Agricultura, 
Florestas e 
Veterinária; 
Saúde e Bem 
Estar;  
Serviços. 

Ensino Primário: 
Comunicação e 
Ciências Sociais; 
Matemática e 
Ciências 
Naturais; 
Actividades 
Práticas e 
Tecnológicas. 
Ensino Técnico-
Profissional 
Manutenção 
Industrial; 
Agricultura e 
Agro-
processamento; 
Turismo e 
Hospitalidade; 
Comércio; 
Administração e 
Gestão; 
Minas 
Petróleo e Gás. 

Distribuição por 
áreas científicas 
por género 

Valor absolute 

Áreas científicas 
Ensino 
Superior: 
Artes e 
Humanidades; 
Ciências 
Sociais, 
Gestão e 
Direito; 
Ciências 
Naturais; 
Engenharia;  
Manufatura e 
Construção; 
Agricultura, 
Florestas e 
Veterinária; 
Saúde e Bem 
Estar;  
Serviços. 

Ensino 
Secundário: 
Letras; 
Ciências. 
Ensino Primário: 
Comunicação e 
Ciências Sociais; 
Matemática e 
Ciências 
Naturais; 
Actividades 
Práticas e 
Tecnológicas. 
Ensino Técnico-
profissional: 
Manutenção 
Industrial; 
Agricultura e 
Agro-
processamento; 
Turismo e 
Hospitalidade; 
Comércio; 
Administração e  
Gestão; 
Minas; 
Petróleo e Gás 

Masculino; 
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Feminino. 
Novas inscrições 
de estudantes 
por ano nos 
últimos 10 anos 

Valor absolute 
Período: 2008–2017 

Estudantes 
graduados por 
ano nos últimos 
10 anos  

Valor absolute 

Período: 2008–2017 

Distribuição de 
graduados por 
áreas científicas 
por género por 
ano nos últimos 
10 anos  

Valor absoluto. 

Áreas científicas 
Ensino 
Superior 
Artes e  
Humanidades; 
Educação; 
Ciências  
Sociais, 
Gestão e 
Direito; 
Ciências 
Naturais; 
Engenharia, 
Manufatura e 
Construção; 
Agricultura, 
Florestas e 
Veterinária; 
Saúde e Bem 
Estar;  
Serviços. 

Ensino 
Secundário 
Letras; 
Ciências. 
Ensino Primário: 
Comunicação e 
Ciências Sociais; 
Matemática e 
Ciências 
Naturais; 
Actividades 
Práticas e 
Tecnológicas. 
Ensino Técnico-
profissional 
Manutenção 
Industrial; 
Agricultura e 
Agro-
processamento; 
Turismo e 
Hospitalidade; 
Comércio; 
Administração e 
Gestão; 
Minas; 
Petróleo e Gás. 

Masculino; 
Feminino. 

Período: 2008 – 2017. 

Mercado de 
trabalho  
 

Recrutamento Seleção com base na 
modalidade de ensino. 

Competências e 
conhecimentos 
dos graduados 
em modalidade 
de EaD em 
comparação 
com o presencial 

Muito melhor; 
Melhor; 
Idêntico; 
Pior; 
Péssimo. 
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Nível de 
responsabilidade 
dos graduados 
em modalidade 
de EaD em 
comparação 
com o presencial 

Muito melhor; 
Melhor; 
Idêntico; 
Pior; 
Péssimo. 

Relacionamento 
no trabalho dos 
graduados de 
EaD em 
comparação 
com os do 
presencial 

Muito melhor; 
Melhor; 
Idêntico; 
Pior; 
Péssimo. 

Cumprimento de 
horários e prazos 
dos graduados 
de EaD em 
comparação 
com o os do 
presencial 

Muito melhor; 
Melhor; 
Idêntico; 
Pior; 
Péssimo. 

Grau de 
satisfação 
dos 
estudantes 
de EaD 
 

Disponibilização 
de informação 
pertinente sobre:  
Cursos; 
Funcionamento 
dos cursos; 
Serviços 
disponíveis; 
Aspectos 
administrativos e 
financeiros 
(documentação, 
matrículas, 
propinas); 
Calendário 
escolar. 

Concordo totalmente; 
Concordo; 
Não concordo nem discordo; 
Discordo; 
Discordo totalmente. 
 
 
 

Condições de 
aprendizagem: 
Material do 
curso; 
Bibiografia 
obrigatória; 
Laboratórios; 
Sala de estudo 
individual e em 
grupo; 
Biblioteca. 

Concordo totalmente; 
Concordo; 
Não concordo nem discordo 
Discordo; 
Discordo totalmente. 
 

Materiais de 
estudo: 
Apresentação 
(design, 
qualidade do 

Concordo totalmente; 
Concordo; 
Não concordo nem discordo; 
Discordo; 
Discordo totalmente. 
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material usado); 
Facilidade de 
manuseamento; 
Adequabilidade 
do conteúdo; 
Interatividade; 
Facilidade de 
acesso; 
Facilidade de 
aprendizagem; 
Qualidade de 
som; 
Qualidade da 
imagem. 

 

Processo de 
avaliação: 
Adequabilidade 
dos métodos de 
avaliação; 
Condições de 
realização da 
avaliação; 
Fidelidade da 
avaliação; 
Feedback da 
avaliação. 

Concordo totalmente; 
Concordo; 
Não concordo nem discordo; 
Discordo; 
Discordo totalmente. 
 

Tutoria: 
Disponibilidade 
dos tutores; 
Competência 
dos tutores; 
Preparação dos 
tutores. 

Concordo totalmente; 
Concordo; 
Não concordo nem discordo; 
Discordo; 
Discordo totalmente. 
 

Perspetivas 
dos 
estudantes 
em relação 
aos 
benefícios 
da EaD 
 

Oportunidade de 
estudar; 
Estudar e 
trabalhar; 
Horário flexível de 
estudo; 
Escolha de lugar 
de estudo; 
Criação de 
hábitos de 
disciplina e 
organização; 
Permanência na 
e comunidade; 
Redução de 
custos com 
transporte; 
Oportunidade de 
contato com as 
tecnologias. 

Sem importância; 
Pouco importante; 
Não importante nem pouco 
importante; 
Importante; 
Muito importante. 
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Perspetivas 
dos 
estudantes 
em relação 
às limitações 
da EaD 
 

Isolamento; 
Falta de 
interação com os 
colegas; 
Falta de contato 
com o professor; 
Insegurança. 

Sem importância; 
Pouco importante; 
Não importante nem pouco 
importante; 
Importante; 
Muito importante. 

Estratégia de 
desenvolvimento 
do país 
 

Formação 
de Capital 
Humano por 
áreas 
estratégicas 

Evolução da 
necessidade de 
técnicos médios 
e superiores por 
província no 
sector agrícola 

Número de técnicos médios e 
superiores necessários. 

Evolução da 
necessidade de 
técnicos médios 
e superiores por 
província no 
sector pesqueiro 

Número de técnicos médios e 
superiores necessários. 

Evolução da 
necessidade de 
técnicos médios 
e superiores por 
província no 
setor da indústria 
transformadora 

Número de técnicos médios e 
superiores necessaries 

Evolução da 
necessidade de 
técnicos médios 
e superiores por 
província no 
sector da 
indústria 
extractiva  

Número de técnicos médios e 
superiores necessaries 

Evolução da 
necessidade de 
técnicos médios 
e superiores por 
província no 
sector do turismo 

Número de técnicos médios e 
superiores necessaries 

Evolução na 
cobertuta da 
educação 
técnico-
profissional 
 

Número de instituições de 
formação técnico-profissional no 
nível básico, médio e superior 
Evolução no número de cursos 
técnico-profissional de nível 
básico, médio e superior 
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Apêndice II – Questionário das instituições 

Questionário sobre a educação a distância em Moçambique  

Questionário para responsáveis de instituições   

Este questionário enquadra-se no âmbito de um estudo do Programa 
Doutoral em Multimédia em Educação da Universidade de Aveiro, em 
Portugal.  

O estudo visa contribuir para a melhoria das políticas de educação a 
distância em Moçambique com base nas actuais práticas e políticas 
vigentes tanto na visão do regulador, como dos provedores desta 
modalidade de ensino. Neste contexto, vimos solicitar a colaboração de 
V. Excias na identificação das condições da oferta da educação a 
distância fornecendo dados para o estudo através do preenchimento do 
presente questionário.  

O questionário está organizado por grupos de questões e o seu 
preenchimento poderá requer a intervenção de diferentes unidades 
orgânicas da sua instituição, num período máximo de 15 dias úteis, a partir 
da data da recepção do mesmo. Após o preenchimento, agradecemos a 
respectiva devolução utilizando o envelope fornecido.   

As respostas serão tratadas de forma anónima, a sua publicação será feita 
de forma agregada e apenas para fins de elaboração deste estudo.  

Em caso de necessidade durante o preenchimento do questionário 
poderá usar os seguintes contactos:  

Lurdes Nakala: (827231050) lurdesnakala@ua.pt ou lnakala@yahoo.com 

António Franque: (827741760) afranque@ua.pt 

1ª Parte: Caracterização da Oferta da Educação a Distância em 
Moçambique 

I. Perfil da sua instituição  

1. Nome da sua instituição. 

________________________________________________________________ 
 

2. Marque com X o nível de ensino da sua instituição. 
______1-Superior 
______2-Secundário  
______3- Primário 
______4- Básico Técnico-profissional 
______5-Médio Técnico-profissional 
______6-Outro. Mencione________________________________________ 
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3. Nome da cidade ou vila onde se localiza a sede da sua instituição.  

________________________________________________________________ 
4. Ano de início da oferta de cursos de educação a distância (EaD) na 

sua instituição. _____________________________________________ 
 

5. Marque com X o modo de operação da sua instituição. 
______1-Dual mode (instituição que oferece cursos a distância e cursos 

presenciais)  

______2-Single mode (instituição que oferece apenas cursos a distância) 

6. Marque com X a natureza da sua instituição. 
______1-Pública 
______2-Privada 
______3-Outra. Mencione_____________________________________ 
 

7. Preencha o quadro abaixo com os nomes dos distritos onde a sua 
instituição tem centros de recurso de EaD.  

 

Província Nome do distrito com centro de recurso de EaD 
1-Niassa   

 
2-Cabo 
Delgado 

 
 

3-Nampula  
 

4-Zambézia  
 

5-Tete  
 

6-Manica  
 

7-Sofala   
 

8-Inhambane   
 

9-Gaza   
 

10-Maputo 
província  

 
 

11-Maputo 
Cidade 
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8. Quantos centros de recurso existem para atender os cursos de EaD 
na sua instituição? _________________________________________ 

 
9. Marque com X a propriedade dos centros de recurso de EaD 

utilizados pela sua instituição em 2017. Marque todas as opções que 
se apliquem.  
__________1-Próprio da instituição 
__________2-Do Instituto Nacional de Educação a Distância (INED) 
__________3-De outros provedores de EaD 
__________4-Outra. Mencione ___________________________________ 

 
10.  Caso tenha marcado a primeira opção, qual é o número dos 

centros de recurso de EaD próprios da sua instituição em 2017? 
_____________________________________ 

 
11. Existe uma unidade de garantia de qualidade de cursos de EaD na 

sua instituição?  
________1-Sim 
________2-Não  
 

12.  Quais os desafios enfrentados para a implementação da unidade 
de garantia de qualidade na sua instituição? Que medidas foram 
consideradas para a sua superação?  

 

II. Cursos de educação a distância  
 

13. Marque com X os graus académicos dos cursos de EaD providos 
pela sua instituição em 2017. Marque todas as opções que se 
apliquem. 
______1-Doutoramento 
______2-Mestrado 
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______3-Licenciatura 
______4-Secundário Geral do 2º Ciclo 
______5-Secundário Geral do 1º Ciclo 
______6-Primário 
______7-Técnico-profissional Básico 
______8-Técnico-profissional Médio 
______9-Outro. Mencione ______________________________________ 
 

14. Preencha o quadro abaixo com o número de cursos de EaD, da sua 
instituição em 2017 de acordo com o grau académico.  
 

 Grau académico Nº de cursos de EaD em 2017 
1.  Doutoramento  
2.  Mestrado  
3.  Licenciatura  
4.  Secundário Geral do 2º Ciclo  
5.  Secundário Geral do 1º Ciclo  
6.  Primário  
7.  Técnico-profissional Básico  
8.  Técnico-profissional Médio  
9.  Outro. Mencione   

 
15. Preencha o quadro abaixo com o número de estudantes de EaD, 

da sua instituição em 2017 de acordo com o grau académico. 
 
 Grau académico Nº de estudantes de EaD em 

2017 
1.  Doutoramento  
2.  Mestrado  
3.  Licenciatura  
4.  Secundário Geral do 2º Ciclo  
5.  Secundário Geral do 1º Ciclo  
6.  Primário  
7.  Técnico-profissional Básico  
8.  Técnico-profissional Médio  
9.  Outro. Mencione   

 
16.  Preencha o quadro abaixo com o número de estudantes de EaD, 

da sua instituição em 2017 de acordo com o grau académico e 
área de formação.  

 

Grau académico Área de formação Nº de estudantes  
de EaD em 2017 

(16.1) 
Doutoramento 

16.1.1Educação  
16.1.2 Humanidades e Artes  
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16.1.3 Ciências Sociais  
16.1.4 Gestão e Direito  
16.1.5 Ciências Naturais  
16.1.6 Engenharia, 
Manufactura e Construção 

 

16.1.7 Agricultura  
16.1.8 Saúde e Bem-estar  
16.1.9 Serviços  
16.1.10 Outra. Mencione  

(16.2) Mestrado 16.2.1 Educação  
16.2.2 Humanidades e Artes  

16.2.3 Ciências Sociais  

16.2.4 Gestão e Direito  
16.2.5 Ciências Naturais  
16.2.6 Engenharia, 
Manufactura e Construção 

 

16.2.7 Agricultura  
16.2.8 Saúde e Bem-estar  
16.2.9 Serviços  
16.2.10 Outra. Mencione  

(16.3) Licenciatura 16.3.1 Educação  
16.3.2 Humanidades e Artes  
16.3.3 Ciências Sociais  
16.3.4 Gestão e Direito  
16.3.5 Ciências Naturais  
16.3.6 Engenharia, 
Manufactura e Construção 

 

16.3.7 Agricultura  
16.3.8 Saúde e Bem-estar  
16.3.9 Serviços  
16.3.10 Outra. Mencione  

(16.4) Secundário 
geral do 2º Ciclo 

16.4.1 Letras  
16.4.2 Ciências  

(16.5) Secundário 
geral do 1º Ciclo 

16.5.1 Secundário geral do 1º 
Ciclo 

 

(16.6) Primário 16.6.1 Primário  
 

(16.7) Médio 
técnico-profissional 

16.7.1 Manutenção Industrial  
16.7.2 Comércio  
16.7.3 Agricultura e 
Agroprocessamento 
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16.7.4 Turismo e Hospitalidade  
16.7.5 Administração e Gestão  
16.7.6 Minas  
16.7.7 Petróleo e Gás  
16.7.8 Outra. Mencione  

(16.8) Básico 
Técnico-profissional 

16.8.1 Industrial  
16.8.2 Comercial  
16.8.3 Agrário  
16.8.4 Outro. Mencione  

(16.9) Cursos de 
curta duração (que 
não conferem grau 
académico) 

16.9.1 Mencione  

 
17. Preencha o quadro abaixo com o número de cursos de EaD da sua 

instituição oferecidos em 2017 de acordo com o modelo de EaD 
usado.  
 

Modelo de EaD Nº de cursos de EaD em que se usa o 
modelo 

1-Baseado em material 
impresso 

 

2-e-Learning (modelo 
baseado no uso do 
computador e da internet) 

 

3-b-Learning (modelo 
baseado na combinação 
de sessões presenciais e a 
distância) 

 

4-Outro. Mencione:  
 

18. Preencha o quadro abaixo com o número de estudantes de cursos 
de EaD inscritos na sua instituição no 1º Ano ao longo dos últimos 10 
anos. 

 

Nº de estudantes de EaD inscritos no 1º Ano por ano lectivo 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
          

 
19. Preencha o quadro abaixo com o número de estudantes de cursos 

de EaD da sua instituição que terminaram o curso ao longo dos 
últimos 10 anos. 
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Nº de estudantes de EaD que terminaram o curso por ano lectivo 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
          

 

III. Gestores de educação a distância  

20. Preencha o quadro abaixo com o número de gestores de EaD 
existentes na sua instituição em 2017 de acordo com a sua função. 
 

Função na instituição Nº de gestores de EaD em 2017 

1-Gestor de programa  
2-Gestor da produção e 
distribuição de materiais 

 

3-Gestor da componente de apoio 
ao estudante 

 
 

4-Tutor gestor do centro de recurso  
 

21. Preencha o quadro abaixo com o número de gestores de EaD 
existentes na sua instituição em 2017 de acordo com o sexo.  

 
Sexo Nº de gestores de EaD em 2017 

Gestor de 
programa 

Gestor da 
produção e 
distribuição 
de materiais 

Gestor da 
componente 
de apoio ao 
estudante 

Tutor gestor 
de centro 
de recurso 

1-Masculino     

2-Feminino     

 
22. Preencha o quadro abaixo com o número de gestores de EaD 

existentes na sua instituição em 2017 de acordo com a sua 
qualificação profissional. 

 
Qualificação 
profissional em EaD 

Nº de gestores de EaD em 2017 
Gestor de 
programa 

Gestor da 
produção e 
distribuição 
de materiais 

Gestor da 
componente 
de apoio ao 
estudante 

Tutor 
gestor de 
centro 
de 
recurso 

1-Nível superior em 
EaD 

    

2-Diploma em EaD     

3-Certificado em EaD     

4- Seminários/ 
Workshops de EaD  
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5-Nenhuma     

 
23. Preencha o quadro abaixo com o número de gestores de EaD 

existentes na sua instituição em 2017 de acordo com o número de 
anos de experiência de trabalho em EaD. 

 
Nº de anos de 
experiência em EaD 

Nº de gestores de EaD em 2017 
Gestor de 
programa 

Gestor da 
produção e 
distribuição de 
materiais 

Gestor da 
componente 
de apoio ao 
estudante 

Tutor 
gestor 
de 
centro 
de 
recurso 

(1) Menos de 4 
anos 

    

(2) Entre 4 e 10 
anos 

    

(3) Mais de 10 
anos 

    

 
24. Preencha o quadro abaixo com o número de gestores de EaD 

existentes na sua instituição em 2017 de acordo com o tipo de 
vínculo laboral.  

 
Tipo de vínculo 
laboral com a 
instituição 

Nº de gestores de EaD em 2017 
Gestor de 
programa 

Gestor da 
produção e 
distribuição de 
materiais 

Gestor da 
componente 
de apoio ao 
estudante 

Tutor 
gestor de 
centro de 
recurso 

1-Tempo inteiro     

2-Tempo parcial     

 
25. Quais os desafios enfrentados pela sua instituição para ter o gestor 

de programa; produção e distribuição de materiais; e apoio ao 
estudante? Que medidas foram consideradas para a  
sua superação? 

 

IV. Tutores docentes de cursos de educação a distância  

26. Qual é o número de tutores docentes de cursos de EaD existentes na 
sua instituição em 2017? _____________________________________ 
 

27. Preencha o quadro abaixo com o número de tutores docentes de 
cursos de EaD existentes na sua instituição em 2017 de acordo com 
o sexo. 
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Sexo Nº de tutores docentes de EaD em 2017 
1-Masculino  

2-Feminino  

 
28. Preencha o quadro abaixo com o número de tutores docentes de 

cursos de EaD existentes na sua instituição em 2017 de acordo com 
o grau académico concluído.   

 
Grau académico concluído Nº de Tutores docentes de EaD em 2017 

1-Doutoramento  

2-Mestrado  

3-Licenciatura  

4-Secundário Geral do 2º 
Ciclo 

 

5-Secundário Geral do 1º 
Ciclo 

 

6- Primário  

7-Técnico-profissional Médio  

8-Técnico-profissional Básico  

9-Outro. Mencione:  

 
29. Preencha o quadro abaixo com o número de tutores docentes de 

cursos de EaD existentes na sua instituição em 2017 de acordo com 
o grau académico em que exercem a tutoria. 

 
Grau académico de tutorial Nº de Tutores docentes de EaD em 

2017 
1-Doutoramento  

2-Mestrado  

3-Licenciatura  

4-Secundário Geral do 2º Ciclo  

5-Secundário Geral do 1º Ciclo  

6-Primário  

7-Técnico-profissional Médio  

8-Técnico-profissional Básico  
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9-Outro. Mencione:  

 
30. Qual é o número de tutores docentes de cursos de EaD, existentes 

na sua instituição em 2017, com qualificação profissional em EaD 
que pode ser de nível superior em EaD; Diploma em EaD; Certificado 
em EaD ou em forma de Seminários/Workshops de EaD? 
___________________________ 
 

31. Preencha o quadro abaixo com o número de tutores docentes de 
cursos de EaD existentes na sua instituição em 2017 de acordo com 
o número de anos de experiência de trabalho em EaD.  

 
Nº de anos de experiência em EaD Nº de tutores de cursos de EaD em 

2017 
(1) Menos de 4 anos  

(2) Entre 4 e 10 anos  

(3) Mais de 10 anos  

 
32. Preencha o quadro abaixo com o número de tutores docentes de 

cursos de EaD existentes na sua instituição em 2017 de acordo com 
o tipo de vínculo laboral.  
 

Tipo de vínculo laboral com a 
instituição 

Nº de tutores de cursos de EaD em 
2017 

1-Tempo inteiro   

2-Tempo parcial   

 

V. Estudantes de cursos de educação a distância  

33. Preencha o quadro abaixo com o número de estudantes de cursos 
de EaD existentes na sua instituição em 2017 de acordo com o sexo. 

 
Sexo Nº de estudantes de cursos de EaD em 

2017 
1-Masculino  

2-Feminino  

 
34. Preencha o quadro abaixo com o número de estudantes de cursos 

de EaD existentes na sua instituição em 2017 de acordo com o tipo 
de estudante.  

 
Tipo de estudante Nº de estudantes de cursos  de EaD 

em 2017 



 

 264 

1-Estudante trabalhador (estuda 
e trabalha) 

 

2-Estudante não trabalhador 
(apenas estuda e não trabalha) 

 

 

VI. Técnicos de apoio de cursos de educação a distância  

35. Qual é o número de técnicos de apoio de cursos de EaD, incluindo 
os administrativos, existentes na sua instituição em 2017? 
___________________________ 

 
36. Preencha o quadro abaixo com o número de técnicos de apoio de 

cursos de EaD, incluindo os administrativos, existentes na sua 
instituição em 2017 de acordo com o sexo. 

 
Sexo Nº de técnicos de apoio de cursos de EaD em 

2017 
1-Masculino  

2-Feminino  

 
37. Qual é o número de técnicos de apoio de cursos de EaD, incluindo 

os administrativos, com qualificação profissional em EaD, que pode 
ser de nível superior em EaD; Diploma em EaD; Certificado em EaD 
ou em forma de Seminários/Workshops de EaD, existentes na sua 
instituição em 2017? ______________________ 

 

VII. Tecnologias de comunicação no suporte à aprendizagem 
de cursos de educação a distância  

 
38. Marque com X a designação da plataforma digital, ou seja, da 

Learning Management System (LMS), utilizada no suporte às 
actividades de aprendizagem realizadas pelos estudantes nos 
cursos de EaD oferecidos pela sua instituição em 2017. Marque 
todas as opções que se apliquem. 
__________1-Moodle 
__________2-Blackboard 
__________3-AulaNet 
__________4-Chissimba 
_________ 5-Claroline   
__________6-Outra. Mencione: ___________________________________ 
__________7-Nehuma 
 

39. Em caso de utilização, qual é o número de cursos de EaD que utiliza 
essa (s) plataforma(s) digital no suporte às actividades de 
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aprendizagem realizadas pelos estudantes da sua instituição em 
2017? ____________________________________ 

 
40. Marque com X na lista abaixo as tecnologias de suporte à 

interacção usadas na aprendizagem dos estudantes dos cursos de 
EaD da sua instituição em 2017. Marque todas as opções que se 
apliquem. 
___________1-E-mail 
___________2-Facebook 
___________3-SMS 
___________4-WhatsApp 
___________5-Twitter 
___________6-Skype 
___________7-Blog 
___________8-YouTube 
___________9-Outras. Mencione: ________________________________ 
___________10-Nenhuma 

 
41. Em caso de utilização, qual é o número de cursos que utiliza essas 

tecnologias de interacção no suporte às actividades de 
aprendizagem dos estudantes de EaD da sua instituição em 2017? 
________________________________ 

 
42. Marque com X o tipo de actividades de aprendizagem com recurso 

às tecnologias realizadas pelos estudantes da sua instituição em 
20117.  
__________1-Acesso aos materiais de estudo e envio de trabalhos 
__________2-Tutoria 
__________3-Comunicação 
__________4-Pesquisa  
__________5-Avaliação 
__________6-Outras. Mencione: _________________________________ 
__________7-Nenhuma 

 
43. Marque com X os factores que na sua opinião influenciam a 

utilização das tecnologias no suporte às actividades de 
aprendizagem realizadas pelos estudantes na sua instituição. 
________1-Domínio técnico dos estudantes 
________2-Formação dos tutores docentes 
________3-Disponibilidade da Internet 
________4-Disponibilidade de equipamento 
________5 - Outros. Mencione: ___________________________________ 

 
2ª Parte: Políticas Públicas da Qualidade de Educação a 
Distância em Moçambique 
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VIII. Políticas de educação a distância 
 

A educação a distância (EaD) é especificamente regida através do 
Regulamento do Ensino à Distância e por dois manuais de procedimentos 
de acreditação para o uso a nível interno do INED e dos provedores de 
EaD aprovados pelo Conselho de Administração do INED e homologados 
pelo Ministro da Educação bem como pela Estratégia da Educação à 
Distância 2014-2018 aprovada pelo Conselho de Ministros.  
 

44. Marque com X o grau de satisfação da sua instituição em relação 
às políticas públicas de qualidade de EaD acima referidas.  
______1-Muito insatisfeito 
______2-Insatisfeito 
______3-Não satisfeito nem insatisfeito 
______4-Satisfeito 
______5-Muito satisfeito 

 
45. Quais as principais razões da sua indicação anterior? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. Procedimentos de acreditação de instituições e de cursos 
de educação a distância utilizados pelo INED 

46. Marque com X, no quadro abaixo, o grau de satisfação da sua 
instituição quanto à qualidade dos procedimentos de acreditação 
de instituições e de cursos de educação a distância (EaD) utilizados 
pelo INED.  

   
1- Muito 
insatisfeito 

2-Insatisfeito 3- Não 
satisfeito nem 
insatisfeito 

4-Satisfeito 5- Muito 
Satisfeito 

(46.1) 
Periodicidade 
de cinco (5) 
anos para  
acreditação 

     

(46.2) Oito (8) 
meses como 
tempo previsto 
para o 
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processo de 
acreditação  

(46.3) Oito (8) 
fases de 
acreditação 

  
 

   

(46.4) 
Obrigatorieda
de de 
acreditação 

  
 

   

(46.5) 
Gratuidade da 
acreditação 

  
 

   

(46.6) 
Existência de 
três níveis do 
resultado final 
da avaliação 
do pedido de 
acreditação 
(aceite, 
condicionada 
e recusada) 

     

 
47. Quais as principais razões da sua indicação anterior? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X. Dimensões avaliativas de qualidade para acreditação de 
instituições e de cursos de educação a distância Utilizadas 
pelo INED 

48.  Marque com X, no quadro abaixo, o grau de satisfação da sua 
instituição quanto às dimensões de qualidade e seus pesos relativos 
(em percentagem) utilizados na avaliação dos pedidos de 
acreditação de instituições e de cursos de EaD pelo INED. 
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49.  Quais as principais razões da sua indicação anterior? 

 
 

 

1-Muito 
insatisfeito 

2-Insatisfeito 3-Não 
satisfeito nem 
insatisfeito 

4-Satisfeito 5-Muito 
Satisfeito 

(48.1) 
Dimensão 1: 
Estratégia 
institucional 
para a EaD 
(6%) 

     

(48.2) 
Dimensão 2: 
Organização 
pedagógica 
(20%) 

     

(48.3) 
Dimensão 3: 
Recursos 
físicos e 
tecnológicos 
(10%) 

     

(48.4) 
Dimensão 4: 
Materiais de 
estudo (20%) 

     

(48.5) 
Dimensão 5: 
Acompanha
mento e 
apoio ao 
estudante 
(20%) 

     

(48.6) 
Dimensão 6: 
Recursos 
humanos 
(17%) 

     

(48.7) 
Dimensão 7: 
Monitoria e 
avaliação 
(7%) 
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XI. Indicadores avaliativos de qualidade para acreditação de 
instituições e de cursos de educação a distância utilizados 
pelo INED 
 

50.  Marque com X, no quadro abaixo, o grau de satisfação da sua 
instituição quanto aos indicadores de qualidade e seus pesos 
relativos utilizados na avaliação de pedidos de acreditação de 
instituições e de cursos de EaD pelo INED. 

  
1-Muito 
insatisfeito 

2-Insatisfeito 3-Não 
satisfeito 
nem 
insatisfeito 

4-Satisfeito 5-Muito 
satisfeito 

(50.1) 
Integração da 
EaD na 
estratégia da 
instituição 

3 
 

     

(50.2) 
Publicitação da 
estratégia da 
EaD da 
instituição 

1      

Inovação 2  
 

    

(50.3) 
Explicitação da 
concepção 
pedagógica 

5 
 

     

(50.4) 
Qualidade da 
concepção 
pedagógica 

5      

(50.5) 
Metodologia da 

5      
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avaliação dos 
estudantes 

(50.6) 
Procedimentos 
da avaliação 
dos estudantes 

5      

(50.7) Recursos 
físicos 

3 
 

     

(50.8) Recursos 
tecnológicos 

4   
 

   

(50.9) Gestão e 
manutenção 
dos recursos 
físicos e 
tecnológicos 

3      

(50.10) Processo 
de elaboração 
dos materiais de 
estudo 

6 
 

     

(50.11) 
Qualidade dos 
materiais de 
estudo 

8      

(50.12) 
Distribuição dos 
materiais de 
estudo e da 
bibliografia 
obrigatória 

6      

(50.13) Sistema 
de registo 
academic 

4 
 

     

(50.14) 
Capacitação 
inicial do 
estudante para 
a modalidade 
de EaD 

3      

(50.15) Serviço 
de apoio 
pedagógico, 
técnico e 
administrativo 
ao estudante 

4      
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(50.16) Acesso à 
bibliografia 

3  
 

    

(50.17) 
Procedimentos 
de 
recuperação 
de estudantes 

3      

(50.18) 
Proporção 
estudantes/tutor 
docente 

3      

(50.19) Recursos 
humanos 
docents 

5 
 

     

(50.20) Recursos 
humanos 
técnicos e 
administrativos 

4      

(50.21) 
Disponibilidade 
dos recursos 
humanos 

5      

(50.22) 
Capacitação 
inicial e 
contínua dos 
tutores 
docentes, 
técnicos e 
administrativos 

3      

(50.23) Monitoria 
das actividades 
de EaD 

2 
 

     

(50.24) 
Avaliação das 
actividades de 
EaD 

5      

 
51. Quais as principais razões da sua indicação anterior? 
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52.  Outros aspectos que queira mencionar, incluindo observações e 

comentários ao questionário. 
 

 
Agradecemos desde já a sua colaboração! 
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Apêndice III – Email de solicitação de validação 
dos questionários 
Olá	  Oksana!	  
Antes	  de	  mais	  muito	  obrigada	  por	  aceitar	  colaborar	  connosco.	  
O	  questionário	  que	  enviamos	  em	  anexo	  foi	  desenhado	  para	  ser	  aplicado	  a	  um	  grupo	  de	  participantes	  no	  
contexto	  das	  nossas	  teses	  de	  doutoramento	  em	  Multimédia	  em	  Educação	  de	  Lurdes	  e	  Franque.	  	  
Assim,	  pedimos	  a	  sua	  opinião	  sobre	  qualquer	  aspecto	  que	  precisamos	  melhorar	  incluindo	  ambiguidades,	  
clareza	  das	  questões	  e	  se	  os	  quadros	  estão	  de	  acordo	  com	  as	  questões	  colocadas.	  
Pedimos	  desculpas	  por	  estar	  a	  pedir	  muito,	  mas	  gostaríamos	  de	  ter	  o	  feedback	  até	  5ª	  feira	  dia	  8,	  porque	  
temos	  encontro	  com	  o	  orientador	  nesse	  mesmo	  dia	  às	  12h	  para	  apresentarmos	  a	  opinião	  dos	  colegas.	  �	  
Mais	  uma	  vez	  muito	  obrigada	  Oksana!	  
Lurdes	  e	  Franque	  
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Apêndice IV – Email de solicitação de validação 
dos questionários 
No dia 09/06/2017, às 07:08, Lurdes Nakala <lnakala@yahoo.com> 
escreveu: 
 
Olá Liliana 
Antes de mais estamos bastante gratos pela sua disponibilidade para ver os 
questionários. 
Sinta-se a vontade em registar toda e qualquer observação que notar nos mesmos. 
Os questionários vão em anexo. 
Muitos beijinhos 
Lurdes e Franque 
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Apêndice V – Questionário dos estudantes do 
ensino superior 

Questionário para estudantes de educação a distância do 
ensino superior em Moçambique 

Este questionário enquadra-se no âmbito de um estudo do Programa 
Doutoral em Multimédia em Educação da Universidade de Aveiro, em 
Portugal, e tem como objectivo a recolha de dados sobre a 
caracterização do estado actual da oferta da educação a distância 
(EaD) em Moçambique.  

Assim, solicitamos a sua valiosa colaboração para o fornecimento de 
dados sobre o curso a distância que frequenta, tendo em conta as 
questões a seguir colocadas que estão organizadas em 4 secções e cujo 
preenchimento está estimado em 30 minutos. As instruções de 
preenchimento encontram-se ao longo do próprio questionário. As 
possíveis dúvidas durante o preenchimento serão esclarecidas pelo 
responsável da administração do questionário presente no local. 

As respostas serão tratadas de forma anónima e a sua publicação será 
feita de forma agregada.  

1. Perfil do estudante de educação a distância  

Responda às questões que se seguem e marque com X o quadradinho da 
resposta escolhida conforme os casos. 
 

1. Sexo. 
 
1 Masculino  
2 Feminino  

 
2. Idade. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 Até 25 anos  
2 26-35  
3 36-45  
4 46-55  
5 56-65  
6 Mais de 65 anos  
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3. Instituição de ensino.  
 
1 Universidade Eduardo Mondlane (UEM)   
2 Universidade Pedagógica (UP)  
3 Universidade Católica de Moçambique (UCM)  
4 Universidade A Politécnica (A Politécnica)  
5 Instituto Superior de Ciências de Educação à Distância (ISCED)  
6 Instituto Superior Monitor (ISM)  

 
4. Nome do curso de educação a distância que frequenta. 

________________________________________________________________ 
5. Grau académico do curso a distância que frequenta. 

 
1 Doutoramento  
2 Mestrado  
3 Licenciatura  
4 Outro. Mencione:  

 
6. Tipo de estudante a que pertence. 

 

1 Estudante trabalhador  
2 Estudante não trabalhador   

 

2. Tecnologias utilizadas no curso de educação a distância 
que frequenta 

Responda às questões que se seguem e marque com X o quadradinho da 
resposta escolhida conforme os casos. 

 
7. Modelo de educação a distância (EaD) do curso que frequenta. 

 
1 Baseado em material impresso  
2 e-Learning (baseado no uso do computador e da internet)  
3 b-Learning (que mistura o ensino presencial e a distância)  
4 Outro. Mencione:  

 
8. Plataforma digital utilizada no suporte à aprendizagem no curso de 

EaD que frequenta. Marque todas as opções que se apliquem. 
 

1 Moodle  
2 Blackboard  
3 AulaNet  
4 Chissimba  
5 Claroline    
6 Outra. Mencione:   
7 Nenhuma  
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9. Tipo de actividades de aprendizagem realizadas com recurso às 

tecnologias de suporte à aprendizagem acima mencionadas. 
Marque todas as opções que se apliquem. 
 

1 Acesso e envio de materiais  
2 Tutoria  
3 Comunicação  
4 Pesquisa  
5 Avaliação  
6 Outras. Mencione:  
7 Nenhuma  

 
10.  Número total de disciplinas do curso de EaD que frequenta. 

____________________________________________________ 
 

11.  Número de disciplinas que utiliza a plataforma de suporte às 
actividades de aprendizagem no curso de EaD que frequenta. 
____________________________________________________ 

 
12.  Factores que influenciam a utilização das tecnologias de suporte à 

aprendizagem. Marque todas as opções que se apliquem. 
 

1 Domínio técnico dos estudantes  
2 Formação de tutores docentes  
3 Disponibilidade da internet  
4 Disponibilidade de equipamento  
5 Disponibilidade de tempo  
6 Outros. Mencione:  
7 Nenhum  

 
13.  Tecnologias de suporte à interacção mais usadas no curso a 

distância que frequenta. Marque todas as opções que se apliquem. 
 

1 E-mail  
2 Facebook  
3 SMS  
4 WhatsApp  
5 Twitter  
6 Skype  
7 Blog  
8 YouTube  
9 Outras. Mencione:   
10 Nenhuma  
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14.  Número de disciplinas que utiliza as tecnologias de interacção 
acima mencionadas no suporte às actividades de aprendizagem no 
curso de EaD que frequenta________________________________ 

III. Opinião do estudante de educação a distância 

Nos quadros que se seguem marque com X o quadradinho da alternativa 
que mais representa a sua opinião.  
 

15. Sobre a disponibilização de informação na instituição de ensino do 
meu curso de EaD. 	  

  
1- Discordo 
totalmente 

2-Discordo 3-Não 
concordo 
nem 
discordo 

4-concordo 5-Concordo 
totalmente 

(15.1) Faz-se a 
divulgação da 
oferta de cursos 
a distância na 
instituição do 
meu curso a 
distância 

     

(15.2) Existe 
Informação 
sobre o 
funcionamento 
do curso 

     

(15.3) Existe 
Informação 
sobre os 
serviços 
disponíveis(bibli
oteca, sala de 
estudo, 
laboratório, sala 
de informática)  
para o curso 

     

(15.4) Existe 
informação 
sobre os 
aspectos 
administrativos 
e financeiros 
(documentaçã
o, matrículas, 
propinas) 

     

(15.5) Existe      
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informação 
sobre a 
calendarização 
das actividades 
do curso  

 
16.  Sobre as condições de aprendizagem na instituição de ensino do 

meu curso de EaD.     
  

1-Discordo 
totalmente 

2-Discordo 3-Não 
concordo 
nem 
discordo 

4-Concordo 5-Concordo 
totalmente 

(16.1) Existem 
condições de 
acesso aos 
materiais de 
estudo do curso 

     

(16.2) ) Existem 
condições de 
acesso à 
bibliografia 
obrigatória do 
curso 

     

(16.3) Existem  
laboratórios do 
curso em 
funcionamento 

     

(16.4) Garante o 
funcionamento 
do centro de 
recursos 

     

(16.5) Existe uma 
da biblioteca em 
funcionamento 

     

(16.6) Existem 
condições de 
acesso ao 
equipamento 
informático 

     

(16.7) Há 
disponibilização 
de internet 

     

(16.8) Há 
envolvimento do 
estudante na 
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monitoria da 
qualidade do 
curso 
 

17.   Sobre os materiais de estudo do meu curso de EaD.     
  

1-Discordo 
totalmente 

2- Discordo 3-Não 
concordo 
nem 
discordo 

4-Concordo 5-Concordo 
totalmente 

(17.1) A 
formatação do 
material de 
estudo facilita a 
aprendizagem 

     

(17.2) Os 
conteúdos de 
estudo estão 
claros 

     

(17.3) Os 
materiais de 
estudo no geral 
facilitam a 
aprendizagem  

     

 
18.  Sobre o processo de avaliação no meu curso de EaD.  

  
1-Discordo 
totalmente 

2- Discordo 3-Não 
concordo 
nem 
discordo 

4-Concordo 5-Concordo 
totalmente 

(18.1)Existe um  
calendário de 
realização das 
avaliações 

     

(18.2) Existem 
condições no 
local de 
realização das 
avaliações  

     

(18.3) As 
avaliações  são 
feitas com base 
na matéria 
estudada  

     

(18.4) Os tutores 
dão feedback 
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sobre as 
avaliações 
realizadas 

(18.5) Existem 
procedimentos 
de avaliação 
que não 
permitem 
ocorrência de 
fraude 

     

 
19.  Sobre o atendimento e apoio ao estudante do meu curso de EaD  

  
1-Discordo 
totalmente 

2-Discordo 3-Não 
concordo 
nem 
discordo 

4-Concordo 5-Concordo 
totalmente 

(19.1)  Os tutores 
estão disponíveis 
para atender os 
estudantes 

     

(19.2) Os tutores 
dão o apoio 
que os 
estudantes 
precisam  

     

(19.3) Existem 
procedimentos 
de 
recuperação 
de estudantes 
que não 
conseguem 
cumprir o 
calendário de 
atividades 

     

(19.4) Presta-se 
atenção ao 
número de 
estudantes por 
tutor  docente  

     

(19.5) É fácil 
obter 
informação 
sobre o 
estudante 

     

(19.6) Houve 
formação inicial 
do estudante 
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para estudar a 
distância 
(19.7) A 
secretaria dá o 
apoio  
necessário 

     

(19.8) Os 
técnicos das TIC 
dão o  apoio 
necessário 

     

 

IV. Perspectivas dos estudantes sobre os benefícios e 
limitações da educação a distância 

Nos quadros que se seguem marque com X o quadradinho da alternativa 
que mais representa a sua perspectiva. 

 
20.  Benefícios da educação a distância (EaD). 

  
1- Sem  
importância   

2- Pouco 
importante 

3- Não 
importante 
nem pouco 
importante 

4-Importante 5- Muito 
importante 

(20.1) 
Oportunidade 
de estudar  

     

(20.2) Estudar 
enquanto 
trabalho 

     

(20.3) Horário 
flexível de 
estudo 

     

(20.4) Escolha 
do lugar de 
estudo 

     

(20.5) Criação 
de hábitos de 
disciplina e 
organização 

     

(20.6) 
Permanência 
na família 
enquanto 
estudo 

     

(20.7) 
Redução dos 
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custos com o 
transporte  

(20.8) 
Oportunidade 
de utilizar 
tecnologias 

     

 
21.  Limitações de educação a distância (EaD). 

  
1- Sem  
importância  

2- Pouco 
importante 

3- Não 
importante 
nem pouco 
importante 

4- Importante 5- Muito 
importante 

(21.1) Fraca 
interacção 
presencial 
com os 
colegas 

     

(21.2) Fraco 
contacto 
presencial 
com o 
professor 

     

(21.3) 
Sentimento de 
insegurança 
no estudo 
independente 

     

 
Use o espaço abaixo para partilhar outros aspectos que queira mencionar, 
incluindo observações e comentários ao questionário. 
 

 
Agradecemos desde já a sua colaboração! 
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Apêndice VI – Questionário dos estudantes do 
ensino secundário e formação de professores 

Questionário para estudantes de educação a distância do 
ensino secundário geral e de formação de professores 

Este questionário enquadra-se no âmbito de um estudo do Programa 
Doutoral em Multimédia em Educação da Universidade de Aveiro, em 
Portugal, e tem como objectivo a recolha de dados sobre a 
caracterização do estado actual da oferta da educação a distância 
(EaD) em Moçambique.  

Assim, solicitamos a sua valiosa colaboração para o fornecimento de 
dados sobre o programa ou o curso a distância que frequenta. O 
preenchimento do questionário está estimado em 30 minutos e as 
instruções encontram-se ao longo do mesmo. As possíveis dúvidas que 
tiver serão esclarecidas pelo responsável da administração do 
questionário presente no local. 

A equipa do estudo garante que as respostas serão tratadas de forma 
anónima e a sua publicação será feita de forma agregada.  

I. Perfil do estudante de educação a distância  

1. Marque com X o quadradinho que corresponde ao seu caso. 

1 Sexo Masculino  
2 Sexo Feminino  

 
2. Marque com X o quadradinho que corresponde ao intervalo da sua 

idade. 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Qual o nome do programa ou curso de educação a distância que 
que está a estudar?______________________________________________ 

 
4. Marque com X o quadradinho que corresponde ao nível de ensino 

do seu programa ou curso.  
 

1 Menos de 25 anos  
2 26-35 anos  
3 36-45 anos  
4 46-55 anos  
5 56-65 anos  
6 Mais de 65 anos  
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1 Secundário Geral do 1º Ciclo  
2 Secundário Geral do 2º Ciclo  
3 Técnico-profissional Médio  

 
5. Marque com X o quadradinho que corresponde ao seu caso. 

 
1 Estudante trabalhador  
2 Estudante não trabalhador   

 
6. Marque com X o quadradinho que corresponde ao meio onde 

trabalha. 
 

1 Meio urbano (na cidade ou na vila)  
2 Meio rural (fora da cidade e vila)  

 
7. Marque com o X o quadradinho que corresponde ao meio onde 

vive. 
 

1 Meio urbano (na cidade ou na vila)  
2 Meio rural (fora da cidade fora da vila)  
 

II. Tecnologias utilizadas no programa ou curso de educação 
a distância que estuda 

8. Marque com X o quadradinho que corresponde ao modelo de 
educação a distância do seu programa ou curso. 
 
1 Baseado em material impresso  
2 e-Learning (baseado no uso do computador e da internet)  
3 b-Learning (que mistura o ensino presencial e a distância)  
4 Outro. Mencione:  

 
Se o programa ou curso que estuda não utiliza tecnologias passe para as 
questões do grupo III. Se o programa ou curso que estuda utiliza 
tecnologias responda às questões que se seguem. 
 

9. Marque com X o quadradinho que corresponde à plataforma 
utilizada para realizar as actividades de aprendizagem no seu 
programa ou curso de EaD.  

 
1 Moodle  
2 Blackboard  
3 AulaNet  
4 Chissimba  
5 Claroline    
6 Outra. Mencione:   
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10. Quantas disciplinas tem o seu programa ou curso de EaD? ______ 

 
11. Quantas disciplinas utilizam a plataforma adoptada para realizar as 

actividades de aprendizagem no seu programa ou curso de EaD? 
__________________________ 

 
12. Marque com X o quadradinho das tecnologias de suporte à 

interacção utilizadas no seu programa ou curso de EaD. Marque 
todas as opções que se apliquem. 
 

1 E-mail  
2 Facebook  
3 SMS  
4 WhatsApp  
5 Twitter  
6 Skype  
7 Blog  
8 YouTube  
9 Outras. Mencione:   

 
13. Quantas disciplinas utilizam  as tecnologias de interacção no suporte 

às suas actividades de aprendizagem no seu programa ou curso de 
EaD? _________________________________________ 

 
14. Marque com X o tipo de actividades de aprendizagem realizadas 

com recurso às tecnologias de suporte à aprendizagem no seu 
programa ou curso de EaD. Marque todas as opções que se 
apliquem. 
 
1 Acesso aos materiais de estudo  
2 Envio de trabalhos do programa ou curso  
3 Tutoria  
4 Comunicação  
5 Pesquisa  
6 Avaliação  
7 Outras. Mencione:  

 
15.  Marque com X os factores que influenciam a utilização das 

tecnologias de suporte à aprendizagem no seu programa ou curso 
de EaD. Marque todas as opções que se apliquem. 

 

1 Domínio técnico dos estudantes  
2 Formação de tutores docentes  
3 Disponibilidade da internet  
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4 Disponibilidade de equipamento  
5 Disponibilidade de tempo  
6 Outros. Mencione:  

 

III. Opinião do estudante de educação a distância 

Nos quadros que se seguem marque com X o quadradinho da alternativa 
que mais representa a sua opinião.  
 

16. Sobre a disponibilização de informação do meu programa ou curso 
de EaD 

  
1- Discordo 
totalmente 

2-Discordo 3-Não 
concordo nem 
discordo 

4-Concordo 5-Concordo 
totalmente 

(16.1) Faz-se a 
divulgação do 
meu programa 
ou curso a 
distância  

     

(16.2) Existe 
Informação 
sobre o 
funcionamento 
do meu 
programa ou 
curso a 
distância 

     

(16.3) Existe 
Informação 
sobre os 
serviços 
disponíveis(bibli
oteca, sala de 
estudo, sala de 
informática)  
para o meu 
programa ou 
curso a 
distância 

     

(16.4)Existe 
Informação 
sobre os 
aspectos 
administrativos 
e financeiros 
(documentaçã
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o, matrículas) 

(15.5) Existe 
Informação 
sobre a 
calendarização 
das actividades 
do meu 
programa ou 
curso a 
distância 

     

 
17.  Sobre as condições de aprendizagem do meu programa ou curso 

de EaD. 
  

1- Discordo 
totalmente 

2-Discordo 3- Não 
concordo 
nem 
discordo 

4- Concordo 5- Concordo 
totalmente 

(17.1) Existem 
condições de 
acesso aos 
materiais de 
estudo 

     

(17.2) Existem 
condições para 
o Acesso a 
bibliografia 
obrigatória 

     

(17.3)Existe um 
laboratório em 
funcionamento   

     

(17.4) Existe um 
centro de 
recursos em 
funcionamento  

     

(17.5) Existe uma 
da biblioteca em 
funcionamento 

     

(17.6)Existem 
condições de 
acesso ao 
equipamento 
informático 

     

(17.7) Há 
disponibilização 
de internet 
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(17.8) Há 
envolvimento de 
estudantes na 
monitoria do 
programa ou 
curso 

     

 
18.  Sobre os materiais de estudo do meu programa ou curso de EaD 

  
1-Discordo 
totalmente 

2- Discordo 3- Não 
concordo 
nem 
discordo 

4- Concordo 5- Concordo 
totalmente 

(18.1) A 
formatação do 
material de 
estudo facilita a 
aprendizagem 

     

(18.2) Os 
conteúdos dos 
materiais estão 
claros 

     

(18.3) Os 
materiais de 
estudo facilitam 
a aprendizagem 

     

 
19.  Sobre o processo de avaliação no meu programa ou curso de EaD. 

  
1-Discordo 
totalmente 

2-Discordo 3-Não 
concordo 
nem 
discordo 

4-Concordo 5-Concordo 
totalmente 

(19.1Existe um  
calendário de 
realização das 
avaliações 

     

(19.2)Existem 
condições no 
local de 
realização das 
avaliações  

     

(19.3) As 
avaliações são 
feitas com base 
na matéria 
estudada 
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(19.4)Os tutores 
dão 
“feedback” 
sobre as 
avaliações 
realizadas 

     

(19.5) Existem 
procedimentos 
de avaliação 
que não 
permitem 
ocorrência de 
fraude 

     

 
20.  Sobre o atendimento e apoio ao estudante no meu programa ou 

curso de EaD. 
  

1- Discordo 
totalmente 

2- Discordo 3-Não 
concordo 
nem discordo 

4-Concordo 5-Concordo 
totalmente 

(20.1) Os 
tutores estão 
disponíveis 
para atender 
os estudantes 

     

(20.2) Os 
tutores dão o 
opoio que os 
estudantes 
precisam  

     

(20.3) Existem 
procedimentos 
de 
recuperação 
de estudantes 
que não 
conseguem 
cumprir o 
calendário de 
atividades 

     

(20.4) Presta-se 
atenção ao 
número de 
estudantes por 
tutor  docente  

     

(20.5) É fácil 
obter 
informação 
sobre o 
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estudante 
(20.6) Houve 
formação 
inicial do 
estudante 
para estudar a 
distância 

     

(20.7) A 
secretaria dá o 
apoio 
necessário  

     

(20.8) Os 
técnicos das 
TIC dão o 
apoio 
necessário  

     

 

IV. Perspectivas dos estudantes sobre os benefícios e 
limitações da educação a distância 

 
Nos quadros que se seguem marque com X o quadradinho da alternativa 
que mais representa a sua perspectiva. 

21.  Benefícios da educação a distância (EaD). 
  

1-Sem  
importância  
 

2-Pouco 
importante 
  

3-Não 
importante 
nem pouco 
importante 

4-Importante 
 

5-Muito 
importante 

(21.1) 
Oportunidade 
de estudar  

     

(21.2) Estudar 
enquanto 
trabalho 

     

(21.3) Horário 
flexível de 
estudo 

     

(21.4) Escolha 
do lugar de 
estudo 

     

(21.5) Criação 
de hábitos de 
disciplina e 
organização 

     

(21.6) 
Permanência 
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na família 
enquanto 
estudo 

(21.7) 
Redução dos 
custos com o 
transporte  

     

(21.8) 
Oportunidade 
de utilizar 
tecnologias 

     

 
22. Limitações da educação a distância (EaD). 

  
1-Sem  
importância   

2-Pouco 
importante  

3-Não 
importante 
nem pouco 
importante 

4-Importante 5-Muito 
importante 

(22.1) Fraca 
interacção 
presencial 
com os 
colegas 

     

(22.2) Fraco 
contacto 
presencial 
com o 
professor 

     

(22.3) 
Sentimento de 
insegurança 
no estudo 
independente 

     

 
Use o espaço abaixo para partilhar outros aspectos que queira mencionar, 
incluindo observações e comentários ao questionário. 
 

Agradecemos desde já a sua colaboração! 
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Apêndice VII – Modelo da carta enviada às 
instituições de educação a distância 
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Apêndice VIII – Declaração anexada à carta 
dirigida às instituições de educação a distância 
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Apêndice IX – Protocolo assinado pelas 
instituições na recepção da carta para recolha 
de dados  
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Apêndice X – Modelo da carta dirigida à 
Supervisão Provincial de Educação a Distância 
Exmos Senhores 

Supervisão Provincial de Educação a Distância 

Província de Cabo Delgado 

Assunto: Pedido de aplicação de Questionário aos estudantes de educação a distância 

Lurdes Nakala e António Franque são funcionários do Instituto Nacional de Educação à 

Distância (INED) e encontram-se neste momento na fase de recolha de dados no âmbito 

de uma pesquisa sobre a educação a distância em Moçambique. Assim, gostaríamos de, 

em coordenação com o Coordenador do PESD e do NUFORPE solicitar a vossa valiosa 

colaboração na administração do Questionário aos estudantes do Programa do Ensino 

Secundário a Distância do 1º Ciclo (PESD I) e do Curso Médio de Formação de 

Professores, num total de 20 estudantes assim distribuídos:  

• PESD I- 9ª Classe: 6 estudantes 

• PESD I- 10ª Classe: 6 estudantes 

• Curso Médio de Formação de professores: 8 estudantes que já 

tenham frequentado mais do que um semestre. 

Gostaríamos de solicitar que o Questionário fosse preenchido pelos estudantes em 

presença. 

Agradecíamos ainda que os estudantes do PESD I escrevessem a Classe que frequentam 

por cima do cabeçalho do Questionário. Por exemplo, 9ª Classe, 10ª Classe ou 11ª Classe. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

Maputo, aos 27 de Fevereiro de 2018 

Lurdes e Franque 

 



 

 299 

Apêndice XI – Modelo da carta enviada aos 
setores das áreas estratégicas do plano de 
desenvolvimento 
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Apêndice XII – Guião de entrevista 

Guião de entrevista para entidades do MINEDH e MCTESTP  

1. Entidades do MINEDH - Vice Ministro, Diretora Adjunta para a 
Formação de Professores, Diretor Adjunto do Ensino 
Secundário 

Guião da Entrevista   
I. Enquadramento: 

• A entrevista faz parte de um estudo sobre a educação a distância 
em Moçambique; 

• O estudo pretende verificar qual o estágio actual da educação a 
distância em Moçambique;   

• O estudo visa contribuir com uma proposta sobre a utilização da 
modalidade de educação a distância na implementação da 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035. 

II. Contextualização: 

Em 2013, a nível dos cursos a distância do MINEDH ministrados pelo IEDA, 
havia um total de 33.553 alunos no Curso Médio de Formação de 
Professores e no Programa do Ensino Secundário à Distância. Dados de 
2017, recolhidos no âmbito deste estudo, indicam a existência de 48.763 
alunos, portanto um crescimento considerável em 4 anos.  
 
III. Perguntas da entrevista: 

1. Qual o impacto/o contributo da Educação a Distância no Sistema 
Nacional de Educação? 

2. Que avaliação faz o MINEDH com relação a qualidade dos 
programas/cursos de Educação à Distância oferecidos pelo IEDA? 
 
3. Quais são as perspectivas do MINEDH com relação a Educação a 
Distância? 

4. Como pode a Educação à Distância contribuir na formação dos 
Recursos Humanos/Técnicos necessários para a implementação da 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035?  

 

2. Entidades do MINEDH -  Diretor do INED 

Guião da Entrevista 
I. Enquadramento: 
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• A entrevista faz parte de um estudo sobre a educação a distância 
em Moçambique; 

• O estudo pretende saber qual o estágio actual da educação a 
distância em Moçambique;   

• O estudo vai contribuir com uma proposta de cenários sobre a 
utilização da modalidade de educação a distância para o 
desenvolvimento do capital humano no âmbito da implementação 
da Estratégia Nacional de Desenvolvimento  2015-2035. 

 
II. Contextualização: 

 
Em 2013, a nível dos cursos a distância do MINEDH ministrados pelo IEDA, 
havia um total de 33.553 estudantes no Curso Médio de Formação de 
Professores e no Programa do Ensino Secundário à Distância. Dados de 
2017, recolhidos no âmbito deste estudo, indicam a existência de 48.763 
estudantes.  
 
A nível do ensino superior, ainda em 2013, havia no ensino à distância um 
total de 15.810 estudantes e 8 instituições. Dados de 2017, recolhidos no 
âmbito deste estudo, indicam a existência de 38.110 estudantes e 12 
instituições.  
 
Os actuais dados indicam que há um crescimento tanto em termos de 
alunos assim como instituições nesta modalidade de ensino.  
 
1. Qual o impacto/contributo da Educação a Distância no âmbito do 
Sistema Nacional de Educação? 

2. Tendo em conta que em 2018 termina a Estratégia de Educação à 
Distância 2014-2018, quais são as perspectivas do INED, na sua qualidade 
de Coordenador e Regulador, em relação a Educação à Distância no 
país? 

3. Como avalia o INED, na sua qualidade de Coordenador e Regulador da 
Educação a Distância, os programas/cursos de Educação à Distância 
oferecidos no país?  
 
4. Como pode a educação à distância contribuir na formação de 
técnicos superiores e médios para as áreas prioritárias (agricultura, pesca, 
turismo, indústria extractiva/transformadora) da Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento 2015-2035?  

3. Entidades do MCTESTP - Ensino Superior 

Guião da Entrevista 

I. Enquadramento: 
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• A entrevista faz parte de um estudo sobre a educação a distância 
em Moçambique; 

• O estudo pretende saber qual o estágio actual da educação a 
distância em Moçambique;   

• O estudo vai contribuir com uma proposta sobre a utilização da 
modalidade de educação a distância na implementação da 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento  2015-2035 

 
II. Contextualização: 

 
Em 2013, a nível das IES com cursos a distância havia um total de 15.810 
estudantes e 8 instituições. Dados de 2017, recolhidos no âmbito deste 
estudo, indicam a existência de 38.110 estudantes e 12 instituições. Os 
actuais dados indicam que há um crescimento tanto em termos de alunos 
assim como instituições nesta modalidade de ensino.  
 
1. Qual o impacto/contributo da Educação a Distância no âmbito do 
Ensino Superior? 
 
2. Como avalia o MCTESTP a qualidade dos programas/cursos de 
Educação à Distância oferecidos pelas IES? 
 
3. Quais são a perspectivas do MCTESTP em relação a Educação à 
Distância a nível do Ensino Superior? 
 
4. Como pode a educação à distância contribuir na formação de 
técnicos superiores e médios para as áreas prioritárias (agricultura, pesca, 
turismo, indústria extractiva/transformadora, turismo) da Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento 2015-2035? 

6. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035 fala da 
necessidade de se expandir a cobertura da educação técnico-
profissional bem como a educação superior.  
 
a)  quantas instituições novas de ensino superior estão previstas a nível do 
país e em que províncias?  

4. Entidades do MCTESTP - Ensino Técnico 

Guião da Entrevista 
 
I. Enquadramento: 

• A entrevista faz parte de um estudo sobre a educação a distância 
em Moçambique; 

• O estudo pretende saber qual o estágio actual da educação a 
distância em Moçambique;   
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• O estudo vai contribuir com uma proposta de cenários sobre a 
utilização da modalidade de educação a distância para o 
desenvolvimento do capital humano no âmbito da implementação 
da Estratégia Nacional de Desenvolvimento  2015-2035. 

 
II. Contextualização: 

 
Em 2013, a nível dos cursos a distância do MINEDH ministrados pelo IEDA, 
havia um total de 33.553 estudantes no Curso Médio de Formação de 
Professores e no Programa do Ensino Secundário à Distância. Dados de 
2017, recolhidos no âmbito deste estudo, indicam a existência de 48.763 
estudantes.  
 
A nível do ensino superior, ainda em 2013, havia no ensino à distância um 
total de 15.810 estudantes e 8 instituições. Dados de 2017, recolhidos no 
âmbito deste estudo, indicam a existência de 38.110 estudantes e 12 
instituições.  
 
Os actuais dados indicam que há um crescimento tanto em termos de 
alunos assim como instituições nesta modalidade de ensino.  
 
1. Qual o impacto/contributo da Educação a Distância no âmbito do 
Sistema Nacional de Educação? 
 
2. Como avalia o MCTESTP a qualidade dos programas/cursos de 
Educação à Distância oferecidos no país? 
 
3. Quais são as perspectivas do MCTESTP em relação a Educação à 
Distância para o ensino técnico de nível médio? 
 
4. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035 fala da 
necessidade de se expandir a cobertura da educação técnico-
profissional.  
 
a) quantas instituições de educação técnico-profissional de nível médio 
estão previstas para o próximo quinquénio a nível do país e em que 
províncias?  
 
b) que cursos estão previstos para as novas instituições e instituições já 
existentes do ensino técnico-profissional de nível médio no próximo 
quinqénio? 

c) como pode a educação à distância contribuir na formação de 
técnicos médios para as áreas prioritárias (agricultura, pesca, turismo, 
indústria extractiva/transformadora) da Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento 2015-2035?  
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5. Entidades dos setores das áreas estratégicas do plano de 
desenvolvimento 

Tópicos da Entrevista 
 

1. Objetivos do encontro 
 
2. Enquadramento da investigação 
  
3. Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035 
 
4. A educação a distância  e a formação de recursos humanos do setor 
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Apêndice XIII – Transcrição das entrevistas 
Entrevistas 

 
Entevistado 1 – 30 de Abril de 2018 
 
P1 – Qual o impacto/contributo da educação a distância no âmbito do 
SNE? 
 
R1 – Esse crescimento é relativo. Relativamente nas nossas condições é 
ainda pequeno. Em relação ao IEDA, por exemplo, os números deviam ser 
superiores. Se não cresceram muito é devido de facto ao cepticismo que 
existe ainda no ensino a distância a partir dos fazedores de políticas até às 
escolas. Quer dizer que nós como país, no seu todo, ainda não 
entendemos muito bem essa coisa do ensino a distância. Precisamos de 
fazer muito trabalho ainda para que de facto possamos entender. Porque 
agora, o que estamos a fazer agora no ensino secundário, é a distância a 
nossa maneira, mas não é propriamente a distância. É semi-presencial, 
como pode-se dizer. Mas eu creio que a partir deste quinquénio, começa-
se a falar muito mais do ensino a distância ao nível dos nossos 
governantes. Isto, sente-se que há uma preocupação muito grande nos 
nossos governantes de que o ensino a distância seja de facto uma aposta 
do governo para ir limando algumas lacunas nas salas do ensino 
secundário. Não como alternativa, apesar que continuam a dizer é 
alternativa, mas não é alternativa. É uma modalidade mais para que de 
facto o governo possa olhar com bons olhos no ensino a distância. Creio 
que no próximo quinquénio o resultado será outro. O que acontece no 
Ensino Superior, de facto os números estão a crescer muito, mas os 
números são muito mais superiores porque há provedores que estão a 
fazer ensino a distância a revelia, não cumprindo com as normas. O que 
agora está a acontecer é o seguinte: como há muito aperto no ensino 
presencial, muitos estão a deixar o ensino presencial, muitas instituições do 
ensino superior estão a deixar o ensino presencial, estão a ir para o ensino 
a distância, não cumprindo com as normas. Estivemos a conversar com o 
ministro, vamos fazer uma campanha agora para ir descobrindo essas 
instituições que estão a fazer isso, para de facto travar um bocado, 
porque está a crescer muito. Mas pelo resultado que está em vista, que 
temos visto, o número está a crescer, está a dar uma grande ajuda na 
formação de quadros de Moçambique. É verdade que a nossa 
contribuição a nível de África é modesta, mas podemos dizer que a nossa 
experiência nós estamos a conseguir fazer o ensino a distância com 
resultados muito positivos. 
 
P2 - Tendo em conta que em 2018 termina a Estratégia de Educação a 
Distância 2014-2018, quais são as perspectivas do INED, na sua qualidade 
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de Coordenador e Regulador, em relação a Educação a Distância no 
país? 
 
R2 – Nós estamos agora a desenhar a nova estratégia que não vai fugir 
muito daquilo que é a estratégia agora em vigor porque há muitas coisas 
que não foram cumpridas. Mas a nova estratégia vai dar maior ênfase a 
questões de acreditação, questões da regulamentação. Porque nós 
achamos que o sistema de acreditação tem que passar daquilo que 
temos estado a fazer hoje, acreditação manual, para acreditação em 
online para tentar flexibilizar um pouco. Porque na acreditação hoje em 
dia faz-se com muito papel e toneladas de papel. Então nós queremos 
evitar isso, então queremos apostar nisso, queremos apostar na 
acreditação online. Para isso precisamos criar condições para tal. É uma 
das apostas. A outra aposta é na rede do ensino a distância que são os 
nossos CPEDs. Os CPEDs, no próximo plano estratégico vão ser 
descentralizados na sua totalidade, cabendo apenas ao INED o papel de 
supervisão, monitoria, quer dizer, apoio técnico; mas todos os serviços 
serão por parte das províncias. Por um lado, achamos que o sistema de 
acreditação que hoje é feito, é feito a custo zero. Portanto, no próximo, 
aliás, está já em curso, que a acreditação, o provedor ou o interessado, 
portanto entre com algum custo. Também para minimizar outros custos 
adicionais ao INED, não é?  
 
P3 - Como avalia o INED, na sua qualidade de Coordenador e Regulador 
da Educação a Distância, os programas/cursos de Educação a Distância 
oferecidos no país?  
 
R3 – Nós fizemos recentemente um balanço sobre a qualidade dos cursos 
que estamos a oferecer. Não há dúvidas que e a qualidade é muito alta, 
partindo do princípio que alguns indicadores, os provedores estão a 
cumprir na sua integra, portanto quase na maioria dos indicadores. 
Portanto,  satisfaz-nos a qualidade da maioria dos provedores que estão 
acreditados, satisfaz-nos a qualidade. É verdade que não nos satisfazem 
são os cursos que muitos provedores estão a practicar porque são todos 
cursos ligados a letras. Nós queríamos que os provedores abraçassem 
também cursos ligados às ciências, engenharias…Todos eles são direito, 
contabilidade, economia, não tem nenhum curso das engenharias. Isto 
preocupa-nos como país. 
Nós já começamos a falar, a consciencializar que temos que reparar no 
país e não só naquilo que cada provedor faz. A maioria dos provedores o 
que faz é atender as necessidades imediatas, quer dizer, é negócio. Fazer 
um curso a distância é negócio. Então, nós queremos virar um pouco. É 
verdade é negócio mas também tem que reparar para o futuro do país, 
estamos a formar só Homens de letras. Mas isto passa por uma 
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consciencialização, não tem que ser, bom, não vamos conseguir forçar 
naturalmente, mas podemos influenciar. 
 
P4 - Como pode a educação a distância contribuir na formação de 
técnicos superiores e médios para as áreas prioritárias (agricultura, pesca, 
turismo, indústria extractiva/transformadora) da Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento 2015-2035? 
  
R4 – A raíz do aparecimento de muitas instituições, que agora estão a 
aparecer muitas instituições médias, estão a requerer os cursos médios, nós 
estamos a induzir para que essas instituições que instituições que fazem 
cursos médios, que são técnicos, sejam áreas ligadas a estas áreas 
mesmo; não se espalharem muito para as áreas que já existem. Mas o 
problema que a um provedor que está a ver o negócio perto, porque 
estes cursos das engenharias requerem muita tecnologia, requerem 
laboratórios. Então requerem muito investimento, o qual muitos provedores 
ainda não estão em condições de estar a criar, a montar laboratórios. Nós 
agora estivemos sentados com as universidades de Gaza (inaudível) para 
que elas nos possam dizer que tipo de laboratórios nós possamos montar 
lá. As universidades estiveram reunidas e estão a fazer agora uma 
proposta de que tipo de laboratórios… Isto na tentativa de tentar 
influenciar os cursos. Mas bom, vai vendo que essas universidades, maioria 
delas vão dizer cursos que já existem. Queriamos que nós fizessemos coisas 
diferentes. Nós queriamos agora lançar um concurso. Tem lá áreas de 
laboratórios… Para Gaza sabemos que para agricultura dá muito bem…  
Os cursos das engenharias requerem muita tecnologia, requerem 
laboratórios, requerem muito investimento e muitos provedores ainda não 
estão em condições de criar, montar laboratórios: i) os centros de recursos 
devem ter laboratórios para cursos técnicos; ii) sensibilizar os provedores 
durante os encontros anuais sobre qualidade para oferecem cursos das 
áreas prioritárias da Estratégia nacional de Desenvolvimento. 
 
Entrevistado 2 – 02 de Maio de 2018 
 
P1 - Qual o impacto/contributo da educação a distância no âmbito do 
SNE? 
 
R1 – O ensino a distância no Ensino Técnico-Profissional não foi 
implementado ainda, por isso fica difícil responder a esta pergunta; 
 
P2 – Quais são as perspectivas do MCTESTP em relação a Educação a 
Distância para o ensino técnico de nível médio? 
 
R2 – Há boas perspectivas de tal forma que nós incluímos essa actividade 
no Plano Estratégico 2018-2024 começando em cinco(5) institutos pilotos: 
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1) instituto comercial de Maputo; 2) Instituto Comercial e Industrial Eduardo 
Modlane em Xai-Xai, na provincial de Gaza; 3) Instituto de ICAEG - Instituto 
de Computação Armando Emílio Guebuza – 4) Instituto Comercial e 
Industrial da Matola e 5) Instituto Industrial de Maputo 
 
P3 – Como avalia o MCTESTP a qualidade dos programas/cursos de 
educação a distância oferecidos no país? 
 
R3 – Como o ensino técnico ainda não implementou… é muito difícil no 
caso concreto avaliar a actual qualidade que está fora do ensino técnico 
porque o ensino técnico tem especificidades que vão levar a uma análise 
da qualidade 
 
P4.a – Quantas instituições de educação técnico-profissional de nível 
médio estão previstas para o próximo quinquénio a nível do país e em que 
províncias? 
 
R4.a – A construção de raíz vai abranger aproximadamente 13 a 15 novas 
instituições distribuídas em todas as províncias do país; 
 
P4.b – Que cursos estão previstos para as novas instituições e instituições já 
existentes do ensino-técnico profissional de nível médio no próximo 
quinquénio? 
 
R4.b – Normalmente será os cursos que já estão sendo leccionados. Na 
fase piloto, por exemplo, nessas cinco instituições que nós escolhemos 
como piloto,  só vamos entrar apenas com um curso que nós chamamos 
de manutenção industrial e essa manutenção industrial é dividida em 
parte da mecânica e parte da eletricidade. E na expansão até 2024, ai 
nós podemos expandir também pra dois cursos que são de interesse 
estratégico que é parte da agricultura e turismo 
 
P4.c – Como pode a educação a distância contribuir na formação de 
técnicos médios para as áreas prioritárias (agricultura, pesca, turismo, 
indústria extractiva/transformadora) da Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento 2015-2035? 
 
R4.c – Na fase da expansão podemos incluir outros cursos que estão na 
Estragégia de Desenvolvimento 
 
Entrevistado 3 – 02 de Maio de 2018 
 
P1 - Qual o impacto/contributo da educação a distância no âmbito do 
Ensino Superior? 
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R1 – A educação a distância contribui para o i) aumento do acesso ao 
ensino superior; ii) expadimos o ensino superior através da modalidade de 
educação a distância sem termos que necessariamente investirmos em 
grandes infraestruturas ou abrir mais instituições de ensino superior. 
Temos algumas instituições do ensino superior que estão a apostar nesta 
modalidade de ensino superior (educação a distância) mas de forma 
paulatina; de forma paulatina porque a modalidade de educação a 
distância no ensino superior acarreta custos, é honerosa, tem de se investir 
do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista pedagógico e outras; 
tecnológico porque é preciso ter as plataformas se pensarmos num ensino 
a distância que é praticamente online, há que fazer um investimento 
nesse sentido; pedagógico porque é preciso ter os materiais; para termos 
materiais com qualidade temos que ter pessoas capacitadas para 
produzir esses materiais; esse é que é o grande calcanhar de Aquiles nesta 
modalidade de ensino. A experiência mostra que por mais vontade que as 
instituições de ensino superior tenham de apostar nesta modalidade de 
ensino tem este grande desafio que as limita de aumentar o acesso ao 
ensino superior através da educação a distância porque tem de investir e 
o investimento não é menor: os docentes tem de ser capacitados no uso 
das plataformas, em metodologias de educação a distância; não só os 
docentes, também os próprios estudantes que vão ter a formação via esta 
modalidade e a própria infraestrutura tecnológica: o que nós temos 
assistido como Ministério no trabalho que temos vindo a fazer de 
fiscalização às IES é que algumas instituições de Ensino Superior (inaudível), 
tirando a UCM, tirando o ISCED, o Instituto Monitor ainda tem alguns 
problemas apesar de ser a mais antiga, tirando essas instituições, as outras 
que dizem que estão a oferecer cursos a distância ainda não perceberam 
o conceito de educação a distância, pensam que é qualquer coisa, é 
uma coisa como não ter o docente presente na sala de aulas e o 
estudante presente na sala de aulas, ainda não perceberam. Porque é 
normal nós como Ministério que tutelamos a área do ensino superior 
recebermos dossiers duma instituição que diz eu quero abrir um curso a 
distância, xxxxxxxxx 
Mas tem um grande impacto, porque há estudos, eu ainda não li, mas 
costumo ouvir que há evidências, no caso do ensino secundário geral que 
nos exames as melhores notas são desses estudantes que estudam a 
distância do que aqueles que estão na sala de aulas. 
 
P2 - Quais são as perspectivas do MCTESTP em relação a Educação a 
Distância a nível do ensino superior? 
 
R2 – As ideias é nós continuemos a apostar nesta modalidade de ensino, 
mas paralelamente a isto nós temos que investir, há um investimento que 
não é um investimento menor, temos que investir principalmente em 
recursos humanos capacitados, criar condições, porque o que está a 
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acontecer agora é que nós temos docentes que são docentes em regime 
presencial e são os mesmos docentes que vão dar aulas em regime de 
ensino a distância ou semi-presencial. Então, o ensino a distância, pela 
experiência que eu tenho da faculdade é que o docente tem que ter 
tempo de interagir com os estudantes online. Então, se ele por exemplo, 
das 7.00 até às 12.00 ou das 13.00 até, não sei, ou depois com o pós-
laboral até às 22.00 está ocupado, em que momento se vai dedicar ao 
estudante que está online e que precisa dele. Então tem que se apostar e 
investir seriamente na capacitação dos recursos humanos e capacitação 
institucional também. As próprias instituições do ensino superior quando 
querem introduzir cursos ou abrir uma instituição que vai ser praticamente 
de ensino a distância tem que fazer um investimento enorme. Sem querer 
citar nome de algumas instituições que foram criadas, por exemplo, já 
passam 3, 4 anos que se propuseram a oferecer, a ministrar só cursos a 
distância, até hoje ainda não conseguiram, ainda não começaram a 
funcionar, existem essas instituições; foram criadas oficialmente pelo 
Conselho de Ministros mas ainda não tem autorização para iniciar o 
funcionamento, a ministrar. Porquê? Porque não tem recursos humanos 
não tem materiais produzidos. E nós não vamos dar autorização enquanto 
ele não criar essas condições. Mas a nossa perspectiva é que se continue 
a apostar nesta área de educação a distância a nível do ensino superior. 
 
P3 - Como avalia o MCTESTP a qualidade dos programas/cursos de 
educação a distância oferecidos pelas IES? 
 
R3 – A qualidade não é boa. Tirando a UCM que tem mesmo experiência 
de trabalhar nesta modalidade, ISCED acaba de iniciar. Mas a qualidade 
de um modo geral para cursos a distância, não é boa. Não é boa por 
causa desses factores que existem. Por exemplo, uma instituição que está 
a oferecer um curso a distância, o que nós fomos ver no terreno, é que 
eles dizem, entre aspas, que tem centros de recurso, mas os centros de 
recurso não estão apetrechados: Dizem que tem centros de recurso, mas 
quando agente vai lá ver, o tutor que está lá, não é o tutor com nível 
adequado para interagir com o estudante que está a distância. Em 
condições normais, nós tinhamos que fazer o ensino superior só, só com 
docentes com grau de Doutor ou minimo Mestrado. O que está a 
acontecer é que nós temos tutores que muitos deles são professores do 
ensino secundário. Porque tem licenciatura são recrutados para serem 
tutores. Então estão a fazer aquilo que chamamos de “biscate” numa 
instituição do ensino superior. É o que está a acontecer no terreno. 
 
P4 - Como pode a educação a distância contribuir na formação de 
técnicos superiores para as áreas prioritárias (agricultura, pesca, turismo, 
indústria extractiva/transformadora) da Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento 2015-2035? 
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R4 – O governo, este governo cujo mandato termina em 2019, elegeu 
quarto áreas como prioritárias: agricultura, turismo, energia e transportes. 
São as 4 áreas para o quinquénio. Eu penso que sim, pode contribuir, 
olhando para aquilo que está acontecer no mundo fora. Há países que 
estão bem desenvolvidos nesta componente de educação a distância: 
estou a falar da vizinha África do Sul, não sei Tanzania, estou a falar aqui 
na África, não tenho assim muito conhecimento. Então eu penso que o 
que nós tinhamos que fazer, tinhamos que desenvolver plataformas de 
memorandos de entendimento, estabelecer parcerias, estabelecermos 
parcerias e ver, de acordo com aquilo que são as nossas áreas prioritárias, 
como é que nós podemos trazer a experiência dos outros países que já 
estão bem desenvolvidos na formação de seus quadros recorrendo a 
modalidade de educação a distância. Eu sinto que nós poderíamos 
desenhar uma estratégia de formação de professores na modalidade de 
educação a distância. Eu vou repetir, nós temos o grande desafio, temos 
que ter recursos humanos que entendem de educação a distância porque 
a educação a distância tem uma metodologia que é só de educação a 
distância. O que nós estamos a fazer em Moçambique é pegar alguém 
que foi formado normalmente para o ensino presencial e dizer faz lá 
educação a distância. Então nós temos que formar, mas para isso nós 
podemos estabelecer memorandos de entendimento para desenhar uma 
estratégia de formação de recursos humanos nesta componente de 
educação a distância. E também a questão da parte tecnológica, 
porque nós estamos a gastar muito dinheiro em importar plataformas. Mas 
eu penso que Moçambique já tem condições para fazer alguma coisa 
dentro do país sem ter que gastar muito dinheiro, mas é preciso formar 
também os técnicos, criar uma capacidade, aquilo que os Ingleses 
chamam de capacity building. É isso que está-nos a faltar. Temos que 
olhar para as experiências da região e formar os recursos humanos 
específicos para esta modalidade, na área da educação a distância. 
Sinto que é o que está a faltar. Acho que em algum momento tentou-se 
fazer, mas não avançou assim mesmo. Quando nós falamos, por exemplo, 
nós agora continuamos a dizer, estamos a dizer que nós no ensino superior 
temos problemas de qualidade e um dos factores que contribui para que 
a qualidade não seja boa é, são os docentes, a formação dos docentes. 
Porque nós neste momento estamos a contar com cerca de cinco mil 
docentes que estão a tempo inteiro no ensino superior e desse total ai, 
cerca de 50% ainda tem o nível de licenciatura. Então é por isso que 
estamos a correr, estamos a correr atrás de memorandos de 
entendimento. Conseguimos agora com o Brasil para formar cerca de 160 
docentes. Então, nessa correria que nós estamos a fazer, acho que 
estamos mais uma vez a falhar, estamos a esquecer que temos esta 
modalidade de educação a distância. E eu já ouvi algumas instituições do 
ensino superior a dizer “como é que eu depois fico, eu vou mandar os 
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meus docentes para irem-se formar fora. Ficam dois anos sem Mestrado, 
sem Doutoramento ficam três, quarto anos. Como é que eu fico a 
assegurar a minha instituição, as actividades da minha instituição. Não era 
o momento de também apostarmos nesta modalidade e formar os 
docentes. Então, sinto mais uma vez que nós estamos a esquecer que na 
nossa estratégia, esta estratégia de desenvolvimento que eu vou passer a 
ler e o nosso plano estratégico, está lá, “apostar na modalidade de 
educação a distância” para expandir e aumentar o acesso ao ensino 
superior. Estamos a esquecer mais uma vez. 
 
P5.a - Quantas instituições de ensino superior estão previstas para o 
próximo quinquénio a nível do país e em que províncias? 
 
R5.a – Não existe um plano concreto. Existiu na governação anterior que 
se dizia que cada distrito tinha que ter uma instituição de ensino superior 
de natureza politécnica. Neste momento nós só temos quarto institutos 
superiores politécnicos: dois que estão a funcionar na provincial de Tete, 
um está em Gaza, um em Manica. E neste momento estamos já numa 
fase avançada de mais um instituto superior politécnico na provincia de 
Inhambane, distrito de Zavala, de ciências marínhas e pesqueiras e temos 
em Mecuburi, Nampula. Esse ainda não se fez o lançamento da 1ª pedra, 
vai ser de ciências agrárias. Estou a falar daquilo que é do Estado, que é 
público. O plano era de dez, da governação anterior e nós herdamos. 
Mas existem já quatro e neste momento estamos a trabalhar na criação 
de mais dois institutos superiores politécnicos. 
 
P5.b – Quais as áreas de formação previstas para as novas instituições de 
ensino superior? 
 
R5.b – Estas são as áreas prioritárias (agricultura, turismo, energia e 
transportes), mas o governo está ciente que educação é importante, 
saúde, chamamos de saúde e bem estar, é importante. Mas estas são as 
que nós pensamos que vão galvanizer este país, vão contribuir para o 
desenvolvimento sócio-económico. E nós, eu particularmente, tenho 
estado a encorajar aos proponentes para apostarem em áreas relevantes 
para o desenvolvimento do país. Porque, o que é que está a acontecer 
destas propostas que nós estamos a receber? Estamos a receber 
propostas de cursos em que o mercado já está saturado, os graduados 
não são absorvidos. Então eu costumo dizer: “olha, porque é que vocês 
não apostam em instituições, até costumo dizer, em vez de uma instituição 
do ensino superior, porque não apostam numa instituição do ensino 
técnico que é o que nós estamos a precisar neste momento. Porque é que 
continuam a dizer que nós queremos oferecer Gestão, Administração 
Pública, Auditoria, Contabilidade. E porque é que não olhamos para 
estas? Sabe porque é não olham pra ai? Porque laboratórios para este 
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tipo de cursos, deixando turismo, os laboratórios são caros. Penso eu que 
esse é que o grande medo. 
 
P6 – Quer acrescentar alguma coisa? 
 
R6 – Não, penso que, esperamos que do vosso estudo, Franque, Lurdes, 
tragam recomendações para nós, porque precisamos, para a DINES, para 
o FCT, Ministério da Educação, INED, porque somos todos mesma família, o 
CNAC, tragam recomendações, propostas de soluções principalmente 
para a component da qualidade do ensino a distância, o que é que nós 
podemos fazer. 
 
Entrevistado 4 – 04 de Maio de 2018 
 
P1 - Qual o impacto/contributo da educação a distância no âmbito do 
Sistema Nacional de Educação? 
 
R1 – Por acaso eu venho acompanhando. Primeiro vou falar da 
componente da educação em si, em termos dos estudantes. Em termos 
dos estudantes, se nós não tivessemos o ensino a distância ainda 
estariamos a promover o analfabetismo em Moçambique. Mas acho que 
cria oportunidade para que os jovens que por diversos motivos que nós 
conhecemos: temos a nossa rede escolar, ainda não é suficiente para que 
toda gente esteja na escola, consigam fazer, acompanhar o sistema, 
estudando, usando o módulo como o professor. Permite para esses que 
estão nas grandes cidades, também permite para aqueles que estão 
longe, por causa das distâncias, principalmente as raparigas, sabemos 
que o pai ou mãe mesmo, deixar a rapariga estar só, é preciso pensar 
muitas vezes. Então tem permitido que estas raparigas também consigam 
ingressar no sistema e tenham oportunidade também de estudar. Até 
tivemos um testemunho, naquele lançamento que tivemos ali na UP, 
duma menina que tesmunhou realmente “eu hoje sou o que sou hoje 
porque abracei o ensino a distância”. E temos notado que esses que 
abraçam o ensino a distância e dedicam-se, tem sido os melhores. 
Quando já entram no sistema, destacam-se. Isso para dizer que é o 
impacto que eu vejo. Embora não seja um impacto que é desejável, 
ainda temos muitos desafios, ainda temos que melhorar, mas 
relativamente há dez anos atrás, acho que estamos a aperfeiçoar e 2017 
já introduzimos para o ensino secundário, o 2º ciclo. Portanto, eu acho que 
tem impacto. Agora, para a formação de professores, até 2005, 2006, 
devido a expansão da rede escolar, cumprindo com os compromissos 
internacionais, educação para todos até 2015, a rede escolar foi-se 
expandindo, não era acompanhada pela formação de professores. 
Tinhamos poucas instituições que formavam professores. Então isso 
obrigou-nos que fossemos a escola recrutar muitos jovens que só tinham a 
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10ª classe ou 12ª mas sem essa parte da componente pedagógica. Então 
no sistema ingressou muita gente sem formação psicopedagógica. Então 
foi-se expandido a questão de construir mais institutos de formação de 
professores, mas mesmo assim não respondiam, não respondiam essa 
demanda de permitir que toda a criança vá a escola. Então tivemos 
muitos professores sem formação psicopedagógica. Mas hoje o cenário 
mudou. Esses professores não é que sairam do sistema, não. O que 
permitiu que eles ficassem já com componente pedagógica foi o ensino a 
distância. Até 2017 acho que rondavamos por 9% e temos algumas 
províncias que já não temos ninguém sem formação psicopedagógica. 
Isso para mostrar que o ensino a distância teve um impacto positivo 
porque conseguiu dar componente pedagógica  esses jovens que 
estavam a trabalhar mas sem componente pedagógica. E também 
introduzimos o curso 10ª+1 que a saída é do nível básico. Esses professores 
saiem com a carreira de N4. Então, esses, o sistema organizou este curso 
mas com o intuito de que eles iriam continuar a distância para aumentar a 
sua bagagem científica e pedagógica. E também como o sistema de 
carreiras em Moçambique está organizado consoante o nível académico, 
também aumentar a questão do salário. Porque o professor N4 está na 
carreira de classe única, então o salário é aquele que nós conhecemos, é 
questão de normalização das carreiras. Então o ensino a distância 
permitiu, desenhou-se um currículo principalmente para este grupo, para 
formação académica, eles saiem do básico para o médio, ai contribui 
duas vezes: aumentar a componente científica, pedagógica para 
melhorar o desempenho para terem autoridade científica na sala de 
aulas e também melhorar as condições da vida. Embora existam muitos 
desafios, o ensino a distância contribui bastante, tanto para a formação 
geral assim como para a formação professional na componente de 
professorado. 
 
P2 – Quais são as perspectivas do MINEDH com relação a educação a 
distância para a formação de professores? 
 
R2 – O ensino a distância contribuíu bastante para a redução do 
absentismo porque permite que o professor se forme estando a exercer, 
não abandona a escola, não abandona a escola que é mais valia. Quer 
dizer, ele aprende exercitando também. Então, reduz o absentismo e isso 
é muito bom. Se os professores tivessem todos que sair para irem se formar 
de uma forma presencial, então teriamos um problema sério no sistema, 
na organização do sistema. Então, estamos a trabalhar com o IEDA no 
sentido de expandirmos cada vez mais, porque nós temos a componente 
de formação inicial e temos a componente de formação em exercício 
para o aumento do nível académico e temos aquilo que nós chamamos 
de formação contínua. Formação continua, quer dizer, não é para 
aumentar o nível académico, mas é mais para o professor actualizar-se 



 

 316 

em termos de metodologias, pedagogias. O ensino é dinâminco, não é? 
Então estamos a trabalhar no sentido de termos essa componente de 
formação continua. Neste momento estamos a fazer em cascata. 
Fazemos, chamamos alguns professores para os IFPs. Esses professores, 
esses professores é que vão fazer réplicas nas Zips. Mas ainda tiramos os 
professores da escola o que não é saudável. Porque naquele momento 
que nós tiramos o professor da escola, os alunos ficam sem professor. 
Então é dai que se gere uma confusão, este tem que substituir, depois há 
horas extras, depois fica uma confusão. Então as perspectivas são essas: 
trabalhar no sentido de expandir cada vez mais o ensino a distância e 
também fazer uma advocacia, quer dizer, fazer entender e as pessoas 
entender o que é o ensino a distância. 
 
P3 - Que avaliação faz o MINEDH com relação a qualidade dos 
programas/cursos de educação a distância oferecidos pelo IEDA? 
 
R3 – Ai é relativo, depende da atitude e desempenho de cada um. 
Porque encontramos dois professores que foram formados no mesmo 
local, na mesma altura; um em termos de desempenho pedagógico está 
muito bom outro não; encontramos dois que sairam da 8ª classe, outro 
está muito bom outro não, também depende. Essa parte que nós ainda 
temos que trabalhar bastante para as pessoas entenderem o que é esta 
questão do ensino a distância no nosso país. Porque o que é que está a 
acontecer? Os pais ou encarregados de educação ainda levam os 
meninos para escola, chegam ai sentam, dizem que é ensino a distância. 
Quanto aos materiais, acho temos que melhorar, os módulos são muitos. E 
também o Estado ainda não pede a comparticipação do cidadão, então 
isso já não é sustentável. Quanto aos programas, relativamente à 
formação de professores, é o que me referi antes: é necessário adequar o 
currículo ao contexto actual. Mas a questão dos resultados, eu acho é 
relativo, depende do desempenho de cada um: é esse desafio de 
trabalhar com os professores, trabalhar com os beneficiaries no sentido de 
ter uma certa postura. 
Os professores queixam-se dos módulos, às vezes há escassez dos 
módulos, às vezes ficam muito tempo por falta de módulos. Por exemplo, 
eu estive em Manica, reclamam muito a questão dos módulos. Mas os que 
tem módulos, é aquilo que eu me referi antes, depende do desempenho 
de cada um. Porque há aqueles que saem mesmo e melhoram bastante 
o seu desempenho. Mas como o nosso país paga, o salário ainda 
depende do nível académico, a motivação com que faz com que muita 
gente vá, inscreva-se nesses cursos do ensino a distância, às vezes não é a 
questão do desempenho profissional, é questão de eu pelo menos vou 
mudar de carreira, isso é que é maior motivação de muitos. Mas há 
aqueles que vão por duas situações: eu quero melhorar, quero ter um 
bom desempenho na sala de aulas, aumentar o meu nível, meus 
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conhecimentos e outros vão porque eu sou N4, eu quero ser N3, mudança 
de carreira. Mas o grande problema são os módulos. Só que o IEDA 
parece que estava no processo de produzir os módulos, simplificar os 
módulos e estudar formas de os beneficiários comparticiparem em 
alguma coisa para tornar o ensino a distância sustentável. 
 
P4 - Como pode a educação a distância contribuir na formação dos 
Recursos Humanos/Técnicos necessários para as áreas prioritárias 
(agricultura, pesca, turismo, indústria extractiva/transformadora) da 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035? 
 
R4 – Eu acho que ia contribuir de certo modo porque o camponês por 
exemplo, pelo que estou a entender, o pescador também, estariam a 
aprender exercendo também. Então alguém que aprende fazendo, 
aprende cada vez mais. E também não iria abandonar o seu local de 
trabalho. E também a expansão seria muito rápida porque a pessoa iria 
dedicar sózinha, então iria entrar com o seu professor ou seu orientador 
através dos meios que nós iriamos fornecendo.(inaudível) Eu acho que 
poderá contribuir nesse sentido, as pessoas formar-se no seu local de 
trabalho, mas produzindo para o país, produzindo e ir melhorando as 
técnicas com base nessa aprendizagem científica que vão adquirindo 
mas estando em exercício. (inaudível). Na minha opinião acho que isso 
seria mais valia. O projecto tinha quer ser mais abrangente e atractivo 
porque um país não se faz só com aqueles técnicos superiores, o grosso da 
nossa população é aquele que está mesmo lá a pescar. Então se criamos 
um incentivo no sentido de incluir, não sei se vou falar na educação de 
adultos, não sei, e eles não fazer trabalho de uma forma empírica, vai 
depender dos conteúdos, de uma forma empírica, mas sabendo o que 
estão a fazer, não é? Poderá aumentar a produção. Vai depender dos 
níveis. Porque muita das vezes nós vamos a machamba, trabalhamos 
tanto, produzimos pouco por falta daquelas técnicas. Se esse ensino a 
distância, esse projecto que doutor pretende, abranger esses níveis 
também, mesmo, quer dizer, sem condições, porque ai teremos que 
trabalhar no sentido de criar motivação para que as pessoas despertem 
interesse para estarem interessados, não é? E inscrever-se. Acho que seria 
mais valia para produzirmos no nosso país. Porque as técnicas já seriam 
outras. Quer dizer, a pessoa pode trabalhar pouco e produzir mais. Não sei 
utilizei uma linguagem certa, não é trabalhar pouco, quer dizer, é que a 
pessoa pode ter um terreno grande e produzir pouco, mas pode um 
terreno não muito grande, mas usando as técnicas, usando os 
conhecimentos científicos pra em pouco tempo produzir mais. Acho que é 
viável. 
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Entrevistado 5 – 08 de Maio de 2018 
 
P1 - Qual o impacto/contributo da educação a distância no âmbito do 
Sistema Nacional de Educação? 
 
R1 – Bom, fico feliz por ter agrupado os dados, mas eu gostaria que 
desagregasse esses dados porque estamos a falar de duas realidades: 
uma que é a formação de professores para o ensino primário a distância e 
outra que é o ensino a distância para os alunos do ensino secundário geral 
1 e agora agora o ensino secundário geral 2 ou seja: o PESD1 e o PESD2 
que introduzimos ainda este ano. Portanto, se nós vamos falar em termos 
de números, é verdade que nós no ensino secundário tinhamos uma meta 
de matricular cerca de 38.290 estudantes, mas somente conseguimos 
matricular 34.019 estudantes ou seja, atingimos apenas 89% daquilo que 
nós tinhamos planificado e, por detrás disto, podemos encontrar várias 
razões, como por exemplo: temos que melhorar a nossa estratégia de 
divulgação do programa do ensino a distância, temos que ser muito mais 
agressivos para mostrar as grandes vantagens que este ensino a distância 
tem para o sistema de uma maneira geral. Porque os dados que nós 
recolhemos, até prova em contrário, mostram que os alunos que estão no 
ensino a distância, conseguem ter melhores rendimentos pedagógicos, 
sobretudo nos exames, que os alunos do presencial ou seja, se nós 
apostarmos no ensino a distância com uma estratégia muito bem 
elaborada, que vai desde a divulgação, que vai portanto desde a 
capacitação dos gestores dos centros de apoio a distância, desde uma 
monitoria, poderemos fazer com que este ensino a distância tenha o maior 
número de aderentes. Portanto, este é que é o desafio que nós temos pela 
frente. Tem potencialidade. Portanto, os dados mostram que o rendimento 
dos alunos que estão no ensino a distância é relativamente melhor aos do 
ensino presencial. E então, respondendo a este contributo do ensino a 
distância, não é verdade? e seu impacto, podemos dizer que o seu 
impacto é positivo, mas os desafios que nós temos pela frente passa 
necessariamente, como eu estava a dizer, pela capacitação dos 
gestores, passa necessariamente pela abertura de mais centros de apoio 
a aprendizagem, passa também pela divuldação deste programa. Por isso 
é que eu falo de uma estratégia, melhorar a estratégia de divulgação do 
ensino a distância. 
A vantagem do ensino a distância, o aluno estuda no tempo que ele 
achar melhor. Ele portanto cria um espírito de independência, se nós 
quisermos assim dizer. Portanto, ele estuda no tempo que melhor entender, 
na hora que melhor entender e, quando tiver dúvidas consulta ao tutor. 
Então isto obriga o quê? Obriga exercitar mais, obriga trabalhar mais. E 
não podemos deixar de frizar isto: os módulos do ensino a distância 
também contribuem para que o rendimento desses alunos seja superior, 
podemos até dizer superior entre aspas, mas seja melhor relativamente aos 
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do ensino presencial. Temos que aceitar e reconhecer que os módulos 
estão bem elaborados e neste momento já até foram redimensionados 
para torná-los ainda muito mais atractivos e fazer com que o estudante 
não tenha esta dependência sempre do tutor. Portanto, tem vantagens 
sim senhor. 
 
P2 - Quais são as perspectivas do MEDH com relação a educação a 
distância para o ensino secundário? 
 
R2 – Nós continuamos sempre o nosso objectivo mãe que é expandir o 
ensino a distância de forma sustentável. Esta é a nossa linha mãe e para 
tal nós temos que procurar inscrever mais alunos no ensino a distância. 
Agora já temos a variente para o ensino secundário 2, portanto para o 
PESD2. Nós temos que continuar a alocar mais materiais ao ensino a 
distância nos nossos centros de apoio a aprendizagem, temos que 
promover, por isso é que eu falava da estratégia de divulgação do ensino 
a distância, e, numa perspectiva futurista, passar gradualmente os alunos 
do curso do período nocturno para o ensino a distância, para esta 
modalidade do ensino a distância e disponibilizar os materiais do ensino a 
distância usando a página web do Ministério e, pronto. E ai é que estamos 
a dizer, se conseguirmos que o periodo, os alunos que estão no período 
nocturno abracem a modalidade do ensino a distância, de certeza que 
isto vai ter um impacto muito grande no que respeita ao acesso a 
educação e também porque não, no que respeita a qualidade da 
educação. Os dados mostram-nos que realmente é algo que nós temos 
que reflectir, é algo que nós temos que apostar sériamente. 
 
P3 - Que avaliação faz o MINEDH com relação a qualidade dos 
programas/cursos de educação a distância oferecidos pelo IEDA? 
 
R3 – Embora provisoriamente eu possa falar disto, a qualidade é boa. Por 
isso, não fica a desmerecer o ensino presencial. Quando nós 
desagregamos os dados finais do ensino presencial e do ensino a 
distância, vemos que estão praticamente ao mesmo nível, embora o 
ensino a distância esteja num nível relativamente superior. Portanto, há um 
equilibrio mas com uma ligeira ascendência para o ensino a distância. 
Portanto, temos que apostar na modalidade do ensino a distância. (…) 
Mas pelos dados que nós temos a nossa disposição, mostram que 
realmente, o estudante que está na modalidade do ensino a distância não 
fica em nada inferiorizado em relação àquele que está na modalidade 
presencial.  
 
P4 - Como pode a educação a distância contribuir na formação dos 
Recursos Humanos/Técnicos necessários para as áreas prioritárias 
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(agricultura, pesca, turismo, indústria extractiva/transformadora) da 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035? 
 
R4 – Vamos dizer o seguinte: nós estamos em pleno século 21. Queiramos 
ou não queiramos, o século 21 é dominado pela digitalização, pelas novas 
tecnologias de informação. E nós temos que tirar o máximo rendimento 
dessas novas tecnologias. E a educação, através desta modalidade do 
ensino a distância, pode, e muito bem, contribuir para o desenvolvimento 
deste capital humano que são os recursos humanos. Portanto, nós temos 
que, temos mesmo que, o recurso mais precioso que este país tem, são os 
recursos humanos. E se nós podermos preparar esses recursos humanos 
usando os meios tecnológicos à nossa disposição, porque não? Então eu 
prevejo um futuro risonho se nós abraçarmos a modalidade do ensino a 
distância. Mas isto passa necessariamente por termos tutores qualificados, 
passa necessariamente por termos programas atractivos, programas que 
realmente vão ao encontro das competências que nós queremos nas 
áreas que acabou de mencionar. Portanto, temos que conjugar e temos 
que explorar ao máximo isto que o século 21 nos dá. E a educação não 
pode ficar atrás, tem de estar sempre um passo a frente para não ser 
dominada pelas tecnologias. Por muita tecnologia que nós tenhamos, o 
homem é que tem que dominar essa tecnologia e não o inverso. Então, a 
modalidade do ensino a distância, quando bem explorada, pode sim 
senhor produzir este recurso humano com qualidade e bem preparado 
para os desafios do desenvolvimento de Moçambique. 
 
A aposta que nós temos no ensino a distância é tão grande que neste 
momento nós estamos a pensar em abrir um Ensino Secundário Aberto, 
portanto um ensino secundário a distância. Uma escola aberta do ensino 
secundário. E agora estamos aqui na designação: vamos chamar Escola 
Aberta do Ensino Secundário ou vamos chamar mesmo Ensino Aberto a 
Distância? Que é para mostrar que realmente o Ministério está 
comprometido, está decididamente apostado em avançar com a 
modalidade do ensino a distância e já pensa em ter realmente uma 
escola, bem estruturada, com director de escola, director pedagógico, 
conselho, como uma escola normal. Só que em vez de ser num edifício 
físico, ela é num edifício, portanto, é virtual, é o ensino aberto a distância. 
Portanto, esta é a nossa grande aposta. Para dizer que estamos realmente 
comprometidos com a modalidade da educação a distância. 
 
Entrevistado 6 – 09 de Maio de 2018 
 
P1 - Qual o impacto/contributo da educação a distância no âmbito do 
Sistema Nacional de Educação? 
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R1 – Muito obrigado, felicito os colegas pelo trabalho que estão fazer, é 
importante de facto que agente faça um trabalho científico para saber 
efectivamente o que está a acontecer no sistema. Isso vai contribuir 
bastante para o que queremos em termos de desenvolvimento da 
modalidade. E, olhando para esta questão inicial, o ensino a distância é 
uma modalidade muito importante no que diz respeito a melhoria do 
acesso ao ensino e, de alguma forma, também contribui para a retenção 
daqueles que, não podendo continuar no sistema, através da 
modalidade presencial, podem conseguir continuar no sistema através da 
modalidade a distância. Isso é muito importante para nós e, também 
contribui para a expansão do próprio ensino. Através do ensino a 
distância nós chegamos a sítios aonde não podemos chegar através da 
modalidade presencial. E, infelizmente, isto falando da contribuição, que é 
muito importante, eu sou defensor, activista da educação a distância. 
Ora, infelizmente, nós estamos com alguns problemas, na minha opinião. 
Apesar dos números estarem a crescer de 2013 para cá, ou eu diria se 
calhar de 2004, quando foi introduzido o ensino a distância para cá, há 
um crescimento relativo, eu continuo a pensar que este crescimento é 
muito pouco para aquilo que são as nossas expectativas. Razões, são 
várias: uma delas, penso que, pode ter a ver com a nossa capacidade de 
divulgação do modelo. Nós precisamos de educar a sociedade, de 
educar os moçambicanos a pensarem que ensino a distância é mais uma 
modalidade que tem as mesmas valências que tem a mesma 
contribuição que tem o próprio ensino presencial. Por outro lado, pode ser 
que  tenha alguma relação com o desconhecimento, eu dizia, falta de 
divulgação, problema de divulgação sim, da nossa parte, mas por outro 
lado, aqueles poucos que ouvem falar do ensino a distância, talvez não 
estejam convencidos sobre a real, como se diz, não conseguem 
distanciar-se entre, fazer uma destrinça ou uma diferença entre o 
professor presente e o professor ausente, o professor fora da sala de aula. 
E além de que o ensino a distância requer alguma disciplina, em termos 
de, da parte do educando, da parte do estudante, requer, embora nós 
pensemos que, o facto de permitir que o indivíduo estude quando quer, 
como quer, onde quer, etc, onde quer que esteja, etc, isso requer que, lá 
onde ele estiver, seja organizado. Que ele se organize, ele tenha um 
programa, tenha um horário. Estudar é um acto individual que, mas que 
requer alguma concentração, alguma organização. Até se calhar, em 
algunas casos, algum horário, digamos assim, dependendo do tipo de 
actividade que a pessoa realiza. Então, por ai, é que, se calhar  as pessoas 
não se conveçam ainda que sejam capazes de se organizar bem para 
poder fazer sózinho aquilo que devia fazer sempre na presença do 
professor. Mas de qualquer maneira, depois podemos, se calhar, ver uma 
outra questão, uma outra dificuldade que nós temos, porque estamos 
agora a apostar noutras modalidades, noutras formas de provisão do 
serviço, nomeadamente a questão dos módulos que inicialmente, no caso 
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do nosso PESD1, que é o Programa do Ensino Secundário a Distância, 
havia o problema dos módulos que eram muitos, eram 120, agora fizemos 
o redimensionamento para 45, visando facilitar a própria gestão da 
modalidade. E talvez eu estravaze agora para outras questões que possa 
haver que não tenham sido colocadas. E, fica cá ser o Ministério a fazer a 
multiplicação, a fazer a produção dos módulos e oferecê-los 
gratuitamente aos estudantes, é carissimo. Nós não temos estrutura 
financeira para suportar uma despesa tão grande. E a falta destes 
módulos no local onde as pessoas vão, nos centros de recurso, também 
desanima um pouco aqueles que aderem ao ensino a distância. Quer 
dizer que não tem recurso, não tem meios para estudar, então a coisa 
perde importância. E por causa disso é que, dizia que as razões, dos 
números reduzidos que nós temos até aqui, são várias. Talvez pensassemos 
mais (inaudível), pensassemos mais no aproveitamento de algumas 
plataformas electrónicas. Mas isso pressupõe outra questão que é de os 
alunos terem a disposição os recursos informáticos para poderem aceder 
aos materiais, nomeadamente: a internet, os computadores, tablets, etc, 
etc, que também pode ser outra dificuldade. Porque muitas vezes o que 
acontece connosco é que, a pessoa não consegue ir a escola 
secundária, não consegue porque não tem recursos, não tem recursos 
financeiros. A pessoa está lá no campo, fez a 7ª classe, quer tentar entrar 
na escola secundária que fica distante, não tem como sobreviver lá. E 
também não tem essa possiblidade, é o mais provável que também não 
tenha recursos para comprar um computador, um tablet ou mesmo um 
smartphone para poder aceder às informações que nós podemos 
oferecer através dessa, por essa via. Então, há uma série de assuntos, de 
questões que impedem que a modalidade de ensino a distância se 
desenvolva. Mas eu acredito que com mais algum esforço da nossa parte, 
sobretudo no capítulo da divulgação, as outras dificuldades podem ser se 
calhar ultrapassadas. Então podemos ver que outros recursos, talvez, não 
sei se recurso a rádio ou a televisão, sei lá. Mas devemos encontrar, é um 
desafio nosso, outras formas, para permitir que as pessoas tenham acesso 
a essa modalidade de ensino a distância para compensar o trabalho que 
não podem (inaudível) no ensino presencial. 
 
P2 - Quais são as perspectivas do MINEDH com relação a Educação a 
Distância? 
 
R2 – Olha, o que eu tenho estado a pensar, tenho estado a divulgar,  é 
que nós precisamos de organizar melhor o ensino a distância. Organizar 
melhor, quer dizer, eu estava a pensar que, até agora, o nosso ensino a 
distância está quase que informal ou demasiado informal para as pessoas 
poderem aderir a ele.  A nossa perspectiva, eu acho, espero que isto 
funcione nos próximos tempos, é de criação de uma escola de educação 
a distância que trabalharia, logicamente, em parceria com os centros 
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provinciais de ensino a distância. Mas nós gostaríamos de ter uma escola 
com uma estrutura, com uma organização. Ai chamaríamos o nosso IEDA, 
o nosso Instituto de Educação Aberta e a Distância, como provedor, a par 
do INED que é regulador. Então, o provedor teria uma mão para a 
provisão, para fazer a execução, a implementação do ensino a distância 
que seria uma escola de educação a distância. Por exemplo, podíamos 
dizer, vamos supor que Lhanguene fosse a escola, o edifício físico, onde 
tivessemos lá um director, os docentes e tudo mais, que podesse fazer de 
provisão de educação a distância a sua tarefa principal e, se calhar, 
exclusiva. E encontrarmos uma forma de organizarmos os centros de 
educação a distância que estão nas províncias, sim, estão lá nalgumas 
províncias, vamos continuar a ter noutras províncias. Faremos disto uma 
rede formal, séria, com orçamento, com recursos, quer dizer, essa é a 
minha perspectiva. Ver se fazemos uma coisa mais séria, mais 
comprometedora, alguma coisa que dê mais garantia e confiança a toda 
gente com quem possamos falar sobre educação a distância em 
Moçambique. Porque eu insisto, que ensino a distância é uma 
modalidade incontornável no nosso sistema. E hoje nós estamos a discutir 
a revisão da lei do Sistema Nacional de Educação, estamos a propor que 
o nosso ensino primário tenha 6 classes, da 1ª a 6ª e o ensino secundário 
comece da 7ª classe em diante. Estamos a pensar num sistema simétrico 
de seis, seis ou de quatro ciclos de três. Isto vai provocar uma explosão 
muito grande no ensino secundário. Vai haver muita pressão no ensino 
secundário. A solução para isso, eu tenho a consciência de que nós não 
teremos condições para criar salas de aulas, carteiras, cadeiras, livros, 
quer dizer, todo aquele aparato material de que precisamos para uma 
escola secundária normal. Normal quer dizer, uma escola secundária do 
modelo presencial. O que nós precisaríamos de fazer é ter uma 
capacidade grande, criar uma boa capacidade a nível de educação a 
distância para que os alunos mais crescidos vão  para a educação a 
distância e os mais novos continuam no presencial. Ai libertaríamos as 
salas de aulas, estas formais que temos, salas de aulas que temos e 
também estaríamos a reduzir os custos em termos de construções. Essa 
seria uma perspectiva nesse sentido. Quer dizer, potenciarmos a criação 
dos centros de educação a distância a nível das províncias e insistir na 
criação da tal escola, que seria  esta rede toda completa e formalizarmos 
seriamente a questão da educação a distância. 
 
P2.1 – A criação desta escola seria uma escola que, em princípio, 
atenderia os dois programas que o IEDA tem ou seria para atender 
simplesmente o ensino secundário? 
 
R2.1 – Todos. Não só os dois, não só os dois.Tudo aquilo que nós podemos 
pensar que fosse educação a distância. Por isso estamos a preferir, daí 
também a escolha cautelosa do nome: Escola de Educação a Distância e 
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Aberta. Educação a Distância, estamos a falar de quê? Eu não estou a 
olhar para, aquilo que o IEDA está a fazer em termos de formação de 
professores a distância… claro, é importante, mas precisamos também de 
revisitar, sobretudo a nível dos conteúdos e a nível daquilo que deve ser a 
função daquela formação. Mas, é assim, estou a pensar, sempre pensei, 
que nós estamos a olhar para a formação de professores, no Ministério, 
até agora, a filosofia foi formação de professores de ensino primário. Mas 
eu penso que a nossa Direcção Nacional de Formação de Professores tem 
de olhar para a formação de professores, do ensino primário e do ensino 
secundário. Nós temos no país muita gente que é licenciada em biologia, 
licenciada em medicina, licenciada em engenharia, licenciada em muitas 
áreas, mas não tem formação psicopedagógica. E quando está no 
distrito, está em Angónia, está em Mavago, está em Mocimboa, está no 
Zumbo, ou está em Matutuine, lá há uma escola secundária. Esse médico 
não tem tanta gente por atender durante o dia, nas 24 horas, que pode 
precisar que ocupe todo tempo. Então, em algum tempo ele pode dar 
alguma contribuição, por exemplo como professor de biologia, na escola 
secundária vizinha. O que nós estamos a dizer, é que nós precisamos de 
prover, sim, de prover cursos, por exemplo de formação psicopedagógica 
para os indivíduos licenciados que não tem essa formação, licenciados 
noutras áreas. Eu estou a imaginar um engenheiro civil está numa obra, 
numa empreitada de construção de uma estrada Madimba/Lichinga. Há 
um estaleiro ali, o engenheiro está ali por dois, três anos e há uma escola 
secundária ali perto. Se calhar pudesse dar uma contribuição dando 
matemática nalguma escola. Eu penso que o engenheiro podia fazer, nós 
podiamos abrir um curso de formação de professores, digamos assim, a 
distância, para esses profissionais de outras áreas, para terem mais um 
diploma, para em caso de necessidade, entrar na sala de aulas e ensinar. 
Portanto, esta é outra vertente, para o ensino secundário. Ou o licenciado 
em biologia, pode dar, não, o licenciado em biologia pode ensinar 
biologia. Muitos estão a dar biologia na escola secundária mas sem a 
formação psicopedagógica que é necessária para entrar na sala de 
aulas. E nós, através da escola, podemos promover esses cursos, por 
exemplo, que não são necessariamente aqueles cursos tradicionais do 
IEDA que eram cursos médios para apenas fazer a promoção, mudança 
de carreira, etc, mas dar uma formação que permita que a pessoa se 
sinta a vontade quando entrar na sala de aulas. E nós ai podemos dizer 
que ninguém entra na nossa sala de aulas sem essa componente. Essa é 
uma área que ainda não é explorada aqui a nível do Ministério. E nós 
estamos a precisar da escola para poder fazer isso a par daquilo que são 
as formações que podia fazer para os professores do ensino primário, por 
causa do aumento do nível de ensino, nível académico, etc, e também 
para o ensino secundário entre outras coisas.  Nós acho que podemos 
fazer muita coisa nessa escola que não se reduziria apenas ao ensino 
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secundário 1 e 2 e a formação de professores na vertente que o IEDA dá 
hoje. 
 
P3 - Que avaliação faz o MINEDH com relação a qualidade dos 
programas/cursos de Educação à Distância oferecidos pelo IEDA? 
 
R3 – Eu já disse muitas vezes aos meus colegas do IEDA, mesmo aqui no 
Ministério, eu penso que o PESD é muito bom, é minha opinião, é 
excelente. Os alunos que vão ao PESD, no fim, são muito melhores, em 
termos de avaliação dos resultados que estamos a ter nas escolas, do que 
os que vão a noite. Por isso é que na minha perspectiva, a minha ideia era 
de, se fosse eu a decidir sobre as coisas, eu era capaz de tirar todos os 
recursos que estamos a gastar a noite para pôr no PESD e acabar com o 
nocturno. Ora, tenho é um pé atrás em relação a formação de 
professores, essa formação em exercício de professores. Por isso é que eu 
estava a dizer que precisamos de criar uma escola, precisamos de criar 
outros programas, melhorar, temos de rever o currículo daquilo que está a 
ser oferecido, para ver se aquela formação de professores muda, não 
pode ser naqueles moldes. Não pode ser, aquela formação não pode 
servir apenas para formalizar uma mudança de carreira, para permitir que 
as pessoas mudem de carreira e melhorem o salário, que é o que está a 
acontecer hoje. A qualidade daquilo, por mim, não satisfaz. Aquilo precisa 
de ser revisto profundamente. Aquilo foi concebido para pessoas que 
tinham 7ª classe e davam aulas sem nenhuma formação. E hoje quem faz 
aquilo são pessoas com 10ª classe, com um ano de formação. Mas faz 
aquele curso para passar de N4 para N3. Não funciona, não tem sentido 
nenhum. 
Tem de se olhar para o conteúdo, para o currículo. Nós precisamos de 
capacitar o professor na verdade. Hoje não é capacitado, hoje é 
preparado para ter mais um certificado para dizer que é N3, é só mais 
uma questão de administração, não funciona. E o nosso sistema continua 
a ir abaixo porque aquele professor nada muda nada depois de quatro 
anos ou cinco, depende da capacidade de cada um. 
 
P4 - Como pode a Educação à Distância contribuir na formação dos 
Recursos Humanos/Técnicos necessários para as áreas prioritárias 
(agricultura, pesca, turismo, indústria extractiva/transformadora) da 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035? 
 
R4 – Bom, como eu dizia, eu estava a olhar para aquilo que é a nossa área 
que é a área adstrita ao ministério, mas também eu podia olhar para a 
educação a distância além, a um nível mais alargado, que é a sua 
contribuição na formação do capital humano em termos gerais. Mais uma 
vez, eu penso que nós teríamos, aliás, a educação a distância teria um 
papel muito importante também nesse aspecto, nesse período 2015-2035, 
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que é, de permitir que as pessoas, em função do local onde se 
encontrem, aderirem, como se diz, o ensino a distância pode oferecer 
cursos mais ou menos direccionados a pessoas que se encontrem numa 
certa região. O curso, seria dado através duma instituição, pode ser de 
uma instituição, duma universidade que esteja na Matola, por exemplo, 
estou a ver Matola/Boane. Estou a ver aquele universidade que está ali, 
que está dar um curso de engenharia, acho que dá um curso de 
engenharia de minas. Curso de engenharia de minas, nem toda a gente 
que esteja a morar em Mocímboa da Praia, em Palma, em Moatize, tem 
condições de vir aqui fazer aquele curso. Mas, essa agente pode estar lá, 
sem deixar o seu local de trabalho e de residência, podem fazer esse 
curso através da ensino a distância. E ai, mais uma vez, a importância, a 
contribuição que o ensino a distância podia fazer, podia dar ao processo 
de desenvolvimento para essa estratégia de desenvolvimento do capital 
humano neste período que é aqui referido. Portanto, eu penso que todas 
áreas podem ser desenvolvidas através do ensino a distância. Porque, 
todas as áreas que não podemos desenvolver hoje através do modelo 
presencial, pode ser através do ensino a distância sobretudo por causa da 
poupança de recursos que ficam concentrados e não espalhados através 
de pequenas universidades por todo país. 
 
Entrevistado 7 - 28 de Novembro de 2017  
 
1. Esclarecimento dos objetivos da investigação 
 
2. Obter informação sobre o estágio de implementação da Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento 2015-2035 
 
R. O Ministério não faz o acompanhamento da Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento 2015-2035 e isso resulta em parte das mudanças que 
houve com a eleição do novo governo em 2014. O Plano Quinquenal do 
Governo 2015-2019 é o instrumento orientador das principais acções a 
desenvolver pelo Governo durante o mandato. Só esse instrumento 
permite ver até que ponto se está a implementar a Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento. 
 
Entrevistado 8, 9, 10, 11 -  13, 14 de Fevereiro de 2018; 04, 17, 25 de Abrilnde 
Abril de 2018  
 
1. Esclarecer os objectivos da investigação 
2. Solicitar documentos relacionadas com a estratégia do sector 
3. Obter informação sobre o processo de formação dos recursos humanos 
do sector a nível central e provincial; 
4. Recolher opinião sobre a utilização da Educação a Distância para as 
necessidades de formação do sector do turismo; 
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R1. A formação dos recursos humanos do nível central é coordenada pelo 
Departamento de Recursos Humanos do Ministério que é feito de acordo 
com as necessidades de formação. A nível provincial há um plano de 
formação provincial e implementado a esse nível pela Direcção Provincial 
de Cultura e Turismo conforme as necessidades. A formação do sector 
privado é feita pelo Instituto Nacional do Turismo em trabalho conjunto 
com a Autoridade Nacional de Educação Profissional em cursos de quinze 
dias ou uma semana. Esta formação é dada por formadores recrutados 
com base em concurso. Os cursos são de carácter prático e geralmente 
do ramo da hotelaria e turismo. 

 
R2. Cursos de gestão, administração, turismo podem ser feitos via 
educação a distância. Os cursos práticos do ramo da hotelaria não se 
prestam para dar a distância porque tem de ser “on the job”. 
A educação a distância é muito bem vinda porque vai ajudar a dar 
formação aos técnicos que nem sempre podem ir a escola devido às 
delocações. 
A educação a distância pode ajudar na formação. O funcionário pode 
trabalhar e estudar o que tem grandes vantagens para a instituição. 
Na educação a distância o estudante é responsável pelos seus estudos e 
desenvolve o espírito de busca, pesquisa. Os funcionários enquanto 
estudam a distância não param de contribuir para a instituição, as 
atividades não param no sector. O estudante tem a vantagem de 
receber material de estudo e formar a sua própria boblioteca. Com a 
educação a distância o funcionário pode aproveitar as horas mortas no 
serviço para estudar. No ensino presencial, o funcionário tem de fazer um 
ajuste ao horário de trabalho, uma negociação com o serviço para a 
gestão do tempo enquanto que no ensino a distância há uma uma 
melhor gestão do tempo. 
 
Entrevistados 12, 13, 14, 15 – 01, 15, 19, 23, 26  de Março de 2018   
 
1. Esclarecer os objectivos da investigação 
2. Obter informação sobre o processo de formação dos recursos humanos 
do sector a nível central e provincial 
3. Solicitar documentos relacionadas com a estratégia do sector 
4. Recolher opinião sobre a utilização da Educação a Distância para as 
necessidades de formação do sector dos Recursos Minerais e Energia 
 
R1. O sector tem um estratégia de formação  de recursos humanos mas 
que é apenas ela foi feita quando os ministérios estava separados. Antes 
havia o Ministério dos Recursos Minerais e o Ministério da Energia. Agora 
estes ministérios estão juntos. A formação na área na área de 
hidrocarbonetos é mais feita fora do país, na Malásia, Alemanha e Angola. 
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A formação no exterior é gerida pelo Instituto de Bolsas. Para a formação 
na área do gás é feita por instituições pelas instituições de formação 
existentes no país. Os estudantes que são formados são um recurso 
disponível para as empresas que os contratam na base de concursos. 
 
R2. A educação a distância pode ajudar na formação de quadros uma 
vez que nem sempre há oportunidades para todos saírem para formação. 
 
Entrevistado 16 - 01 de Março de 2018; 10 de Abril de 2018  
 
1. Esclarecer os objectivos da investigação 
2. Obter informação sobre o processo de formação dos recursos humanos 
do sector a nível central e provincial 
3. Solicitar documentos relacionadas com a estratégia do sector 
4. Recolher opinião sobre a utilização da Educação a Distância para as 
necessidades de formação do sector da Agricultura e Segurança 
Alimentar 
 
R1. Há um Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos 2013-2017. 
Está-se a trabalhar no sentido de ainda este ano se desenhar o novo 
plano de formação e entrar em vigor. O novo plano de formação tem de 
ser desenahdo tendo em conta a estratégia do sector – Plano Estratégico 
para o Desenvolvimento Agrário 2011-2020 – terá de ter em conta a 
orientação do Ministério da Função Pública no concernente a formação 
dos recursos humanos de acordo com o Regulamento do Estatuto 
Orgânico. 
 
R2. A educação a distância é uma mais valia em termos de formação. Já 
houve antes uma experiência de formação através da educaçãoa 
distância no sector com financiamento da União Europeia para 
Licenciatura e Mestrado. Da experiência do sector com a educação a 
distância, com os níveis mais baixos tem de ser um certo cuidado pois 
precisam de maior entrega. 
A formação a distância tem vantagens porque o funcionário não se 
desliga do trabalho e continua a dar o seu contributo ao máximo, há uma 
aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a formação 
 
Entrevistados 17, 18, 19, 20 – 19, 23 de Março de 2018; 02, 05 de Abril de 
2018  
 
1) Esclarecer os objectivos da investigação 
2) Obter informação sobre o processo de formação dos recursos humanos 
do sector a nível central e provincial 
3) Solicitar documentos relacionadas com a estratégia do sector 
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4) Recolher opinião sobre a utilização da Educação a Distância para as 
necessidades de formação do sector da Agricultura e Segurança 
Alimentar 
 
R1. O sector tem uma Polítca e Estratégia Industrial 2016-2025 onde há um 
há um pilar específico sobre formação. O Ministério não tem nenhum 
programa específico de formação de mão de obra. Os técnicos do sector 
participam em cursos de curta duração fora do país. Para as áreas chave 
do Ministério, está-se a desenhar o perfil dos técnicos para se fazer depois 
a devida formação. Algumas formações são feitas pelo Instituto para a 
Promoção de Pequenas e Médias Empresas.O Ministério é responsável 
pelas acções de formação, não se deixa a responsabilidade ao sector 
produtivo 
 
R2. A educação a distância pode ser usada para a formação da mão de 
obra necessária para o sector devido a sua flexibilidade de horário e o 
tempo das pessoas que é apertado. A educação a distância pode sim ser 
muito útil para os funcionários pois arranjar tempo é difícil porque eles 
participam em atividades a nível interno e externo. A educação a 
distância permite que as pessoas a partir de casa possam estudar. Há 
contudo a necessidade de se identificar os cursos que devem ser dados 
pois cursos de carácter prático precisam de instrumentos específicos, 
prácticos e a educação a distância pode não ajudar. Os curso de curta 
duração que são dados podem encarar alguma dificuldade devido a 
literacia dos empresários 
 
Entrevistados 21, 22, 23 - 07 de Fevereiro de 2018; 13, 27 de Março de  
 
1. Esclarecer os objectivos da investigação 
2. Obter informação sobre o processo de formação dos recursos humanos 
do sector a nível central e provincial 
3. Solicitar documentos relacionadas com a estratégia do sector 
4. Recolher opinião sobre a utilização da Educação a Distância para as 
necessidades de formação do sector da Agricultura e Segurança 
Alimentar 
 
R1. Na parte do desenvolvimento dos recursos humanos já temos alguns 
memorandos celebrados. O Ministério celebrou memorando com a 
Universidade Eduardo Mondlane e na Escola Superior de Desenvolvimento 
Rural em Vilanculos introduziu-se o curso de produção pesqueira em 2015 
cujos primeiros licenciados saíram em 2018. Também se assinou um 
memorando com o Instituto Superior Politécnico de Gaza em 2014 e criou-
se um curso de nível de licenciatura em engenharia de aquacultura. 
Nessa altura ainda era só Ministério das Pescas. Houve também 
memorandos com universidades estrangeiras como é o caso da 
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Universidade de Santa Catarina e a Universidade Federal de Campinas no 
Brazil. No entanto por falta de fundos os programas não continuaram. Em 
termos de áreas de formação, os cursos de epspecialidade são os de 
maior necessidade para o sector incluindo a nível do Ministério e do sector 
produtivo. 
 
R2. A educação a distância pode ser sim usada para a formação dos 
recursos humanos e é muito útil porque nem sempre é facil desligar as 
pessoas do seu ambiente de trabalho e familiar e é necessário criar 
estabilidade familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


