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resumo 
 
 

Com o objectivo de sublinhar a importância dos processos de flexibilização e 
adaptação das lógicas de acesso, uso e participação, no actual contexto de 
disseminação das tecnologias da comunicação, o trabalho aqui apresentado 
tem por finalidade discutir a relevância do estudo das especificidades dos 
utilizadores na concepção de modelos de ambientes distribuídos de 
comunicação e aprendizagem. 
Neste enquadramento, e na procura de especificar um cenário que permitisse 
depurar e operacionalizar os objectivos gerais do trabalho, no terreno e com 
utilizadores finais, foi realizado um estudo de caso, sustentado numa 
investigação teórica desenhada numa matriz que perspectiva e explora, 
multidisciplinarmente, as áreas da comunicação, da tecnologia, da 
aprendizagem e da deficiência. 
O estudo de caso realizado debruça-se sobre a problemática dos sujeitos com 
défice cognitivo, particularmente das crianças portadoras de Trissomia 21. 
Com vista ao estudo das especificidades deste público e na procura de 
compreender e enquadrar o objectivo principal acima enunciado, foi 
conceptualizado e prototipado um modelo de um ambiente distribuído de 
colaboração on-line de apoio à reabilitação destas crianças, cujos princípios 
orientadores e requisitos funcionais decorrem do levantamento das 
especificidades do público-alvo e de dados da investigação teórica realizada. 
O estudo de caso foi estruturado em quatro fases principais. Na primeira fase 
foi realizado um estudo de caracterização da unidade de análise (crianças 
portadoras de Trissomia 21) que integrou, para além de um levantamento 
teórico, um estudo preliminar organizado em duas etapas: levantamento dos 
casos das crianças portadoras de Trissomia 21 do distrito de Aveiro e 
experiência de observação de crianças com défice cognitivo a frequentar o 1º 
ciclo do ensino básico. Na segunda fase avançou-se para a especificação e 
desenvolvimento do protótipo, tendo este processo sido enquadrado por uma 
equipa multidisciplinar. A terceira fase do estudo de caso foi dedicada ao teste 
e avaliação do protótipo e integrou três etapas principais: estudo de 
diagnóstico e caracterização dos grupos de crianças a participar nas sessões 
de teste; construção e validação dos instrumentos de recolha de dados; e 
realização das sessões de teste no terreno e com a participação directa de 
crianças portadoras de Trissomia 21, seus familiares e técnicos que 
comummente as acompanham. Na quarta e última fase procedeu-se à análise 
e discussão dos dados recolhidos durante a fase de teste e avaliação, tendo-
se concluído da validade do modelo conceptual e verificado a adaptabilidade 
do protótipo desenvolvido. 
Finalmente são identificadas linhas de investigação futura nesta área, 
decorrentes dos resultados e limitações do estudo realizado. 
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abstract 
 

With the aim of underlining the importance of flexibilisation and adaptation 
processes of the logics of access, use and participation, in the context of 
dissemination of communication technologies, the present study aims to 
discuss the relevance of studying the specificities of users for the research on 
models of distributed communication and learning environments. 
Given this framework and with the aim of specifying a scenario that would allow 
for the refinement and operationalisation of the general objectives of this 
research (in the field and with the target users), a case study was conducted, 
supported by theoretical research designed against a matrix that encompasses 
and explores, in a multidisciplinary way, the areas of communication, 
technology, learning and disability. 
The case study focuses on the problem of subjects with cognitive deficit, 
particularly children with Trissomy 21. With a view to studying the specificities 
of this public and in the search for understanding and frameworking of the main 
objective above, a distributed on-line collaboration environment model to 
support the rehabilitation of these children was conceptualised and prototyped, 
whose guiding principles and functional characteristics stem from the survey of 
the target public specificities and from data obtained from theoretical research. 
The case study was structured along four main stages. In the first stage, a 
characterisation study of the unit of analysis (children with Trissomy 21) was 
conducted, which integrated, apart from the theoretical study, a preliminary 
study organised into two phases: a survey of the cases of children with 
Trissomy 21 in the district of Aveiro, and practice with observing children with 
cognitive deficit attending the first year of primary education. In the second 
stage the specification and development of the prototype was conducted by a 
multidisciplinary team. The third stage of the case study was dedicated to the 
testing and evaluation of the prototype which involved three main phases: 
diagnosis and characterisation of the groups of children participating in the test 
sessions; construction and validation of the data-gathering instruments; 
implementation of the test sessions in the field with the direct participation of 
children with Trissomy 21, their relatives and technicians who accompany them 
on a daily basis. Finally, in the fourth and last stage, the analysis and 
discussion of the data took place, from which we can affirm the validity of the 
proposed conceptual model and ascertain the adaptability of the prototype. 
Finally, future research directions are identified based on the results achieved, 
and on the limitations of the work developed. 
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1.1. Apresentação e Clarificação do Tema 

“Little research has been done on the consequences of new technologies for people with 
mental and cognitive disabilities” (Bougie, 2001: 55).  

The Impact of New Technologies on the Quality of Life of Persons with Disabilities,  

Conselho da Europa, 2001. 

  

O actual contexto de disseminação do uso das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) configura um cenário alargado e heterogéneo, caracterizado por uma 

grande diversidade de serviços, aplicações, contextos de uso e tipologias de utilizadores. Neste 

enquadramento, e observando as actuais tendências de valorização do estudo dos processos 

de flexibilização e adaptação, considera-se fundamental investigar modalidades de promoção 

das lógicas de acesso, uso autónomo e participação em ambientes distribuídos de 

comunicação e aprendizagem. Particularmente, entende-se que importa valorizar o estudo das 

especifidades de grupos particulares de utilizadores e compreender de que forma estes 

estudos poderão apoiar a especificação de estratégias e metodologias flexíveis capazes de 

enquadrar cenários centrados no utilizador e focados no contexto de uso.  

Na procura de valorizar os “contextos situacionais” do processo comunicativo (Duarte 

Rodrigues, 1995, cit in Lopes, 1998) e o primado da interacção, partilha e relação (Bougnoux, 

1995), este trabalho enquadra a discussão do fenómeno comunicacional com o actual 

paradigma digital e pretende analisar de que forma as redes distribuídas de comunicação 

poderão catalisar processos de reconfiguração das modalidades de interacção, colaboração, 

aprendizagem e participação. Sublinha-se, portanto, a necessidade de observar a forma como 

as alterações introduzidas por estas redes distribuídas poderão potenciar a criação de novas 

modalidades de relação, flexibilização e partilha de contextos colectivos (Lévy, 1998). 

Neste contexto, a abordagem que enquadra este trabalho sublinha o papel dos sujeitos e 

das interacções sociais e, particularmente, o papel dos pares e dos processos de mediação 

(Vygotsky, 1998) na construção activa do conhecimento. O estudo realizado procurou, 

portanto, enquadrar a natureza situada e flexível dos processos de actividade e aprendizagem 

(Clancey, 1997) e sublinhar a importância das modalidades de participação centrípeta (Lave e 

Wenger, 1991) na promoção da construção activa, relacional e situacional.  

É neste enquadramento que se entende fundamental desenvolver estudos que atendam 

à diversidade dos contextos individuais dos sujeitos e os enquadrem em lógicas de relação, 

colaboração e participação, favorecendo as modalidades multidimensionais, sistémicas e inter-

relacionais dos processos de aprendizagem e comunicação. Concomitantemente, considera-se 
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que interessa, no processo de conceptualização e desenvolvimento de ferramentas e 

aplicações, sublinhar a importância das especificidades dos utilizadores no estudo da proposta 

de sistemas que integrem módulos de adaptação dinâmica e flexível (Shneiderman, 2003; 

Stephanidis e Savidis, 2001). 

A importância do estudo e análise das diferenças individuais e a exploração do papel das 

tecnologias de aprendizagem distribuída e em rede, no apoio a sujeitos com deficiência e no 

combate à exclusão, foi sublinhada pela Iniciativa “E-Learning, Pensar o Futuro da Educação”, 

adoptada em Maio de 2000 pela Comissão Europeia e enquadrada por um plano de acção 

homónimo, lançado em 2001 (CCE, 2001a). Os esforços que, recentemente, têm vindo a ser 

desenvolvidos no âmbito do processo de normalização das tecnologias de e-learning reforçam 

a necessidade de observar as especificidades dos perfis de utilizador e de orientar o desenho 

de modelos às particularidades de acesso e uso e às preferências ambientais e individuais dos 

utilizadores.  

Neste contexto, o presente trabalho debruça-se sobre a problemática específica do grupo 

de sujeitos portadores de deficiência, entendida de forma multi-dimensional (CE-SNR [2001] 

2002; WHO, 1999), particularmente dos sujeitos com défice cognitivo. Com efeito, e apesar da 

alargada disseminação das tecnologias da comunicação, importa observar que persistem ainda 

grupos e fatias populacionais que não usufruem dos benefícios das tecnologias da 

comunicação (CCE, 2000; INE, 2004; OIC, UMIC, 2004) ou que experimentam condições de 

exclusão, potencialmente catalisadas por estas (Hamelink, 2000; Shneiderman, 1998; Von 

Tetzchner, [1991] 1994). 

Já em 1996 uma importante Resolução do Conselho da União Europeia havia destacado 

a importância dos estados membros desenvolverem acções de investigação, experimentação, 

avaliação e utilização das TIC nos sistemas de formação e havia sublinhado a necessidade de, 

nestas acções, garantir a igualdade de oportunidades no acesso aos benefícios das TIC (CUE, 

1996). Tanto o plano de acção “eeurope 2002” como o plano de acção “eeurope 2005” 

reforçaram as propostas da referida resolução, sublinhando a importância de desenhar um 

enquadramento inclusivo para estes programas e a necessidade de levar a cabo estratégias 

com vista ao aumento das condições de acessibilidade dos produtos e serviços e à diminuição 

dos índices de exclusão (CCE, 2002; CCE, 2003). 

Com efeito, os ambientes distribuídos de comunicação e aprendizagem podem assumir 

um papel determinante na flexibilização do acesso ao saber a camadas heterogéneas da 

população (Layte e Ravet, 2002). Já em 1997 o Livro Verde para a Sociedade da Informação 

havia identificado o sistema de ensino como um meio especialmente privilegiado no combate à 

info-exclusão e alertado para a necessidade de atender aos benefícios e potencialidades das 

tecnologias da informação para fomentar a integração social dos cidadãos portadores de 

deficiências (MCT, 1997). Também a Iniciativa Nacional para os Cidadãos com Necessidades 
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Especiais, de 1999, reforçou a importância dos recursos, humanos e materiais, dos sistemas 

de ensino na promoção da igualdade e acesso aos benefícios das TIC (CM, 1999a). A este 

pretexto, importa referir o importante enquadramento fornecido pela Resolução ResAP 

(“Towards Full Citizenship of Persons with Disabilities through Inclusive New Technologies “ – 

Para a plena cidadania das pessoas com deficiência através de novas tecnologias inclusivas), 

nomeadamente no que respeita à ênfase que esta coloca na necessidade de desenvolver 

estratégias que possibilitem não apenas o acesso às tecnologias por parte destes públicos, 

mas, fundamentalmente, estratégias que potenciem o uso autónomo das mesmas (CE-SNR, 

[2001] 2002). 

Importa ainda sublinhar que, pese embora o trabalho aqui apresentado ter sido orientado 

para uma análise centrada nos utilizadores portadores de deficiência, importa compreender os 

benefícios do estudo das especificidades destes grupos particulares para um espectro cada 

vez mais alargado de utilizadores e contextos de uso (Bergman e Johnson, 1995; Stephanidis, 

2001). Entende-se portanto que este trabalho poderá ajudar a compreender de que forma as 

TIC poderão potenciar quer o acesso universal a aplicações e serviços, quer a utilização 

transversal de ferramentas de apoio aos processos de comunicação e aprendizagem que se 

poderão revelar possíveis catalisadores das lógicas de igualdade, inclusão social e 

participação.  

A temática deste trabalho centra-se, portanto, na análise dos processos de flexibilização 

e adaptação contextualizada de ambientes distribuídos de comunicação e aprendizagem de 

apoio à reabilitação de sujeitos com défice cognitivo. O estudo realizado pretende ainda 

investigar a importância dos processos de construção colaborativa e situada e descrever o 

papel das tecnologias de comunicação distribuídas no desenvolvimento de soluções de apoio a 

estes processos. Para tal, o estudo integrou a investigação e especificação de um modelo para 

um ambiente de colaboração on-line de apoio à reabilitação de crianças portadoras de 

Trissomia 21 e a prototipagem e teste, no terreno e com utilizadores finais, do protótipo 

desenvolvido.  
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1.2. Apresentação da Estrutura da Tese 

O presente documento encontra-se organizado em cinco capítulos principais. No capítulo 

da introdução, e para além da apresentação e clarificação do tema, descreve-se o 

enquadramento científico do trabalho e apresentam-se as questões de investigação, os 

objectivos do estudo e a metodologia geral do trabalho. 

Os capítulos dois e três são dedicados à delimitação do quadro teórico de referência e 

enquadram o estudo de caso conduzido (apresentado e descrito no capítulo quatro): o capítulo 

dois integra uma apresentação e discussão dos fenómenos da comunicação e da 

aprendizagem, enfatizando as problemáticas decorrentes dos novos cenários de mediação 

tecnológica, e o capítulo três é dedicado ao estudo e discussão das especificidades dos 

utilizadores portadores de deficiência.  

No capítulo quatro apresenta-se o estudo de caso desenvolvido. Este capítulo integra, 

para além de uma descrição da metodologia utilizada e de uma caracterização das 

especificidades do défice cognitivo e da Trissomia 21, a descrição do processo de 

conceptualização, implementação e teste do protótipo desenvolvido. Neste capítulo é ainda 

apresentada a análise e discussão dos resultados obtidos. 

No capítulo cinco apresenta-se uma reflexão conclusiva final, perspectivam-se cenários 

de continuidade do trabalho desenvolvido e discutem-se as limitações do estudo realizado. 

Os diversos documentos e instrumentos produzidos ao longo deste trabalho e que, pela 

sua natureza, não integram o corpo do documento, encontram-se em anexo, devidamente 

numerados e referidos ao longo do texto.  
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1.3. Enquadramento Científico 

“... o saber já não se constitui prioritariamente nos terrenos consistentes das disciplinas 
constituídas; elabora-se nas regiões moles de correspondência ou, melhor dizendo, de 
interferência entre as regiões disciplinares do saber, neste no man’s land onde erram resíduos 
da ordem normalizadora da razão iluminada. Processa-se, portanto, por transferência, redução 
e deslocamento dos discursos constituídos e obrigados pelas determinações da ordem 
dominante.” (Duarte Rodrigues, 1990: 19). 

No contexto da elaboração de uma tese na área científica das Ciências e Tecnologia da 

Comunicação importa observar e introduzir, no âmbito do trabalho realizado, dois pólos 

fundamentais presentes na designação da referida área científica: Ciências da Comunicação e 

Tecnologias da Comunicação. 

No que respeita à tecnologia, o presente trabalho valoriza duas dimensões principais, 

enunciadas por Duarte da Silva (1998): a técnica e a teórica. Para o autor, a primeira relaciona-

se com a “resolução de problemas práticos” e a segunda com a reflexão acerca “da natureza 

de tais problemas e sobre o próprio processo de resolução” (Duarte da Silva, 1998: 31). Em 

ambas as dimensões, transparece uma interessante abordagem ao domínio pragmático da 

tecnologia, quer no seu âmbito técnico, quer no teórico. No caso mais específico das 

Tecnologias da Comunicação, o presente trabalho apoia-se ainda na afirmação de Duarte 

Rodrigues (1999b) que enuncia que a intervenção mais fundamental das Técnicas da 

Informação “incide sobre as visões do mundo, acarretando mudanças, tanto nos domínios da 

política e da percepção da realidade como dos valores éticos e estéticos, levando 

inevitavelmente à redefinição das maneiras de organizar a vida colectiva, das normas, dos 

valores e do gosto.” (Duarte Rodrigues, 1999b: 16). É neste contexto que o autor afirma que as 

técnicas da informação e da comunicação, que nos últimos catalisaram mudanças 

fundamentais nos referidos diferentes domínios, interferem, de forma por vezes inesperada, na 

nossa experiência do mundo. 

Considerando o pólo da Comunicação, importa começar por sublinhar a natureza 

abrangente e pluri-disciplinar que o mesmo encerra. Conforme afirma Lopes (1998) “A 

multiplicidade e diversificação de usos que os falantes fazem da palavra comunicação 

associam-se à multiplicidade de domínios de estudos especializados no domínio das ciências 

da comunicação, o que nem sempre tem facilitado a compreensão do fenómeno da 

comunicação humana.” (Lopes, 1998: 19). Decorrente da referida multiplicidade semântica e 

aplicacional do pólo da Comunicação, são muitos os autores que discutem a autonomia e 

consolidação científica das Ciências da Comunicação e que sublinham o risco de imaturidade e 

“adolescência científica da mesma” (Braga da Cruz, 1999: 67). Duarte Rodrigues afirma que, 

no que respeita aos estudos da comunicação, não existe ainda um corpo homogéneo de 
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conhecimentos, mas antes apenas uma “configuração de orientações muito diversificadas”, 

razão pela qual o autor afirma a ausência de uma “teoria consensual no domínio dos estudos 

da comunicação” (Duarte Rodrigues, 1999a: 40). Segundo o autor, a comunicação “abarca 

todos os domínios de interacção do homem com as diferentes dimensões da experiência, tanto 

do mundo natural como do mundo da sociabilidade.” (Duarte Rodrigues, 1999b: 13). De acordo 

com Wolton (1999), a comunicação, na medida em que “trata da actividade humana por 

excelência” deve assumir-se como um “objecto interdisciplinar e não uma disciplina” (Wolton, 

1999: 73). Neste sentido, o autor apresenta três pólos principais, sobre os quais é possível 

traçar temáticas interdisciplinares, vertical e transversalmente: o da interface das neurociências 

e das ciências cognitivas; o da interface das ciências cognitivas e das ciências da engenharia; 

e o centrado nas ciências humanas que estuda o impacto das técnicas de comunicação no 

funcionamento da sociedade1 (Wolton, 1999). No que respeita a esta última temática, Wolton 

apresenta diferentes níveis de dificuldade que tipicamente se verificam nos estudos sobre a  

interacção entre as técnicas de comunicação e a sociedade: 

“... as mudanças técnicas são muitas vezes muito mais rápidas do que as mudanças 
socioculturais e falta-nos distanciamento. Neste contexto, o risco consiste em avaliar mal a 
influência real da mudança produzida por essas tecnologias. Por outro lado, é sobre-estimada 
e fala-se já de «sociedade de comunicação». Por outro, subestima-se e afirma-se que os 
mecanismos de poder não mudam, fundamentalmente. A dificuldade consiste, portanto, em 
chegar a uma visão ponderada que escape ao triunfalismo, ou ao pessimismo – afinal 
semelhante – do discurso técnico. A segunda dificuldade é a imensidão do campo. Afinal, todas 
as disciplinas das ciências humanas e sociais são mobilizáveis, porque as técnicas de 
comunicação estão presentes, hoje em dia, a todos os níveis de funcionamento da sociedade. 
A terceira dificuldade é o facto de uma tal análise dizer respeito a disciplinas que colaboram 
muitas vezes dificilmente entre si” (Wolton, 1999: 398). 

Já Silva Costa (1999) afirma que está já “ultrapassada a fase de implantação académica das 

Ciências da Comunicação” e que “estas Ciências se encontram actualmente em velocidade de cruzeiro, 

aproveitando os ventos favoráveis da afirmação, da consolidação e do reconhecimento académico” (Silva 

Costa, 1999: 71). Ainda assim, o autor sublinha que existem motivos para concluir da não 

existência, em completo, de uma “coerente consolidação disciplinar” (Silva Costa, 1999: 71): 

apesar de caracterizar este campo como um campo autónomo de ensino e investigação, Silva 

Costa indica que este campo se caracteriza por uma “indefinição de fronteiras e pela busca de 

uma epistemologia sistemática e fundamental” (op cit: 72). No contexto desta tese, importa 

fundamentalmente destacar a seguinte afirmação deste autor: “Se a noção de comunicação 

humana é plurisemântica, uma teoria e uma Ciência da Comunicação não o são menos. Por 

                                                 
1 “O primeiro pólo, na interface das neurociências (neurobiologia, neurofisiologia, neurofamacologia, neuropsicologia, informática) e das 
ciências cognitivas (psciolinguística, lógica, informática, psicologia cognitiva, linguística) estuda a comunicação nas suas relações com o 
cérebro, tanto a nível da percepção, como a nível da memória, do tratamento das informações e da linguagem. O segundo pólo, na 
interface das ciências cognitivas e das ciências da engenharia (informática, electrónica, modelos matemáticos, automatização) está 
centrado sobre os problemas da comunicação entre o indivíduo e as máquinas, a partir de uma padronização e de uma simulação das 
características da comunicação humana. O terceiro pólo, centrado sobre as ciências humanas e sociais, estuda o impacte das técnicas 
de comunicação (informática, telecomunicação, audiovisual) sobre o funcionamento da sociedade. Analisa a reacção dos diferentes 
meios sociais à chegada destas técnicas e as condições da sua aceitação ou recusa. Procura avaliar igualmente a influência real destes 
novos modos de comunicação sobre os mecanismos do poder e da hierarquia” (Wolton, 1999: 390). 
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isso falamos em Ciências da Comunicação no plural, em perspectivas disciplinares 

diferentes...” (Silva Costa, 1999: 73). No que respeita ao campo mais específico das técnicas 

da comunicação, considera-se especialmente interessante a abordagem de Duarte Rodrigues: 

para o autor, estas são mais uma perspectiva do humano que contaminam e são contaminadas 

por outras perspectivas, tal como acontece com todos os “processos de interacção 

comunicacional de todos os tempos e de todas as culturas” (Duarte Rodrigues, 1999b: 14).  

Considerando que o presente trabalho se inscreve não apenas nos domínios da 

Tecnologia e da Comunicação, mas também no domínio da Educação (e noutros afins), 

considera-se pertinente ainda referir a crítica que Duarte da Silva (1998) apresenta aos estudos 

sobre as implicações tecnológicas nos processos educativos, na qual sublinha a importância do 

estudo dos processos de interacção e mediação e dos contextos comunicacionais dos 

mesmos: “[...] a maioria dos estudos realizados em Portugal tem-se limitado a uma descrição 

do rendimento da aprendizagem através da relação utilizador (aluno)-sistema tecnológico, 

raramente atendendo quer à interacção aluno(s)-professor, através da mediação, quer aos 

contextos em que se realiza a comunicação...” (Duarte da Silva, 1998: 18). Neste domínio, 

Duarte da Silva indica ainda que os estudos trans-disciplinares que se inscrevem tanto no 

domínio da comunicação, como no da educação, podem ser sustentados mutuamente: “[...] a 

abordagem deste assunto tanto pode ser efectuado pela utilização das teorias da comunicação 

para substanciar os fundamentos comunicativos da educação, como utilizar o padrão da 

educação para o estudo da comunicação” (Duarte da Silva, 1999: 60).  

Considera-se, pois, fundamental assumir a multiplicidade do campo das Ciências da 

Comunicação ou, como afirma Duarte Rodrigues (1990: 141), a “multiplicidade de modalidades 

de inscrição dos processos comunicacionais”, e valorizar abordagens científicas capazes de 

ultrapassar as redutoras dimensões meramente instrumentais e positivistas que seccionam e 

limitam a natureza de restabelecimento e deslocação constantes dos fenómenos 

comunicativos. É no enquadramento destas perspectivas que o presente trabalho se assume, 

por um lado, como uma abordagem trans-disciplinar aos fenómenos da Comunicação, da 

Tecnologia e da Educação e, por outro, como uma experiência metodológica que ultrapassa a 

dicotomia entre investigação fundamental e investigação aplicada. Como afirmam Bodgan e 

Biklen, estes dois tipos de investigação são complementares2, permitindo que investigações 

aplicadas concorram para o aumento da compreensão teórica e que investigações 

fundamentais permitam a aplicação directa de conhecimentos teóricos a realidades e 

experiências concretas (Bodgan e Biklen, 1994). 

 

                                                 
2 Relativamente à dicotomia entre investigação fundamental e aplicada, Bodgan e Biklen assumem os “dois tipos de investigação de 
forma não conflituosa, como complementos frequentemente articulados, e não necessariamente antagónicos. Alguma investigação 
aplicada aumenta a compreensão teórica, alargando o leque de conhecimentos. Uma parte da investigação fundamental, tal como a 
investigação sobre a teoria da aprendizagem, pode ser imediatamente utilizada e aplicada a um aluno ou turma específica” (Bodgan e 
Biklen, 1994: 264). 
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1.4. Apresentação das Questões de Investigação, Objectivos e Metodologia 
Geral do Trabalho 

1.4.1. Questões de Investigação e Objectivos Gerais do estudo 

A problemática do estudo das especificidades dos utilizadores e dos processos de 

flexibilização e adaptação do acesso, uso e participação, em ambientes distribuídos de 

comunicação e aprendizagem, constitui o principal foco temático deste trabalho. 

Genericamente, a investigação realizada teve por objectivo estudar estratégias e metodologias, 

baseadas em tecnologias de comunicação distribuídas, de apoio aos cidadãos com défice 

cognitivo. Neste contexto, identificaram-se as seguintes questões de investigação, cuja análise 

e discussão dos conceitos-chave e problemáticas estruturantes a estas associadas se 

encontram discutidos e contextualizados nos capítulos 2 e 3.  
 

Qual a importância do estudo da heterogeneidade e especificidade dos públicos, no 
processo de desenvolvimento de soluções tecnológicas de apoio à comunicação e 
aprendizagem?  
 

Como especificar e desenvolver modelos de ambientes distribuídos de aprendizagem 
para públicos específicos e quais as principais estratégias e metodologias de apoio à 
flexibilização e adaptação das soluções tecnológicas às especificidades e necessidades 
de grupos particulares de utilizadores? 
 

Quais as implicações da utilização de ambientes distribuídos, de colaboração e 
construção partilhada, na optimização dos processos de comunicação, colaboração e 
aprendizagem de sujeitos com défice cognitivo, em particular de crianças portadoras de 
Trissomia 21? 
 

Com a finalidade de discutir e analisar as questões de investigação acima referidas, e de 

construir um enquadramento operacional para explorar a temática deste trabalho e as 

problemáticas identificadas, definiram-se os seguintes objectivos gerais do estudo:  
 

Investigar metodologias e estratégias de promoção da utilização transversal e adaptada 
das tecnologias de comunicação;  
 

Estudar as dinâmicas de promoção da inclusão digital e de valorização dos processos de 
acesso, flexibilidade, adaptabilidade e participação alargada, no actual contexto da 
globalização das redes e aplicações de comunicação distribuída; 
 

Discutir as implicações da inclusão digital na promoção dos processos de comunicação e 
aprendizagem dos sujeitos com défice cognitivo; 
 

Investigar estratégias e metodologias de desenho e implementação de soluções 
centradas nas especificidades dos utilizadores; 
 

Investigar um modelo conceptual para suportar um ambiente de comunicação e 
aprendizagem adaptado às especificidades de um grupo específico de utilizadores; 
 

Apresentar uma proposta de um ambiente de apoio à comunicação, participação e 
partilha de experiências, adaptado a sujeitos com necessidades especiais. 
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1.4.2. Estudo de caso e objectivos específicos 

Na procura de apresentar um cenário específico para discutir, explorar e operacionalizar 

os objectivos gerais atrás enunciados, realizou-se, para além de uma investigação teórica e 

conceptual de enquadramento do tema e suas problemáticas, um estudo de caso no qual se 

identificaram as crianças portadoras de Trissomia 21 como principal unidade de análise. Este 

estudo de caso (descrito no capítulo 4), desenhado em função do estudo e discussão das 

questões de investigação acima referidas, permitiu depurar os objectivos gerais inicialmente 

apresentados, construir um cenário concreto de exploração e análise das questões de 

investigação e, consequentemente, enunciar um conjunto de objectivos específicos do trabalho 

a realizar (Tabela 1).  

 
 
Objectivos Específicos do Trabalho 
 
 

1. Investigar novos paradigmas de intervenção, apoio, reabilitação e inclusão de sujeitos portadores de Trissomia 
21 e novos paradigmas de interacção e colaboração em ambientes distribuídos on-line: 

 
1.1. Estudar as potencialidades dos ambientes distribuídos em rede na optimização dos processos de 

comunicação, aprendizagem, colaboração, socialização e reabilitação de crianças com necessidades 
especiais; 

 
1.2. Especificar e prototipar estratégias e modelos de promoção da construção partilhada de aprendizagens 

situadas e contextualizadas com as especificidades dos sujeitos e dos ambientes de uso. 
 
 
 

2. Estudar e testar estratégias e modelos de aprendizagem distribuída e apoio remoto adaptadas a crianças 
portadoras de Trissomia 21, geograficamente dispersas: 

 
2.1. Investigar estratégias de apoio à construção activa e partilhada de experiências de aprendizagem e ao 

estabelecimento de interacções síncronas em modelos de formação a distância; 
 
2.2. Estudar metodologias e estratégias de suporte ao desenho e implementação de ambientes de colaboração 

on-line, flexíveis e adaptados às especificidades das crianças portadoras de Trissomia 21;  
 
2.3. Especificar e prototipar metodologias de adequação das estratégias de interacção, comunicação, 

aprendizagem e colaboração às especificidades das crianças portadoras de Trissomia 21; 
 
2.4. Especificar e prototipar um modelo de colaboração em grupo de apoio à comunicação, aprendizagem e 

participação de crianças portadoras de Trissomia 21. 
 
 
 

3. Avaliar o protótipo desenvolvido e a sua adequação ao público final: 
 

3.1. Investigar e implementar metodologias de avaliação e teste do protótipo desenvolvido; 
 
3.2. Acompanhar e discutir as implicações e efeitos da utilização do ambiente on-line prototipado, nos 

processos de apoio e intervenção assegurados por familiares e técnicos/terapeutas; 
 
3.3. Acompanhar e discutir as implicações e efeitos da utilização do ambiente on-line prototipado, nos 

processos de comunicação, interacção e aprendizagem de crianças portadoras de Trissomia 21. 
 
 
 

Tabela 1: Objectivos Específicos do Trabalho 
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1.4.3. Natureza flexível e ecológica da metodologia geral do trabalho 

O estudo realizado teve por base uma metodologia geral de trabalho de natureza multi-

dimensional, ecológica e flexível no sentido de, e tal como propõem Gómez e Cartea (1995), 

valorizar o estabelecimento de diálogos ampliados com a realidade e de observar e estudar 

tanto a complexidade dos fenómenos como as particularidades que estes incorporam. Foi 

neste sentido que se valorizou a análise dos contextos e dos ambientes naturais dos sujeitos, 

com especial ênfase nos cenários sociais e do domínio da interacção, numa perspectiva que 

sublinha a “situação como um todo ecossistémico do qual eles [os sujeitos] fazem parte” 

(Gómez, Cartea, 1995: 140). As orientações metodológicas foram, portanto, perspectivadas 

segundo uma óptica interaccionista de valorização da natureza aberta, dinâmica e relacional 

dos processos de estudo e investigação. Considerando a natureza das questões de 

investigação identificadas e a tipologia do estudo realizado, entendeu-se fundamental, e tal 

como propõe Carvalho (1995), guiar o trabalho segundo uma lógica de valorização do 

pluralismo e da diversidade, com ênfase no estudo dos processos de mudança, 

interdisciplinaridade e transversalidade dos campos em análise. 

A investigação conduzida pode, portanto, caracterizar-se como uma investigação 

exploratória e flexível, tendo sido utilizadas diferentes técnicas complementares, de quadros 

disciplinares diversos, e diferentes processos metodológicos, de natureza quer qualitativa, quer 

quantitativa. No contexto deste cenário exploratório e misto, recorreu-se à triangulação 

metodológica de dados, na procura de realizar uma análise alargada e holística e de 

interrelacionar diferentes fontes de informação, e ainda à “triangulação de investigadores” 

(Rodrigues Pedro, 1999), nomeadamente pela integração, na equipa de desenvolvimento e 

avaliação do protótipo, de elementos de quadros disciplinares diversos, mas complementares 

(como psicólogos educacionais, designers e programadores). O processo de conceptualização, 

implementação e avaliação do protótipo foi, portanto, realizado no cenário de uma equipa 

interdisciplinar na qual participaram, de forma dinâmica e formativa, diferentes agentes e na 

procura de desenvolver um estudo situado na natureza multidisciplinar da realidade em estudo 

(Clancey, 1994; Wilson, 1995). Esta natureza interdisciplinar da equipa de trabalho permitiu 

constituir um cenário projectual de favorecimento de diálogos e interacções de natureza plural 

e diversificada, tendo contribuído para amplificar os meios e estratégias de estudo e análise 

aplicados na investigação realizada. A recolha quantitativa de dados (nomeadamente de dados 

relacionados com a utilização do protótipo desenvolvido) foi complementada com métodos 

qualitativos e exploratórios de recolha de informação (como a observação, a entrevista, a 

fotografia e a gravação vídeo) que foram sendo propostos e implementados no decorrer da 

investigação. Neste sentido, e tal como propõem Bodgan e Biklen (1994) no contexto da 

caracterização que apresentam da investigação de tipo qualitativo, o desenho da investigação 

foi evoluindo num processo indutivo e o quadro metodológico, ainda que planificado em 
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detalhe, assumiu uma natureza flexível e de adaptação dinâmica às contingências que foram 

surgindo no decorrer do estudo realizado, resultantes das pistas fornecidas pelos dados que 

foram sendo recolhidos. Concomitantemente, valorizou-se o contacto com os ambientes 

naturais dos sujeitos, no sentido de realizar um estudo situado nos contextos dos indivíduos: a 

avaliação do protótipo desenvolvido foi realizada com a participação directa de crianças 

portadoras de Trissomia 21, técnicos que com estas trabalham e seus familiares, e nas 

instalações de instituições frequentadas periodicamente por estes sujeitos, na procura de 

valorizar a perspectiva dos participantes no estudo e de favorecer as dinâmicas e trocas 

pessoais entre a equipa de investigação e os diferentes intervenientes. 

No Capítulo 4 apresentam-se detalhes relativos às técnicas e metodologias específicas 

utilizadas no estudo de caso, nomeadamente nas fases de conceptualização, especificação, 

desenho, prototipagem e teste do protótipo desenvolvido. 
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Capítulo 2.  

Comunicação e Aprendizagem, enquadramento teórico e novos cenários 
de mediação tecnológica 
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2.1. Introdução 

Considerando os objectivos de estudo traçados para a investigação apresentada nesta 

tese, considera-se fundamental efectuar uma descrição sumária dos principais esquemas 

teóricos que abordam tanto os processos da comunicação como os processos da 

aprendizagem e enquadrar a problemática da utilização das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) no apoio a estes processos, nomeadamente no que respeita ao recurso às 

redes e tecnologias distribuídas de comunicação e aprendizagem. 

2.2. Estudos sobre os processos de comunicação, leitura evolutiva e 
enquadramento 

No contexto dos recentes desenvolvimentos tecnológicos e do consequente cenário 

actual de omnipresença dos fenómenos comunicacionais (Lopes, 1998), considera-se de vital 

importância, no âmbito da presente tese, reflectir sobre os aspectos formais e estruturais dos 

processos de comunicação. Os estudos sobre comunicação atravessaram, ao longo da 

história, diferentes fases, movidas por diferentes influências epistemológicas, sociais e 

tecnológicas. Considera-se pois, fundamental, e na procura de melhor compreender o 

complexo processo comunicativo, analisar os principais modelos conceptuais e teóricos que, 

ao longo do tempo, têm sido apresentados.  

Efectivamente, a leitura evolutiva dos diferentes estudos de comunicação revela uma 

interessante tendência crescente da valorização dos processos sociais, ambientais e 

relacionais inerentes ao fenómeno comunicativo. Nas secções seguintes, sumarizam-se e 

sistematizam-se as características mais relevantes das propostas e contributos principais no 

domínio dos estudos de comunicação.  

2.2.1. A linearidade do processo comunicativo: foco na transmissão das mensagens 

De acordo com Duarte Rodrigues (1999a), os estudos sobre comunicação iniciam-se 

entre os anos 30 e 50, no contexto das duas guerras mundiais e no período da guerra-fria que 

se lhes seguiu. Estes estudos iniciais centravam a sua preocupação na análise dos efeitos da 

propaganda (veiculada pelo cinema, pela imprensa escrita, pela rádio e, a partir dos finais dos 

anos 40, pela televisão). Neste contexto, importa referir a Teoria de Lasswell (1948) que 

apresenta um esquema descritivo do fenómeno da comunicação (quem diz o quê, através de 

que meio, a quem, com que efeito?) (Cf. Duarte da Silva, 1998). Trata-se de um esquema 

linear que apresenta os elementos constitutivos do processo de comunicação, numa lógica 
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meramente transaccional, e com inlfuências claras das teorias behavioristas e 

comportamentalistas, como afirma Duarte Rodrigues (1999a). 

Também a Teoria Matemática da Comunicação, de Shannon e Weaver (1949), 

sistematiza um modelo linear e fechado que valoriza apenas os processos de transmissão de 

mensagens: o principal objectivo do modelo é “medir a quantidade de informação contida numa 

mensagem e a capacidade de informação de um dado canal” (Duarte da Silva, 1998: 113). 

Para Lévy (1997), esta é uma teoria que não considera o sentido das mensagens, mas apenas 

a probabilidade do seu aparecimento. No contexto da Teoria Matemática da Comunicação, 

Shannon e Weaver introduzem ainda o conceito de ruído, que, do ponto de vista semântico, é 

entendido como responsável pela introdução de “problemas de interpretação do significado 

pretendido numa mensagem” (Duarte da Silva, 1998: 113). É neste contexto que se clarificam 

os conceitos de redundância e de entropia, sendo o primeiro entendido como a medida do nível 

de desordem do sistema de comunicação e, consequentemente, da não previsibilidade e 

incerteza de uma situação, e o segundo, pelo contrário, responsável pelo nível óptimo de 

previsibilidade e compreensão da mensagem. O estudo destes processos de redundância 

ganha especial relevo no campo da análise de modelos de comunicação aplicados a 

audiências heterogéneas (Duarte da Silva, 1998) sendo, portanto, fundamental no contexto da 

presente investigação, nomeadamente no que respeita à sua aplicabilidade para o estudo de 

processos comunicativos em ambientes humanos e tecnológicos de diversidade educativa e 

comunicacional.  

Sob influência do esquema de Shannon & Weaver, Jackobson (1960) apresenta um 

modelo linguístico de comunicação, restrito à análise da dimensão verbal da comunicação, e 

que tem por objectivo o estudo dos processos de significação e estrutura interna das 

mensagens. Neste sentido, Jackobson enuncia seis elementos que fazem parte do acto de 

comunicar (o emissor, a mensagem, o receptor, o contexto, o canal e o código) e seis funções 

da comunicação verbal, relacionadas como os seis elementos (a emotiva, a poética, a conativa, 

a referencial, a fática e a metalinguística) (Cf. Lopes, 1998).  

Em 1954, Willbur Schramm apresenta um esquema de comunicação que sublinha 

simultaneamente a importância do conceito de retroacção (feedback) e o requisito de 

existência das experiências comuns, de influência recíproca, entre os comunicantes. 

Efectivamente, este modelo de Schramm, ainda que fortemente influenciado pelas perspectivas 

lineares e pelas lógias da transmissão de informação, apresenta um importante contributo para 

a complexificação dos estudos da comunicação, introduzindo o conceito de partilha de 

experiências e de “coincidência de repertórios” (apud Duarte da Silva, 1998). 

Em síntese, os esquemas referidos baseiam-se em modelos de transmissão 

unidireccional, que apenas analisam os processos de transporte de mensagens, de um emissor 

para um receptor, sendo que o receptor assume um papel fundamentalmente passivo. Como 
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indicam Breton e Proulx (1997), a principal limitação destes esquemas relaciona-se com a não 

consideração, por um lado, da natureza do suporte de transmissão e, por outro, do contexto 

social onde decorrem os processos de comunicação. 

2.2.2. A circularidade do processo comunicativo: foco no meio e no receptor 

Entre 1942 e 1948, Norbert Wiener inicia uma corrente de investigação, na área dos 

estudos sobre a cibernética, que, para alguns autores, foi fundamental para a delimitação do 

campo do saber dos estudos sobre comunicação (Cf. Breton e Proulx, 1997). A obra de Wiener 

valoriza os conceitos de controlo, regulação e feedback, integrados numa lógica de sistema, na 

qual a interdependência com o meio ambiente e a auto-regulação são conceitos fundamentais 

(Cf. Duarte da Silva, 1998). De acordo com diferentes autores, as inovações introduzidas por 

Wiener foram basilares para o despoletar de preocupações ambientais e sociais, no domínio 

dos estudos de comunicação. Breton e Proulx referem inclusivamente que muitas das 

investigações que, mais tarde, deram origem ao estudo da comunicação interpessoal (como é 

o caso dos estudos da escola de Palo Alto) foram amplamente influenciadas pelas noções de 

cibernética introduzidas por Wiener (Cf. Breton e Proulx, 1997). Um outro autor igualmente 

conotado com os esquemas cibernéticos é Jean Cloutier (1975): na obra de Cloutier, “A era de 

EMEREC”, é apresentado um modelo não linear de comunicação, no qual o “homo 

communicans” se situa, alternadamente e até simultaneamente, em dois pólos de emissão e 

recepção de mensagens através de um intermediário (medium) que assegura a transposição 

de mensagens no tempo e no espaço, transformando-as e modelando-as (Cf. Duarte da Silva, 

1998). 

Esta ideia de circularidade e retroacção é ainda aplicada aos estudos de Abraham Moles 

(1967): para o autor, a cultura desenvolve-se num “ciclo sociocultural, cujo centro é a estrutura 

da comunicação de massa que determina e dissemina produtos culturais.” (apud Duarte da 

Silva, 1998: 122). Neste contexto, Moles apresenta um sistema de difusão dos conteúdos da 

cultura de massas (na obra “Sociodynamique de la culture”, 1967), entendido como um sistema 

fechado e de controlo cibernético representado por um ciclo de circulação e retroacção (Cf. 

Breton e Proulx, 1997). Também Edgar Morin, na obra “Espirit du temps” (1962), apresenta a 

cultura de massas como meio de difusão colectiva e sublinha a problemática da 

universalização do consumo (Cf. Duarte da Silva, 1998). Segundo Breton e Proulx, este ensaio 

de Morin considera a cultura de massas como um objecto sociológico específico, na medida 

em que é produzida de acordo com “as normas do fabrico industrial e difundida pelos media 

junto de gigantescos aglomerados de indivíduos.” (Breton e Proulx, 1997: 168).  

Retomando o contexto de valorização do papel do receptor e do meio de transmissão, 

começam a ser desenvolvidas, entre as décadas de 1940 e 1960, investigações no domínio 
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das teorias da recepção e do estudo dos efeitos dos meios de comunicação. Destacam-se os 

trabalhos pioneiros de Paul Lazarsfeld e Elihu Katz sobre os efeitos de curto prazo dos media. 

Lazarsfeld e Katz sublinham a importância do receptor, indicando que importa atender aos 

processos de inlfuência entre as especiificidades dos públicos e utilização dos meios de 

comunicação: para os autores, existem “várias correlações entre as características específicas 

de certos públicos e as utilizações particulares dos media: os jovens iam mais ao cinema, os 

homens liam mais os jornais, as mulheres viam mais televisão, etc.” (apud Breton e Proulx, 

1997: 174). Neste âmbito, Lazarsfeld e Katz enunciam ainda a hipótese do “fluxo em duas 

etapas” (two step flow of communication), destacando o papel dos líderes de opinião – 

descritos como os “indivíduos mais atentos aos media” (apud Breton e Proulx, 1997: 183) – 

enquanto intermediários-chave no processo de difusão de mensagens. 

Considerando igualmente a importância do estudo das especificidades das audiências, 

Everett M. Rogers apresenta, em 1962, um modelo com o objectivo de estudar a difusão social 

das inovações técnicas: o autor parte do princípio de que existem factores que favorecem a 

adopção das inovações técnicas por parte de indivíduos com diferentes personalidades e de 

categorias sociais distintas. Rogers considera, portanto, que audiências específicas tendem a 

seleccionar mensagens específicas, em suportes específicos e tenta determinar o papel de 

variáveis psicológicas ou sociais nessas selecções (Cf. Breton e Proulx, 1997). Neste modelo, 

o foco da análise é colocado não no estudo dos efeitos da comunicação de massas (por 

exemplo, da propaganda), mas antes na capacidade dos sujeitos receptores seleccionarem 

mensagens, em função dos seus interesses, grupos de pertença e relações sociais (Cf. Duarte 

Rodrigues, 1999a).  

A tendência desenhada pelos esquemas acima referidos (de valorização do papel activo 

dos sujeitos receptores) e o aparecimento de diferentes investigações que sublinham a 

importância do estudo da utilização dos media em detrimento do estudo dos seus efeitos, 

constitui, para Breton e Proulx (1997) uma viragem epistemológica: “Da problemática dos 

efeitos («o que os media fazem às pessoas») à das utilizações («o que as pessoas fazem com 

o media»), a investigação empírica abandonava uma orientação essencialmente 

«mediacêntrica» em proveito de um novo interesse pelo utilizador e o seu modo de recepção 

dos media” (Breton e Proulx, 1997:185).  

2.2.3. A natureza situacional do processo comunicativo: foco na interacção, partilha e 
contexto 

O aprofundamento dos estudos que valorizam a componente de interacção nos 

processos comunicativos foi claramente influenciado pela perspectiva do Interaccionismo 

Simbólico. Esta corrente apresenta a comunicação numa perspectiva sociológica, privilegiando 

a componente social, a interacção pessoal e interpessoal dos sujeitos em sociedade e a 
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construção de comportamentos sociais no decurso da acção e de situações sociais. O principal 

percursor desta corrente é George H. Mead (1863-1931) que apresenta a noção de sujeito 

como actor social e que defende a importância do “eu”, da “mente” (que assegura os processos 

de interacção do sujeito com o seu “eu”) e das “interacções cooperativas” nos processos 

sociais e nos actos comunicativos (Cf. Littlejohn, [1978] 1988). Considerado um discípulo de 

Mead, Herbert Blumer (muitas vezes referido como o principal protagonista da “escola de 

Chicago”) criou, em 1937, o termo Interaccionismo Simbólico, indicando que o significado é 

produto da vida social e das interacções sociais, pelo que nenhuma acção humana poderá ser 

desprovida de interacção, sendo a atribuição e construção de significado (de objectos, pessoas 

e ideias) apenas possível através de processos de interacção simbólica (op cit, [1978] 1988). O 

trabalho de Blumer teve ainda influência no desenvolvimento de metodologias de investigação 

de natureza qualitativa e veio reforçar os estudos sobre os processos de interpretação e de 

atribuição de significados através da interacção social (Cf. Bodgan e Biklen, 1994). Na 

sequência dos trabalhos de Mead e Blumer, surgem ainda os contributos de Kuhn (da escola 

de Iowa): Kuhn defende igualmente que o significado é socialmente derivado e que os 

processos de socialização e ambientes sociais são fundamentais para a atribuição de 

significado. De acordo com Littlejohn, ([1978] 1988), Kuhn apresenta uma perspectiva mais 

profunda acerca da natureza do “eu”, propondo modalidades de aferição das “auto-atitudes”, na 

procura de identificar identidades, papéis, interesses e avaliações que o sujeito faça de si 

próprio.  

Considerando ainda a perspectiva do Interaccionismo Simbólico, importa referir os 

estudos da Escola dramatúrgica do interaccionismo simbólico, cujas bases teóricas se 

estruturam na metáfora da dramaturgia: o sujeito é entendido como um actor que desempenha 

papéis em interacção com os outros. Neste contexto, interessa fazer referência aos trabalhos 

de Goffman, de Burke e de Duncan.  

As investigações de Goffman sobre o estudo da conversação e das estratégias de 

comportamento da vida quotidiana sublinham a importância da construção semântica e social 

dos significados da mensagem, não independente das “lógicas da vida quotidiana que 

atravessam o tecido da cultura” (apud Breton e Proulx, 1997: 213). Na obra “A representação 

do eu na vida quotidiana” (Goffman, [1959] 1989), o autor sublinha a importância da 

representação que o sujeito faz de si mesmo, nas situações de interacção, defendendo que 

essa representação tem uma influência fundamental no processo de interacção: “Quando um 

indivíduo se apresenta diante de outros, consciente ou inconscientemente projecta uma 

definição da situação, da qual uma parte importante é o conceito de si mesmo.” (Goffman, 

[1959] 1989: 221). 

Para Edmund Burke o que caracteriza o ser humano é a capacidade para utilizar 

símbolos e actuar. Esta capacidade simbólica revela-se, para o autor, tanto na capacidade para 
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simbolizar símbolos (escrever sobre palavras ou falar sobre a fala) – actividades designadas 

por “simbólicas de 2º nível” –, como na capacidade para criar instrumentos simbólicos de 

mediação. Segundo Burke, no processo de comunicação, ganham especial relevância a 

natureza consubstancial da comunicação e a identificação recíproca dos sujeitos, ou seja, a 

partilha de significados entre um par de sujeitos ou um grupo (é neste contexto que o autor 

indica que um símbolo significativo é aquele que permite a partilha de significados num 

processo comunicacional). Assim, Burke defende que a comunicação pode gerar e incrementar 

os níveis de identificação entre os sujeitos e contribuir para o aumento dos significados 

partilhados e para a compreensão mútua, sublinhando a importância das situações, contextos 

ou cenas dos actos comunicativos (Cf. Littlejohn, ([1978] 1988). 

Na perspectiva de Duncan Mitchell, a sociedade nasce dos processos de interacção 

simbólica entre os sujeitos, sendo a acção social descrita como uma peça teatral na qual os 

sujeitos assumem papéis específicos. Neste contexto, a ordem social mantem-se e ordena-se 

através da comunicação, ou seja, através do uso de símbolos significativos: para Duncan, a 

sociedade é a “manifestação da participação dos seres humanos no uso comum dos símbolos” 

(apud Littlejohn, [1978] 1988: 85).  

Ainda no contexto dos trabalhos que favorecem o estudo das interacções e relações, 

importa referir o contributo de Thaver (1979). Este autor rejeita os tradiccionais esquemas de 

comunicação lineares e introduz dois conceitos fundamentais: o de situação e o de 

metacomunicação. A situação corresponde à “circunstância que relaciona o emissor e o 

receptor”, enquanto que a metacomunicação corresponde a “tudo o que possa ser tomado em 

consideração como relevante para a interpretação sobre o que outra pessoa faz ou diz, à 

margem do conteúdo manifesto do que faz ou diz” (Duarte da Silva, 1998: 128). Neste 

contexto, a natureza da comunicação é moldada pelas “percepções individuais do eu, do outro 

e da relação entre ambos” (op cit: 128).  

Enquadradas com esta abordagem de Thaver encontram-se as investigações de 

Watzlawick, Beaven e Jackson (1967), amplamente referidas e que sistematizam a corrente de 

pensamento da escola de Palo Alto, designada por modelo da Pragmática da Comunicação, ou 

Teoria Orquestral da Comunicação. Esta abordagem apresenta uma grande abertura aos 

“contextos situacionais” no processo comunicativo (Duarte Rodrigues, 1995, cit in Lopes, 1998: 

17): segundo Watzlawick, Beaven e Jackson ([1967] 1993: 32), “a maioria dos estudos 

existentes parece limitar-se, principalmente, aos efeitos da pessoa A sobre a pessoa B, sem 

tomar igualmente em consideração que tudo o que B fizer influencia o movimento seguinte de 

A e que ambos são predominantemente influenciados pelo (e, por seu turno, influenciam o) 

contexto em que as suas interacções ocorrem”. Conforme afirma Lopes (1998), o modelo 

proposto vai ao encontro do sentido etimológico da palavra comunicação (estar em relação, pôr 

em comum), na medida em que valoriza a “partilha de sentidos comuns” e os processos de 
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compreensão e intercompreensão dos comunicantes (Lopes, 1998: 18). Este modelo entende, 

assim, a comunicação como “um sistema de múltiplos canais no qual o actor social participa a 

todo o instante, quer ele queira quer não: através dos seus gestos, do seu olhar, do seu 

silêncio, e até da sua ausência” (op cit: 87). A corrente de investigação da escola de Palo Alto 

defende, portanto, que a análise do contexto comunicacional é fundamental para a 

compreensão do processo comunicativo, pelo que importa valorizar não apenas os aspectos 

sintácticos e semânticos da linguagem, mas fundamentalmente os pragmáticos, numa 

perspectiva que ultrapassa a análise limitada dos conteúdos verbais (Lopes, 1998). Como 

afirmam Watzlawick, Beaven e Jackson ([1967] 1993: 19), “todo o comportamento, não só a 

fala, é comunicação; e toda a comunicação – mesmo as pistas comunicacionais num contexto 

impessoal – afecta o comportamento”. 

Na obra “Pragmatics of Human Communication” (Watzlawick, Beaven e Jackson, 1967) 

são apresentadas as estruturas básicas que regulam o processo de comunicação e que 

enquadram as investigações desta corrente de pensamento, designadas de axiomas da 

comunicação humana: o da impossibilidade de não comunicar, no qual se define que todos os 

comportamentos têm valor de mensagem; o da dualidade “conteúdo” e “relação” intrínseca a 

qualquer comunicação, que sublinha a importância da consciência do “eu” e do “outro” e que 

define que qualquer comunicação não se confina apenas ao conteúdo da mesma, mas que 

inclui sempre também informações sobre o modo de relação entre os comunicantes; o da 

pontuação da sequência dos eventos de interacção, que sublinha que a natureza de uma 

relação está depende de uma sequência ininterrupta de trocas nas quais os indivíduos 

pontuam e estruturam a interacção; o do carácter simultaneamente digital e analógico da 

comunicação, sendo que a comunicação digital se encontra associada aos aspectos sintácticos 

de conteúdo informacional, enquanto que a comunicação analógica representa as 

manifestações não verbais, relacionais e semânticas da comunicação; e o da natureza 

simétrica ou complementar das interacções, sendo que numa interacção simétrica os 

comportamentos dos comunicantes se reflectem um no outro numa lógica de igualdade, 

enquanto que numa interacção complementar, o comportamento de um comunicante 

complementa o comportamento do outro, numa lógica de diferenciação de estatutos.  

Em síntese, de acordo com esta corrente de pensamento, o fenómeno comunicativo 

ultrapassa a soma dos elementos que o compõem (princípio da globalidade e da não 

somatividade), num processo em que a inevitabilidade comunicativa, em constante 

circularidade e retroacção, é sempre composta de um nível de conteúdo e de um nível de 

relação (assumindo este último especial importância), num sistema interaccional aberto 

(Watzlawick, 1990). Como afirma Lopes, “pôr em comum não é o mesmo que a soma 

aritmética de dois ou mais interlocutores, é o lugar da possibilidade da intercompreensão” 

(Lopes. 1998: 68). Efectivamente, é fundamental assumir a complexidade e abertura dos 
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processos de comunicação, pelo que se corrobora a afirmação de Adriano Duarte Rodrigues 

na qual o autor sublinha a “natureza extremamente redutora de perspectivas teóricas que se 

limitam a dar conta de actos de comunicação materialmente explícitos e que ignoram assim a 

importância do implícito, do não-dito e do interdito” (Duarte Rodrigues, 1990: 68).  

Importa, pois, valorizar os estudos que retomam o significado etimológico da palavra 

comunicar (do latim communicare, significando “tornar comum”) e que reforçam a ideia de 

interacção e relação mas, fundamentalmente, de partilha e comunhão e que sublinham aquilo a 

que Duarte da Silva chama “o primado do relacional sobre o informativo” (Duarte da Silva, 

1998: 105). Como afirma Bougnoux, “Communiquer, c’est avoir ou mettre en commun. Ce 

primat de la relation semble l’impératif catégorique du moindre organisme vivant” (Bougnoux, 

1995: 35). Considera-se, nesta perspectiva, fundamental atender à importância dos dados 

“metacomunicacionais”, ou seja, considerar a natureza simbólica e semântica dos processos 

de comunicação humana e dos processos de intercompreensão, em constante transformação 

no decurso dos confrontos entre os “mundos heterogéneos da experiência de cada um” (Duarte 

Rodrigues, 1990: 71) e que se constituem como quadros delimitadores do “horizonte 

pragmático de sentido” (Duarte Rodrigues, 1999a: 144). 

2.2.4. Os processos de comunicação no contexto do paradigma digital 

Consideradas as principais correntes teóricas tradicionalmente referidas no domínio dos 

estudos da comunicação, importa analisar as principais discussões que, nos últimos anos, têm 

sido expostas acerca do que Breton e Proulx (1997) designam de “paradigma digital”. Para 

estes autores, a partir dos anos 50, é possível delimitar três grandes territórios no domínio das 

técnicas da comunicação: o dos media (imprensa, rádio e televisão); o das telecomunicações 

(iniciado com o telégrafo e o telefone3); e o da informática. De acordo com Breton e Proulx, 

estes três territórios, ainda que conservem algumas diferenças entre si, tendem, actualmente a 

homogeneizar-se sob o impacto transversal do «paradigma digital»” (Breton e Proulx, 1997: 

116). Tal processo de homogeneização deve-se, por um lado, a uma unificação progressiva e 

integração transversal das técnicas que suportam os três paradigmas e, por outro, à sinergia 

que este “opera entre dimensões até então dispersas pelo mundo técnico, político, económico 

ou filosófico” (Breton e Proulx, 1997: 123). Em consonância com esta abordagem de Breton e 

Proulx, encontra-se o conceito de Logotécnicas de Duarte Rodrigues: para este autor, as novas 

dimensões da técnica, agora inscritas em domínios já não apenas relacionados com o universo 

                                                 
3 “[o telégrafo e o telefone] não foram logo técnicas ao serviço da comunicação interpessoal (...) as primeiras utilizações do telégrafo 
eram, com efeito, estritamente reservadas às comunicações do poder político: ordens e instruções partiam do centro para a periferia, 
informações e relatórios seguiam no sentido inverso. O desenvolvimento maciço do telefone nos Estados Unidos e, a seguir, muito mais 
lentamente, na Europa, fará do telefone um meio técnico privilegiado da comunicação interpessoal a distância” (Breton e Proulx, 1997: 
114). 
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instrumental e produtivo, levam a uma reconfiguração do domínio da tecnicidade, que não 

somos capazes de deixar de citar, embora de modo extenso, pela relevância do seu contributo:  

“A questão comunicacional, ao constituir-se nas sociedades actuais como um campo 
autónomo, não pode deixar de se confrontar com a problemática inerente ao mundo técnico. 
(...) Habituámos a considerar a técnica na dependência do campo produtivo, associando-a 
intimamente ao campo económico. Identificamo-la predominantemente com os utensílios que 
servem o aumento da força e da precisão do gesto ou com instrumentos que contribuem para 
tornar mias aguda e penetrante a percepção e a medição dos fenómenos. (...) Assistimos, no 
entanto, a uma viragem importante do mundo técnico com a recente extensão da tecnicidade 
aos domínios da manipulação das relações sociais, da experiência subjectiva e do mundo da 
linguagem. O papel central que nestes domínios adquire hoje a mediação da linguagem, em 
particular do domínio do discurso, permite-nos reservar para estas dimensões da tecnicidade 
actual a designação de logotécnicas, para as distinguir das tecnologias que designam 
habitualmente as técnicas da era industrial, pertencentes ao mundo técnico-científico” (Duarte 
Rodrigues, 1990: 74). 

“O que está em jogo com o aparecimento daquilo que designamos por logotécnicas é, 
antes de mais, o alargamento da performance maquínica aos media, à esfera do discurso que, 
até à emergência da nossa modernidade, escapava em larga medida ao domínio instrumental. 
(....) O recente acesso da tecnicidade à esfera até há poucas décadas considerada como não 
técnica, à esfera da linguagem, com a constituição das chamadas logotécnicas, altera 
radicalmente esta concepção: de limite, a técnica está em vias de passar a ser o próprio modo 
de realização do processo comunicacional” (op cit: 91).  

É neste contexto que Duarte Rodrigues apresenta um novo campo: o campo dos media, 

entendido como mais lato do que o campo dos mass-media, tradicionalmente utilizado para 

designar os meios de comunicação social. O campo dos media abarca, assim, toda a 

diversidade de dispositivos, assumindo-se como uma “instituição fluída e disseminada pelo 

conjunto do tecido social moderno” (op cit:153). O autor distingue, neste contexto, as técnicas 

da informação mediática – os mass-media – das técnicas da informação digital - as redes 

digitais e os dispositivos e sistemas multimédia (Duarte Rodrigues, 1999b).  

No enquadramento dos estudos de comunicação orientados para as problemáticas do 

paradigma digital é fundamental referir a obra de Pierre Lévy, em concreto a sua proposta de 

uma teoria hermenêutica da comunicação (Lévy, 1990): para Lévy importa sublinhar a 

relevância das redes semânticas de relações das quais os interpretantes se servem para 

captar as mensagens, numa “rectificação” e “modificação” constante dos contextos ou 

“hipertextos partilhados” (Lévy, 1990). É neste contexto que o autor afirma que o sentido de 

uma mensagem não é esclarecido pelo seu contexto mas, antes, se modifica e reconfigura, 

numa “metamorfose contínua” dos contextos partilhados: “em vez de ser apenas um auxiliar útil 

à compreensão das mensagens, o contexto é o próprio alvo dos actos de comunicação. [...] 

longe de ser um dado estável, o contexto é um objecto perpetuamente reconstruído e 

negociado” (Lévy, 1990: 28). Para melhor esclarecer e ilustrar esta perspectiva, Lévy designa, 
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metaforicamente, de “hipertextos”4, os referidos mundos de significação e apresenta os seus 

seis “princípios abstractos” (Lévy, 1990): o princípio da metamorfose (das redes em constante 

construção e renegociação); o princípio da heterogeneidade (dos nós e das ligações das redes 

hipertextuais); o princípio da multiplicidade e do encaixamento de escalas (da organização 

fractal de qualquer nó ou qualquer ligação); o princípio da exterioridade (relacionado com o 

facto da rede não ter “unidade orgânica, nem motor interno”; o princípio da tipologia (da 

relevância das modalidades de proximidade e vizinhança); e o princípio da mobilidade dos 

centros (dos vários centros da rede) (Lévy, 1990). 

É neste enquadramento que Lévy (1990) apresenta uma crítica à teoria de McLuhan, 

afirmando que a mesma se centra apenas na relação directa entre os indivíduos e os media, 

não considerando as relações das dinâmicas colectivas e das actividades cognitivas com as 

“tecnologias intelectuais”. Segundo Lévy, para McLuhan os meios de comunicação surgem 

como ferramentas que se assumem com prolongamentos dos sentidos humanos (por exemplo 

da visão ou da audição)5: “A imprensa prolongaria e ampliaria a visão, a rádio aumentaria a 

potência do nosso ouvido, etc.” (Lévy, 1990: 218) – nas palavras de McLuhan, “todas as 

tecnologias são extensões de nossos sistemas físico e nervoso” (McLuhan, 1964:108). Não 

obstante esta crítica aos estudos de McLuhan, Lévy não menospreza a importância das 

ferramentas nos processos cognitivos: antes reconfigura a abordagem de McLuhan e de Leroi-

Gourhan (Leroi-Gourhan, [1964] 1985; Leroi-Gourhan, [1965] 1985), afirmando que, no 

contexto das actuais ferramentas tecnológicas, uma ferramenta não é apenas uma extensão do 

corpo mas, fundamentalmente, uma virtualização de uma acção. Para o autor, cada objecto 

tecnológico assume-se como um agente de virtualização: 

“You can give your cousin a piece of cut silex. You can produce thousands of bifaces. But 
it is impossible for you to grow more fingers or lend them to your next-door neighbor. A tool is 
more than just an extension of the body; it is the virtualization of an action. The hammer may 
give us the illusion of being an extension of our arm. A wheel is obviously not an extension of 
our leg but a virtualization of walking” (Lévy, 1998: 95). 

A propósito da utilização da expressão “virtualização”, importa analisar a interessante 

discussão que Lévy (1990, 1998) apresenta sobre as diferenças entre o “possível”, o “real” e o 

“virtual”, inspirado pelas considerações que Gilles Deluze teceu sobre a questão, em 1968: 

para o autor, a expressão “virtual” não se apresenta como um oposto do “real”, não devendo 

ser conotada com os conceitos de “ilusório” ou “imaginário” – virtual deriva do latim virtualis e 

                                                 
4  “A ideia do hipertexto foi enunciada pela primeira vez por Vannevar Bush, 1945, num artigo que se tornaria célebre e cujo título era 
«As we may think»” (Lévy, 1990: 37). “Mais tarde, Theodore Nelson inventou o termo hipertexto para exprimir a ideia de escrita/leitura 
não linear num sistema informático. A partir dessa época, Nelson perseguiu o sonho de uma imensa rede acessível em tempo real e 
contendo todos os tesouros literários e científicos do mundo, numa espécie de Biblioteca de Alexandria do universo contemporâneo. 
Milhões de pessoas poderiam utilizar o Xanadu para escrever, se interligar, interagir, comentar os textos, filmes e registos sonoros 
disponíveis na rede, anotar comentários, etc.” (op cit: 39). 
 
5 Neste contexto, Lévy refere-se à afirmação de Leroi-Gourhan de que “o biface prolongava a mão, como uma espécie de unha cultural 
monstruosa” (Lévy, 1990: 218). 
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virtus, que designam “força” e “virtude”, devendo, assim, ser utilizado para designar 

modalidades potenciais de transformação dinâmica e deslocação de entidades entre diferentes 

centros de gravidade: 

“Virtualization is not a derealization (the transformation of a reality into a collection of 
possibles) but a change of identity, a displacement of the center of ontological gravity of the 
object considered” (Lévy, 1998: 26).  

Para o autor, virtualizar é descentrar campos, é assumir a heterogeneidade dos 

processos e a busca da alteridade6 (Lévy, 1990). Também Cadoz (1996) tece idênticas 

considerações acerca das diferenças entre o “real” e o “virtual”, afirmando que o “virtual” diz 

respeito a tudo o que está em potência no real, ou seja, que contem todas as condições 

essenciais para a realização do real (Cadoz, 1996). No contexto concreto das aplicações de 

ensino mediadas por tecnologias distribuídas, a noção de contacto virtual entendida por 

oposição à noção de contacto humano real, levanta, segundo Pallof e Pratt (1999), um 

dualismo artificial: efectivamente, trata-se do estabelecimento de contacto humano, assegurado 

pela utilização humana de tecnologias de comunicação a distância, pelo que importa estudar, 

valorizar e analisar não uma dimensão virtual destas aplicações, mas antes uma dimensão 

real, humana e social das mesmas. 

Retomando a ideia de McLuhan de que as ferramentas tecnológicas constituem 

extensões do homem, é interessante referir a afirmação de Kerckhove (1997) de que a World 

Wide Web (Web) é uma extensão da memória e da mente humanas: “The principle of 

hypertextuality allows one to treat the Web as the extension of the contents of one’s own mind. 

Hypertext turns everyone’s memory into everybody else’s, and makes of the Web the first 

worldwide memory” (Kerckhove, 1997: 79). Na sequência da afirmação de McLuhan de que o 

“meio é a mensagem”, Kerckhove afirma que uma dada mensagem se configura na forma 

como a mesma molda o sujeito durante o processo de conexão com um meio (Kerckhove, 

1997). Também Breton e Proulx referem a importância dos estudos de McLuhan, 

nomeadamente o contributo que estes apresentaram para a renovação da problemática dos 

efeitos dos media “até então definidos de maneira muito redutora” (Breton e Proulx, 1997: 200). 

Para Duarte da Silva, a afirmação de McLuhan de que “o meio é a mensagem” vem sublinhar a 

ideia de que são os meios e não as mensagens (as ideologias) que “provocam as grandes 

mudanças sociais ao longo da história” (Duarte da Silva, 1998: 139). Ainda assim, e apesar dos 

referidos contributos que a teoria de McLuhan forneceu, são muitos os autores que a 

caracterizam de redutora, no sentido em que a mesma se centra excessivamente na análise 

dos meios, ignorando a importância dos contextos comunicativos e das redes de relações 

                                                 
6 “Virtualization [...] necessarily calls into question the classical notion of identity, conceived in terms of definition, determination, 
exclusion, inclusion, and excluded middles. For this reason virtualization is always heterogenesis, a becoming other, an embrace of 
alterity” (Lévy, 1990: 34). 
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sociais dos processos de comunicação (Duarte da Silva, 1998). Efectivamente, o conceito de 

rede é um dos mais importantes deste “paradigma digital”: o desenvolvimento das redes de 

comunicação telemáticas contribuiu para uma reconfiguração do universo do processo 

comunicativo, caracterizada pelo estabelecimento de novas modalidades de interacção em 

contextos distribuídos de colaboração e participação interpessoal e grupal (op cit, 1998). 

Institui-se, assim, uma nova experiência de comunicação planetária que, segundo Duarte 

Rodrigues, não se sobrepõe “à experiência cultural concreta enraizada nos quadros 

tradicionais de representação da realidade”, não acarretando, portanto fenómenos de 

“desterritorialização generalizada”. (Duarte Rodrigues, 1999a: 24-25). 

2.2.4.1. Comunicação, relação e interacção no contexto dos novos dispositivos 
tecnológicos 

Ainda no contexto dos recentes desenvolvimentos tecnológicos, interessa referir a 

importante distinção entre “Informação” e “Comunicação” apresentada por Duarte Rodrigues 

que tem por base a possibilidade dos diferentes dispositivos técnicos tanto poderem ser 

utilizados para difundir informação como para estabelecer relações comunicacionais – numa 

lógica segundo a qual a informação assegura apenas processos de transmissão, enquanto que 

a comunicação assegura processos de partilha de saberes comuns e de estabelecimento, 

restabelecimento e manutenção de relações sociais (Duarte Rodrigues, 1999b). Efectivamente, 

esta distinção ganha especial relevância com o desenvolvimento e aparecimento dos sistemas 

computacionais que asseguram modalidades de colaboração em rede e em ambientes abertos 

e distribuídos. É neste contexto que as investigações em torno das tecnologias da 

comunicação evoluíram, nos últimos anos, no sentido de analisar de forma mais profunda as 

problemáticas das relações interpessoais, sociais e grupais, afastando-se das abordagens 

limitadas ao estudo dos processos de interacção “homem-máquina”. A importância do estudo 

dos factores relacionais e sociais implicados na utilização das ferramentas de comunicação 

distribuídas pode, assim, ser fundamentada a dois níveis: por um lado, assegura uma mais 

correcta leitura e análise dos processos interaccionais implicados nessa modalidade de 

comunicação distribuída e, por outro, reforça e sustenta o estudo e desenvolvimento de novas 

metodologias e estratégias de conceptualização e implementação de plataformas e 

ferramentas que potenciem não apenas procedimentos de transferência de informação mas, 

fundamentalmente, modalidades de comunicação, colaboração e interacção distribuídas e 

flexíveis: 

“If knowledge is basically information processing, then the Internet must be designed and 
used as a storage area in which all possible information can be found. If, instead, knowledge is 
considered as essentially situated, then the internet must be designed and used to connect 
communities of practices so that they can share their expertise. If communication is mere 
information transfer, then the Internet should be thought of as a pipeline moving huge amounts 
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of information from one location to another, whereas if it is conceived of as a social process 
requiring the construction of an (at least partially) shared meaning among participants, then it 
should be designed and used as a place for social gathering” (Mantovani, 2001: 48) 

É neste contexto que se entende fundamental a distinção que Shneiderman (2003) faz 

entre a era do “old computing” e a era do “new computing”: para o autor operou-se uma 

transformação radical nos processos de uso das ferramentas computacionais catalisada pela 

nova dimensão dos “círculos de relação interpessoal” que as novas ferramentas agora 

potenciam e enquadram: 

“Users of the old computing proudly talked about their gigabytes and megahertz, but users of the 
new computing brag about how many e-mails they sent, how many bids they made in online auctions, and 
how many discussion groups they posted to” (Shneiderman, 2003: p12). 

As modalidades de experiência solitária de utilização de computadores “pessoais” 

associadas ao “old comupting” são agora dissolvidas nas novas realidades de recolha, relação, 

criação e partilha de experiências distribuídas (Shneiderman, 2003). A este respeito importa 

retomar os contributos de Pierre Lévy (1997) e analisar a sua proposta de reflexão acerca dos 

fenómenos de “inteligência colectiva”. Segundo o autor, as tecnologias telemáticas que se 

começaram a estabelecer a partir dos anos 80 transformaram, de forma radical, as 

capacidades intelectuais, criando novos espaços de inteligência globalmente distribuída e 

configurando uma nova realidade económica e cultural. Para Lévy, esta transformação 

catalisou a reconfiguração das realidades, em diferentes dimensões e numa lógica de mutação 

constante, num processo de novo “nomadismo” no qual se atravessam constantemente 

“universos de problemas, mundos de experiências vividas, paisagens de sentidos” (Lévy, 1997: 

15): 

“...se enveredássemos pelo caminho da inteligência colectiva inventaríamos 
progressivamente as técnicas, os sistemas de signos, as formas de organização social e de 
regulação que nos permitiriam pensar em conjunto, concentrar as nossas forças intelectuais e 
espirituais, multiplicar as nossas imaginações e as nossas experiências, negociar em tempo 
real e a todas as escalas as soluções práticas para os problemas complexos que temos de 
enfrentar. Aprenderíamos progressivamente a orientarmo-nos num novo cosmos em mudança, 
à deriva, a tornarmo-nos, tanto como possível, os seus autores, a inventarmo-nos 
colectivamente enquanto espécie. A inteligência colectiva visa não tanto o domínio de si pelas 
comunidades humanas, mas sim uma liberdade essencial que incide sobre a própria ideia de 
identidade, sobre os mecanismos de dominação e de desencadeamento dos conflitos, sobre o 
desbloqueamento de uma comunicação confiscada sobre a recuperação mútua de 
pensamentos isolados” (Lévy, 1997: 19). 

Para o autor, a inteligência colectiva não se define pela soma das inteligências 

individuais, nem tão pouco as limita ou submete, mas antes potencia o desenvolvimento de 

novas capacidades numa “espécie de cérebro colectivo ou de hipercórtex” (Lévy, 1997: 138). 

Trata-se, portanto, de um espaço aberto a diferentes colectivos, novas aprendizagens e novos 

membros, que Lévy metaforicamente representa como uma “cinecarta interactiva”, um 
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“mosaico móvel” no qual todas as “singularidades são situáveis, visualizáveis”: “A cinecarta 

oferece a exploração de uma macro-singularidade dinâmica feita de singularidades” (Lévy, 

1997: 234). 

É neste contexto que Lévy apresenta o conceito de “Cosmopédia”, representando um 

espaço contínuo de proximidades no qual as distâncias são subjectivas e as proximidades 

reflectem significações em contexto: 

“[...] a principal característica da cosmopédia e aquilo que lhe confere a sua importância é 
precisamente a não separação. Para os intelectos colectivos o saber é um continuum, uma 
grande manta em «patchwork» onde cada ponto pode ser ligado a qualquer outro. A 
cosmopédia desmaterializa as separações entre os saberes. Ela dissolve as diferenças entre 
as especialidades, enquanto territórios onde se exercem poderes, para permitir apenas a 
subsistência das zonas de fronteiras difusas, estruturadas por conceitos de alcance variável e 
por objectos em redefinição permanente” (Lévy, 1997: 261). 

Em síntese, Lévy defende que o “ciberespaço” oferece aos indivíduos instrumentos de 

construção cooperativa de contextos partilhados, numa lógica que não se encontra restrita aos 

processos de distribuição e transporte de mensagens, mas antes numa lógica de envolvimento 

dos sujeitos em processos de comunicação essencialmente caracterizados por modalidades de 

interacção e negociação de significados dinamicamente objectivados por subjectividades, num 

contexto colectivo partilhado (Lévy, 1998). 

Na análise da forma como tecnologia e sociedade se relacionam mutuamente, e 

considerando o problema do determinismo tecnológico, entende-se ainda fundamental a 

esclarecedora ideia de Castells de que “a tecnologia é a sociedade”: para Castells, por um 

lado, a sociedade não pode ser entendida ou representada sem as suas ferramentas 

tecnológicas e, por outro, a tecnologia não determina a sociedade, antes a incorpora. 

Igualmente, a sociedade não determina a tecnologia7 (Castells, 1999). Neste contexto, e 

sublinhando que as tecnologias não se limitam a ser ferramentas a aplicar mas antes 

processos que devem ser entendidos como portadores de uma grande “elasticidade social”, 

Castells apresenta o exemplo do estudo de Claude Fischer, de 1985, sobre a história social do 

telefone nos Estados Unidos: Fisher demonstrou que as comunidades no norte da Califórnia 

adoptaram o telefone para melhorar as redes sociais de comunicação existentes e reforçar 

hábitos sociais profundamente enraizados; “o telefone foi adaptado, não apenas adoptado”, 

numa lógica que Castells identifica como sendo caracterizada pelo facto de as pessoas 

moldarem a tecnologia por forma a adaptar a mesma às suas necessidades” (op cit, 1999: 

386). Efectivamente, a elevada “penetrabilidade dos efeitos das tecnologias” é, segundo 

                                                 
7  O autor ressalva, no entanto, que “[...] embora não determine a tecnologia, a sociedade pode sufocar seu desenvolvimento 
principalmente por intermédio do Estado. [...] Sem dúvida, a habilidade ou inabilidade de as sociedades dominarem a tecnologia e, em 
especial, aquelas tecnologias que são estrategicamente decisivas em cada período histórico, traça seu destino a ponto de podermos 
dizer que, embora não determine a evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou sua falta) incorpora a capacidade de 
transformação das sociedades, bem como os usos que as sociedades, sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu 
potencial tecnológico” (Castells, 1999: 26). 
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Castells, uma das características principais do “novo paradigma digital”. O autor refere-se ainda 

ao facto da informação ser a “matéria-prima” deste novo paradigma, à lógica de redes, à 

flexibilidade e reconfiguração constantes e à convergência tecnológica (op cit, 1999). Neste 

contexto, importa analisar a afirmação de Wolton de que a comunicação abrange tanto 

processos de “comunicação normativa” como processos de “comunicação funcional”. Por 

“comunicação normativa” Wolton entende o “ideal de comunicar, ou seja, a vontade de 

intercâmbio, para partilhar qualquer coisa em comum e para uma compreensão mútua” 

(Wolton, 1999: 17). Efectivamente, no contexto dos processos de intercompreensão, a 

comunicação será sempre “a busca do outro” numa lógica de comunhão e partilha (op cit: 36). 

Já a “comunicação funcional” relaciona-se, para o autor, com as lógicas de transmissão e 

difusão de informação, iniciadas no séc. XV com técnicas como a da imprensa e que hoje se 

encontram globalmente disseminadas.  

Constata-se, portanto, e sublinhando uma importante orientação conceptual do trabalho 

aqui apresentado, que os processos de criação, estudo e análise dos novos instrumentos que o 

“paradigma digital” da comunicação fez surgir, devem ser enquadrados não apenas numa 

lógica transaccional, mas antes numa lógica relacional que valorize as modalidades de inter-

relação com o outro e os processos de criação de espaços comuns de partilha e construção de 

sentido.  
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2.3. Estudos sobre os processos de aprendizagem, leitura evolutiva e 
enquadramento 

A análise dos processos e mecanismos envolvidos nos processos de aprendizagem 

constitui um dos pólos conceptuais do enquadramento teórico da investigação realizada. Neste 

sentido, considera-se fundamental apresentar uma descrição sumária das principais correntes 

e contributos teóricos que integram este domínio. Atendendo às diferentes correntes de 

pensamento que têm sido, ao longo do tempo, apresentadas acerca dos processos de 

aprendizagem, importa começar por distinguir a corrente comportamentalista-associativista (ou 

behaviorista) da corrente cognitivista: sumariamente, a primeira tenta explicar o processo de 

aprendizagem analisando os fenómenos observáveis de associação estímulo-resposta, 

enquanto que a segunda sublinha a importância das estruturas mentais de aquisição e 

processamento de informação durante os processos de construção de conhecimento (Schunk, 

1996).  

2.3.1. Estudos fundadores 

Wilhelm Wundt (nascido a 1832) e William James (nascido a 1842) são considerados, 

por muitos autores, os responsáveis pela criação dos primeiros laboratórios de estudo no 

domínio da psicologia. O laboratório de Wundt é criado em 1879, em Leipzip, na Alemanha (Cf. 

Schunk, 1996), e a sua principal tese indicava que os elementos básicos da mente se 

encontram unidos e ligados pela associação (Cf. Sprinthall e Sprinthall, 1993). Também 

Hermann Ebbinghaus (1850-1909), um psicólogo alemão, é muitas vezes associado aos 

primórdios dos estudos sobre a aprendizagem: Ebbinghaus conduziu uma investigação sobre 

os processos da memória e enunciou que a memorização e reconhecimento (“recall”) da 

informação se encontrava dependente da frequência de exposição à mesma (Cf. Schunk, 

1996). 

2.3.2. Corrente comportamentalista-associativista 

Avançando para os estudos basilares da corrente comportamentalista-associativista, 

importa começar por referir os trabalhos de Edward L. Thorndike (1874-1949). Para Thorndike, 

a aprendizagem poderia ser descrita como uma série de conexões de estímulo-resposta, que 

podiam ser fortalecidas ou enfraquecidas, através de tentativas e erros ou selecções e 

conexões (Cf. Schunk, 1996; Cf. Sprinthall e Sprinthall, 1993). Na sequência de diferentes 
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experiências com animais8, este autor formulou três leis fundamentais do processo de 

aprendizagem: a lei da prontidão, a lei do exercício e a lei do efeito. De acordo com Sprinthall e 

Sprinthall (1993), a formulação da última (a lei do efeito) faz de Thorndike “o primeiro psicólogo 

a realçar a importância da motivação na aprendizagem: quando um indivíduo é recompensado 

por aprender, então é muito mais provável que a aprendizagem ocorra” (Sprinthall e Sprinthall, 

1993: 210). Ou seja, os efeitos e consequências de uma resposta (por exemplo, uma 

recompensa ou um castigo) determinariam se a tendência para executar de novo a tarefa seria 

fortalecida ou enfranquecida (Cf. Gleitman, 1993). O conceito de transferência é outro dos 

importantes contributos de Thorndike: de acordo com Sprinthall e Sprinthall (1993), Thorndike 

enunciou que “quem aprende, consegue confrontar melhor novos problemas se estes tiverem 

elementos semelhantes aos que já tenham sido anteriormente resolvidos com sucesso” (apud 

Sprinthall e Sprinthall, 1993: 210). 

Outro dos importantes teóricos do comportamentalismo, por muitos designado como um 

dos principais representantes do condicionamento clássico, é Ivan Pavlov (1849-1936). Pavlov, 

ao observar a forma como os cães salivavam em reposta aos estímulos que antecediam o 

momento da alimentação (visão da aproximação do indivíduo que os alimentava, audição dos 

passos do mesmo, etc.), iniciou uma série de estudos acerca daquilo que designou por 

“reflexos condicionados” (Cf. Schunk, 1996). Assim, a salivação em resposta à presença da 

comida seria um reflexo incondicionado, enquanto que a salivação em resposta a qualquer 

elemento associado à comida seria um reflexo condicionado. Efectivamente, as preocupações 

iniciais de Pavlov relacionavam-se com o estudo dos reflexos digestivos, nomeadamente dos 

processos de secreção da saliva: Pavlov começa por demonstrar que a salivação é produzida 

por uma série de reflexos inatos com vista à preparação da digestão do alimento (op cit, 1996). 

Na sequência dos trabalhos de Pavlov, John B. Watson (1878-1958), para muitos, 

responsável pelo nascimento da Escola do Comportamentalismo (Cf. Sprinthall e Sprinthall, 

1993), incorpora as ideias de Pavlov nos seus estudos acerca do comportamento humano: 

“Watson pensou que se um cão podia ser condicionado, então, também um bebé o poderia ser. 

Watson e a sua colega, Rosalie Rayner, testaram esta teoria condicionando um bebé de nove 

meses, Albert, a ter medo de toda uma variedade de objectos (estímulos)” (Sprinthall e 

Sprinthall, 1993: 32). Assim, para Watson, o modelo de Pavlov não se limitava às acções 

reflexas, podendo ser alargado a qualquer comportamento humano que poderia, assim, ser 

amplamente moldado. Esta perspectiva encontra-se ilustrada na célebre frase de Watson:  

                                                 
8 “O método de Thorndike consistia em apresentar um problema ao animal. Para ganhar uma recompensa, o animal teria que executar 
determinada acção estabelecida pelo experimentador. Muito desse trabalho foi feito com gatos cheios de fome. O animal era colocado 
numa caixa-problema, uma gaiola de onde só poderia fugir executando uma acção simples que abriria a porta, como puxar um fio ou 
uma corrente ou carregar num pedal. Quando saia da caixa, era recompensado com uma pequena quantidade de alimento. [...] .... no 
primeiro ensaio, o gato típico lutava valentemente; arranhava as grades. [...] Estas acções continuavam por alguns minutos até que o 
animal, finalmente e por puro acaso, acertava na resposta correcta. Os ensaios posteriores mostravam uma melhoria gradual. A luta 
desordenada tinha uma duração cada vez menor e o animal levava cada vez menos tempo a executar a resposta correcta. [...] O gato 
tinha, decerto, aprendido” (Gleitman, 1993: 126). 
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“Give me a dozen healthy infants, well-formed, and my own specified world to bring them 
up in and I’ll guarantee to take any one at random and train him to become any type of 
specialist. I might select - a doctor, lawyer, artist, merchant-chief and, yes, even into beggar-
man and thief, regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, vocations and race of 
his ancestors” (Watson, 1926b:10, cit in Schunk, 1996:41). 

Ainda na corrente do comportamentalismo, importa referir os trabalhos de Edwin R. 

Guthrie (1886-1956) que postulou que a aprendizagem se processa por associação de 

estímulos-respostas contíguos. Esta lei da contiguidade designa que, uma vez dada uma 

resposta a um dado estímulo, da próxima vez que esse estímulo ocorrer será dada a mesma 

resposta (Cf. Sprinthall e Sprinthall, 1993). 

O último dos teóricos do comportamentalismo é Burrhus Frederic Skinner (nascido a 

1904). Skinner, influenciado pela lei do efeito de Thorndike, postula que quando ocorre um 

reforço positivo (como um encorajamento), aumenta a probabilidade de ocorrência e 

manutenção da resposta ao estímulo, enquanto que quando ocorre um reforço negativo 

(punição) diminui a probabilidade de ocorrência da resposta (Cf. Sprinthall e Sprinthall, 1993). 

É neste contexto que Skinner indica a existência de dois tipos de respostas: as respondentes e 

as operantes, sendo que as primeiras são desencadeadas por “estímulos não aprendidos ou 

incondicionados” (os reflexos de Pavlov), enquanto que as segundas são respostas que 

ocorrem “espontaneamente”, sem terem sido desencadeadas por um estímulo incondicionado”. 

Para Skinner, grande parte do comportamento humano é do tipo “operante” (op cit, 1993: 226-

227). Assim, se sempre que ocorrem respostas operantes se seguirem reforços positivos, 

aumentará a frequência da resposta desse operante particular (op cit, 1993). Neste sentido, o 

comportamento operante é controlado pelas consequências que se seguem à resposta (Cf. 

Gleitman, 1993). 

Uma das aplicações dos trabalhos de Skinner com animais9 aos processos de 

aprendizagem humana foi a criação dos chamados materiais de Instrução Programada10 ou as 

também designadas “Skinner Teaching Machines”; nestas, e seguindo os princípios do 

comportamentalismo, os materiais são apresentados em pequenos passos sequenciais e 

organizados em unidades, nas quais são apresentadas questões cujas respostas dos alunos 

recebem feedback imediato e que, quando correctas, permitem o avanço para a unidade 

                                                 
9 Skinner realizou diversas experiências com ratos e pombos numa câmara experimental (vulgarmente chamada de caixa de Skinner): 
“Consiste numa pequena caixa [...] Um dos lados contém uma alavanca saliente e, ao lado desta, existe um tubo que vai dar a um 
recipiente de comida. O experimentador decide qual o operante a condicionar; neste caso será o comportamento de premir a alavanca. 
Em seguida, pura e simplesmente espera que o rato explore a jaula. Como não há muita coisa a fazer numa caixa de Skinner, o rato 
acaba por premir a alavanca. Um pouco de comida (um estímulo reforçador) sai imediatamente pelo tubo e cai no recipiente. O rato 
lança-se sobre a comida e o condicionamento começou” (Sprinthall e Sprinthall, 1993: 227). 
 
10 “Skinner was influenced by the 1920s work of Sidney Pressey, who designed machines to use primarily for testing. Students were 
presented with multiple-choice questions, and they pressed a button corresponding to their choice. If students responded correctly, the 
machine presented the next choice; if they responded incorrectly, the error was recorded and they continued to respond to the item. 
Skinner revived Pressey’s machines in the 1950s and modified them to incorporate instruction” (Schunk, 1996: 89-90). 
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seguinte. Efectivamente, muitas das actuais ferramentas tecnológicas de apoio à 

aprendizagem incorporam os princípios da Instrução Programada de Skinner (Schunk, 1996). 

2.3.3. Corrente cognitivista 

Avançando para a corrente cognitivista, é fundamental começar por referir os trabalhos 

de Max Wertheimer (que nasce a 1880). Wertheimer foi um dos principais responsáveis pela 

criação, a partir de 1910 da escola da Gestalt, na Universidade de Frankfurt (Cf. Sprinthall e 

Sprinthall, 1993). Em 1912, Wertheimer publica um artigo acerca do movimento aparente11 que 

vem demonstrar que o estudo isolado dos elementos (que havia sido proposto pelos teóricos 

comportamentalistas) era enganador, já que os diferentes elementos, quando retirados do seu 

contexto, actuam de forma diferente. É neste sentido que se afirma que “o todo é maior do que 

a soma das partes” (Cf. Sprinthall e Sprinthall, 1993). Assim, os primeiros estudos da escola da 

Gestalt são aplicados no domínio da percepção, nomeadamente na definição dos seus 

princípios de organização, como a figura-fundo, a proximidade e a simplicidade, entre outros 

(Cf. Schunk, 1996). 

Os estudos de Wertheimer influenciaram, entre outros, os trabalhos de Wolfgang Kohler 

que realizou experiências com animais, aplicando os princípios da psicologia da Gestalt. Kohler 

demonstrou, numa experiência em que colocava um chimpanzé numa jaula com bananas e 

duas caixas no chão, que o chimpanzé era capaz de resolver o problema como um “todo 

unificado”: “o chimpanzé, a princípio, via as caixas e as bananas como elementos separados, 

mas depois percebia que pertenciam um ao outro como parte do todo. [...] só depois desta 

reorganização das percepções é que se discernia a solução do problema” (Sprinthall e 

Sprinthall, 1993: 215). O chimpanzé utilizava aquilo a que Kohler chamava de discernimento 

(“insight”). 

Outra perspectiva que veio, de alguma forma, pôr em causa alguns dos pressupostos 

associativistas-comportamentalistas foi a de Edward C. Tolman (1886-1959) (Cf. Schunk, 

1996). A teoria do “comportamentalismo intencional” de Tolman veio postular que a 

aprendizagem não se processava ao acaso, sendo antes dirigida a um objectivo. Apesar de 

alguns autores associarem Tolman à corrente comportamentalista, efectivamente Tolman 

indica que os diferentes estímulos ambientais não são processados de forma isolada, 

seguindo, portanto, uma lógica gestaltista (Cf. Schunk, 1996). 

Também a posição de Jerome Bruner (nascido a 1915) é consistente com a corrente 

cognitiva-gestaltista. Bruner desenvolveu uma teoria que ele próprio designou de “teoria da 
                                                 
11“In 1912, Max Wertheimer wrote an article on apparent motion. In a typical demonstration of the perceptual phenomenon of apparent 
motion, two lines close together are exposed successively for a fraction of a second with a short interval between each exposure. An 
observer sees not two lines but rather a single line moving from the line exposed first toward the line exposed second. The timing of the 
demonstration is critical. If the time interval between exposure of the two lines is too long, the observer sees the first line and then the 
second but no motion. If the interval is too short, the observer sees two lines side by side but no motion” (Schunk, 1996: 53-54). 
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instrução”, constituída pelos processos de motivação, estrutura, sequência e reforço e na qual 

defende que o principal objectivo do ensino é promover a “compreensão geral da estrutura de 

uma matéria” (apud Sprinthall e Sprinthall, 1993: 237). Assim, para Bruner, à medida que uma 

criança cresce, vai deixando de se encontrar constrangida aos estímulos imediatos evoluindo 

para processos de aprendizagem que ultrapassam o do mero condicionamento, e que 

permitem uma procura activa e descoberta de soluções (Cf. op cit, 1993). 

Também no âmbito da corrente cognitivista surgem as teorias do “processamento da 

informação” que defendem que os processos cognitivos internos, implicados na aprendizagem, 

podem ser comparados à forma como os computadores processam a informação. Assim, 

segundo esta teoria, a informação recebida pelos receptores sensoriais é codificada, 

armazenada e processada de forma a permitir que seja recuperada e trabalhada:  

“… tal como o computador, o modelo do processamento de informação consiste na 
entrada (input) de informação codificada, no seu armazenamento e processamento e, 
finalmente, na sua saída (output) ou recuperação” (Sprinthall e Sprinthall, 1993: 280). 

2.3.4. A construção activa do conhecimento 

Surgem, entretanto diferentes estudos acerca dos processos cognitivos que colocam 

uma ênfase especial nos processos de construção cognitiva e que contribuíram para a 

configuração de uma nova abordagem ao fenómeno da aprendizagem – a do construtivismo. O 

construtivismo sublinha o papel do sujeito na construção do conhecimento, valorizando 

igualmente as modalidades de interacção social durante a aprendizagem. De acordo com 

Schunk (1996) é possível distinguir duas formas principais de construtivismo: o exógeno e o 

endógeno. No caso do primeiro, a aquisição de conhecimento está relacionada com a 

reconstrução interna, por parte dos sujeitos, de estruturas existentes no ambiente externo; já o 

construtivismo endógeno enfatiza que a coordenação das estruturas mentais com vista à 

construção do conhecimento não depende directamente da informação ambiental, mas antes 

de estruturas cognitivas internas. Na confluência destas duas formas, Schunk afirma situar-se o 

construtivismo dialéctico que postula que os processos de construção do conhecimento 

derivam de uma interacção entre as estruturas internas dos sujeitos e os ambientes e situações 

que os enquadram (Schunk, 1996). 

Para o psicólogo suíço Jean Piaget (1896-1980) o desenvolvimento cognitivo processa-

se em estádios progressivos que evoluem ao longo do tempo e do desenvolvimento da criança: 

da lógica do concreto e imediato para a lógica simbólica e abstracta (Cf. Gleitman, 1993). 

Assim, para Piaget, tanto a natureza como a forma da inteligência mudam profundamente ao 

longo do tempo, numa lógica de diferenciação qualitativa (Cf. Sprinthall e Sprinthall, 1993), 

sendo as construções activas dos sujeitos e a construção de conhecimento, a partir de 

actividades e acções que estes exercem sobre os objectos, que estruturam e asseguram o 
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desenvolvimento. O trabalho de Piaget baseou-se em diferentes observações de crianças em 

contextos naturais, como a casa e a escola, e permitiu-lhe concluir que o desenvolvimento 

cognitivo depende da acção, ou seja, assume-se como um processo activo e dialéctico entre o 

sujeito e meio, no qual a cognição é o mecanismo regulador. Assim, em diferentes estádios 

cognitivos específicos, as crianças encontram-se particularmente aptas para assimilar 

experiências específicas do meio (op cit, 1993). São quatro os estádios de desenvolvimento 

propostos por Piaget: o sensório-motor, o pré-operatório, o das operações concretas e o das 

operações formais. O estádio sensório-motor, que decorre ente os zero e os dois anos (até ao 

aparecimento da linguagem), baseia-se na experiência imediata dos sentidos, que asseguram 

a interacção com o meio. No estádio pré-operatório, entre os dois e os sete-oito anos, as 

crianças deixam de estar limitadas à interacção sensorial, aumentando qualitativamente a sua 

capacidade para desenvolver imagens mentais, sendo capazes de desenvolver a linguagem e 

de partilhar socialmente as suas cognições através da comunicação. Neste estádio, as 

modalidades de aprendizagem são predominantemente intuitivas e exploratórias, sendo 

frequentes as associações e fantasias. Já no estádio que decorre entre os sete e os onze anos, 

o das operações concretas, opera-se uma importante reorganização das estruturas cognitivas 

que permite que as crianças compreendam aspectos específicos e concretos de um problema, 

desenvolvendo competências como “contar, classificar, construir e manipular”. As crianças 

tornam-se “positivistas lógicos infantis” capazes de compreender as relações funcionais. 

Finalmente, entre os 11 e os 16 anos, desenvolve-se o estádio das operações formais, no qual 

se desenvolvem capacidades de metacognição, de perspectivação da realidade para além dos 

limites individuais e de resolução de problemas de acordo com o domínio do “possível” e com o 

estabelecimento de planos de “testagem de hipóteses” (Piaget, [1972], 1983; Sprinthall e 

Sprinthall, 1993).  

No contexto dos estudos construtivistas, é ainda fundamental referir os estudos de Lev 

Semyonovitch Vygotsky, nascido na Rússia em 1896. Schunk (1996) relata um interessante 

episódio da vida de Vygotsky que demonstra a forma como as suas teorias foram inovadoras, 

no contexto da época12 em que foram apresentadas: 

“A critical event in Vygotsky’s life occurred in 1924 at the Second Psychoneurological 
Congress in Leningrad. Prevailing psychological theory at that time neglected subjective 
experiences in favor of Pavlov’s conditioned reflexes and behaviorism’s emphasis on 
environmental influences. Vygotsky gave a speech in which he criticized the dominant views… 
(…) unlike animals, who react only to the environment, humans have the capacity to alter the 
environment for their own purposes” (Schunk, 1996: 213). 

                                                 
12 “Na ciência, foram seus contemporâneos, entre outros, Ivan Pavlov, Wladimir Bekhterev e Jonh B. Watson, todos adeptos das teorias 
comportamentais privilegiadoras da associação estímulo-resposta, além de Wertheimer, Kohler, Koffka e Lewin, fundadores do 
movimento da Gestalt na psicologia” (Cole et al, 1998: 1). 
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Efectivamente, o contexto profissional, político e social no qual Vygotsky viveu é, por 

muitos, indicado como um dos catalisadores da sua perspectiva histórico-social dos processos 

de aprendizagem. Por um lado, para Vygotsky, uma teoria psicológica não poderia ser 

elaborada à margem dos problemas sociais e económicos do povo soviético, por outro, o seu 

percurso profissional13 catalisou o desenvolvimento de uma abordagem à psicologia com 

grande relevância para a prática educacional e médica, na qual os estudos teóricos 

encontravam contextos práticos de aplicação (Cole et al e Vygotsky, 1998). Na procura de 

estudar as relações entre os processos de desenvolvimento e as capacidades dos sujeitos, 

Vygotsky propõe a delimitação de dois níveis de desenvolvimento: o nível de desenvolvimento 

real e o nível de desenvolvimento proximal. O primeiro diz respeito aos processos ou ciclos 

cujo desenvolvimento já se encontra terminado, ou seja, aos processos de desenvolvimento já 

completamente concluídos. Já o nível de desenvolvimento proximal designa os processos de 

desenvolvimento que se encontram em maturação, ou seja, cujo desenvolvimento é potencial 

(Vygotsky, 1998). É neste contexto que Vygotsky apresenta o conceito de “zona de 

desenvolvimento proximal” para designar as funções que se encontram em desenvolvimento 

ou em estado “embrionário”:  

“Essas funções poderiam ser chamadas de «brotos» ou «flores» do desenvolvimento, ao 
invés de «frutos» do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o 
desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal 
caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente” (Vygotsky, 1998: 113). 

Assim, Vygotsky afirma que, nos processos de aprendizagem, é fundamental atender ao 

nível de desenvolvimento proximal dos sujeitos, pelo que propõe que o que uma criança 

consegue fazer com a ajuda dos outros é mais indicativo do seu desenvolvimento mental do 

que aquilo que consegue fazer sozinha: “aquilo que uma criança pode fazer com assistência 

hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (Vygotsky, 1998: 113). Neste processo de 

valorização da zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky propõe que se forneçam 

orientações e pistas, quer por parte de professores, quer através de modalidades de 

colaboração com outras crianças14 (Vygotsky, 1998). É no seguimento destas ideias de 

Vygotsky que diferentes autores propõem a criação de técnicas de apoio à aprendizagem como 

o “scaffolding”: 

                                                 
13 “Ele [Vygotsky] tinha começado sua carreira como professor de literatura e muitos dos seus primeiros artigos cuidavam de problemas 
da prática educacional, particularmente da educação de deficientes mentais e físicos. Tinha sido um dos fundadores do Instituto de 
Estudo das Deficiências, em Moscovo, ao qual se manteve ligado ao longo de toda a vida. Em estudos de problemas médicos, tais 
como cegueira congénita, afasia e retardamento mental severo, Vygotsky viu a oportunidade de entender os processos mentais 
humanos e de estabelecer programas de tratamento e reabilitação” (Cole et al, Vygotsky, 1998: 12).  
 
14 A este propósito, Vygotsky refere os estudos de Dorothea McCarthy (1930): “nas crianças entre as idades de três e cinco anos 
distinguem-se dois grupos de funções: aquelas que as crianças já dominam e aquelas que elas só podem pôr em ação sob orientação, 
em grupos, e em colaboração umas com as outras, ou seja, que elas não dominaram de forma independente. [...] Aquilo que as crianças 
conseguiam fazer somente sob orientação, em colaboração, e em grupos entre as idades de três e cinco anos, conseguiam fazer de 
forma independente quando atingissem as idades de cinco e sete anos. [...] Uma compreensão plena do conceito de zona de 
desenvolvimento proximal deve levar à reavaliação do papel da imitação no aprendizado” (Vygotsky, 1998: 114). 
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“Vygotsky’s ideas lend themselves to many educational applications. […] A major 
application involves the concept of instructional scaffolding, which refers to process of 
controlling task elements that are beyond the learner’s capabilities so the learner can focus on 
and master those features of the task that he or she can grasp quickly. […] Although scaffolding 
is not a formal part of Vygotsky’s theory, it fits nicely whining the ZPD. The scaffolding concept 
also found in Bandura’s (1986) participant modeling technique […], in which a teacher initially 
models a skill, provides support, and gradually reduces aid as the learner develops the skill” 
(Schunk, 1996: 216). 

Vygotsky propõe, portanto, que os processos de desenvolvimento interno dependem da 

interacção das crianças com outros sujeitos, no contexto do ambiente de aprendizagem, não 

existindo assim uma coincidência, mas antes uma inter-relação entre os processos de 

aprendizagem e os processos de desenvolvimento (Vygotsky, 1998). A aprendizagem, 

nomeadamente a aprendizagem no contexto da relação com os outros potencia o 

estabelecimento dos processos de desenvolvimento; existe uma “identidade” e não uma 

“unidade” entre aprendizagem e desenvolvimento interno (op cit, 1998: 118), numa lógica de 

construtivismo dialéctico. É neste contexto que Jonh-Steiner e Souberman (1998) afirmam que 

a abordagem de Vygotsky privilegia o conceito de “mudança” e de “participação activa”. Os 

autores sublinham ainda a importância dos instrumentos ou estímulos auxiliares no processo 

de interacção15. Efectivamente, para Vygotsky, são de capital importância os processos 

designados de “mediação”, que permitem aos sujeitos modificar activamente uma situação 

estimuladora como parte do processo de resposta a esse estímulo. Esta “mediação”, enquanto 

elo intermediário, indica que é fundamental que o indivíduo esteja activamente envolvido no 

processo (Vygotsky, 1998). 

Em síntese, a aprendizagem no domínio da zona de desenvolvimento proximal permite 

que as crianças trabalhem sobre elementos que ultrapassam as suas competências “reais”: 

através da interacção com os outros e através da utilização de instrumentos e artefactos, os 

sujeitos desenvolvem conhecimentos que não conseguiriam adquirir sozinhos. Os processos 

de desenvolvimento encontram-se, desta forma, situados em ambientes sociais, numa lógica 

que valoriza o potencial colectivo16 (Hansen et al, 1999; Schunk, 1996). 

2.3.5. A natureza situada e contextual dos processos de cognição e aprendizagem  

As abordagens construtivistas ao fenómeno da aprendizagem, como a de Vygotsky, 

sublinham, conforme acima descrito, a importância dos processos de construção cognitiva que, 

                                                 
15 “Os estudos de Vygotsky foram profundamente influenciados por Friedrich Engels, que enfatizou o papel crítico do trabalho e dos 
instrumentos na transformação da relação entre os seres humanos e o meio ambiente” (Jonh-Steiner e Souberman, 1998: 177). 
 
16 Na análise das implicações dos processos sociais nos momentos de aprendizagem, é ainda fundamental referir John Dewey, nascido 
a 1859, que, de acordo com Sprinthall e Sprinthall (1993), foi o primeiro a valorizar a interacção humana na aprendizagem; com a frase 
“um dado organismo num dado meio”, Dewey sistematiza a sua ideia de que não é possível estudar a aprendizagem ignorando o 
contexto ou meio da mesma. Assim, Dewey defende que existe uma interacção entre as modalidades de ensino e as modalidades de 
aprendizagem e que aluno e professor partilham um mesmo contexto (Sprinthall e Sprinthall, 1993). 
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não sendo independentes dos ambientes situacionais onde ocorrem, se desenvolvem através 

de modalidades de interacção e de negociação de significado. Neste sentido, o sujeito do 

conhecimento assume-se como um sujeito activo que constrói e desenvolve actividades 

contextualizadas com a situação de aprendizagem e com o colectivo onde se insere 

(Larochelle, Bednarz, 1998). É neste enquadramento teórico e conceptual que ganham 

relevância os estudos acerca da natureza situada e flexível da cognição e da aprendizagem, no 

sentido de reforçar a ideia de que os processos de conhecimento, desenvolvimento e 

aprendizagem se encontram situados em ambientes (físicos e sociais) e que os processos 

cognitivos devem ser considerados na sua relação com o contexto (Schunk, 1996). 

William J. Clancey é um dos autores que sistematiza e descreve os processos de 

cognição situada. Para Clancey17, a cognição situada diz respeito ao estudo da forma como o 

conhecimento humano se coordena com as actividades, num processo no qual forma e 

conteúdo se combinam em modalidades de interacção constante. É neste sentido que o autor 

desenvolve o conceito de “coordenação conceptual”, no qual o controlo sensório-motor, a 

criação e interpretação de descrições e a participação numa matriz social se relacionam 

dinamicamente. Assim, percepção e conceptualização encontram-se coordenadas 

dinamicamente e o sentido das actividades configura-se e reconfigura-se em constantes 

transformações enquadradas num contexto18 (Clancey, 1997). Clancey esclarece ainda que a 

designação “situacional” ou “situado” pode ser utilizada para descrever três modalidades: a 

funcional (que diz respeito a uma actividade enquadrada num processo social), a estrutural 

(que descreve um mecanismo dinamicamente configurado) e a comportamental (que se 

relaciona com processos transaccionais de transformação e interpretação de materiais). Por 

um lado, para Clancey, a cognição é situada em função dos processos de conceptualização e 

coordenação sensório-motora (a dimensão interaccional da forma – processos perceptivos 

internos) e, por outro, em função dos processos de conceptualização dos sujeitos enquanto 

participantes activos em contextos e comunidades (a dimensão social do conteúdo – processos 

sociais externos) (op cit, 1997). Neste contexto, Clancey refere uma interessante citação de 

Bateson: 

“If we desire to explain or understand the mental aspect of any biological event, we must 
take into account the system – that is, the network of closed circuits, within which that biological 
event is determined. But when we seek to explain the behavior of a man or any other organism, 

                                                 
17 Como afirma Clancey, os estudos acerca da Cognição Situada são transversais a diferentes disciplinas e autores: “Situated learning 
has recently been discussed by cognitive anthropologists, (Lave, Scribner, Cole, Hutchins); but it is an old idea, with many origins in 
diverse fields, including: Sociology of knowledge (Marx, Durkheim, Mannheim); Functionalism (anti-associationism) (Dewey, Bartlett); 
Activity theory (Vygotsky, Leontiev, Luria; Cole, Wertsch); CyberneTIC and systems theory (Bateson, von Foerster); Ethnomethodology 
(Garfinkel); Ecological psychology (Gibson, Jenkins, Bransford, Neisser, Barker). Probably the best single reference is Gardner's (1985) 
history of cognitive science. Lakoff (1987) lays out many of the philosophical arguments. The work of Bateson (1972, 1979) is generally 
accessible” (Clancey, 1995, sem pág.). 
 
18 

“From the biological (structural) perspective, situated cognition is a theory of how conceptual coordination occurs; from the social 
(functional behavior) perspective, situated cognition can be viewed as a theory of conceptual content (socially constituted means that 
knowledge of activities – how to behave – is with respect to social relationships and purposes)” (Clancey, 1997: 27). 
 



 
Comunicação e Aprendizagem, enquadramento teórico e novos cenários de mediação tecnológica 
Estudos sobre os processos de aprendizagem, leitura evolutiva e enquadramento 

pag. 41 

this «system» will usually not have the same limits as the «self» - as this term is commonly (and 
variously) understood… mind is immanent in the larger system, man plus environment.” 
(Bateson, 1972: 307, cit in Clancey, 1997: 171). 

Trata-se, assim, e tal como Clancey afirma, de uma perspectiva transaccional e 

ecológica, no sentido em que descreve que um sistema não é apenas uma colecção de 

componentes em interacção mas, fundamentalmente, uma colecção de eventos em actividade, 

não separáveis e que se inter-relacionam e confluem em constante mudança: “one system is 

the environment for another, as within an individual’s conceptual system and within social 

systems” (Clancey, 1997: 180). Ganham, pois, relevância, os mecanismos e comportamentos 

de relação dos processos cognitivos internos com os sistemas, ambientes e contextos onde os 

mesmos ocorrem, numa lógica gestaltista e global na qual as inter-relações são sustentadas 

dinamicamente: 

“The ecological view is holistic, claiming that productive functioning inherently changes 
the entities in the process of their interacting, such as roles and properties are developed and 
defined with respect to each other. That is, functions or roles are relational and dynamically 
sustained, not residing as traits of parts. In contrast, the logic of information processing is based 
on compartmentalization, flow, and storage, assuming that localized, preexisting parts find each 
other, exchange something, and work together in interlocking producer and consumer relations” 
(Clancey, 1997: 225-226). 

Para Clancey, o conhecimento humano é um processo situado tanto ao nível da 

interacção física como ao nível da participação social, numa lógica de coordenação flexível de 

comportamentos e acções internos e externos. Já no que respeita às aprendizagens situadas 

(“situated learning”) Clancey afirma que esta corresponde à forma como o conhecimento 

humano se desenvolve no decurso de actividades nas quais são criadas e interpretadas 

descrições (representações) das acções contextualizadas e integradas, segundo modalidades 

individuais e participativas19 (Clancey, 1995). É neste contexto que Clancey sublinha a 

importância das comunidades de prática (“communities of practice”):  

“a way of describing any group of people who work together to accomplish some activity 
(their practice), usually involving collaboration between individuals with different roles and 
experience” (Clancey, 1995, sem pág). 

Nesta perspectiva, Clancey propõe o desenvolvimento de ferramentas e estratégias de 

aprendizagem de apoio aos mecanismos de compreensão situados e que assegurem a 

participação dos alunos na criação das representações, através de actividades coordernadas e 

contextualizadas20 (Clancey, 1994, 1995). Para tal, o autor defende que, no processo de 

                                                 
19 Clancey faz ainda referência à forma como o conceito de cognição situada poderia ser aplicado ao desenvolvimento e construção de 
robots: “By focusing on the behaviors that result from interacting with the world, rather than building in maps and map-following routines 
to control behavior, the first situated robot designers demonstrated flexible, robust mechanisms with emergent functionality” (Clancey, 
1997: 131). 
 
20 “In effect, the development of instructional programs would benefit from a more careful consideration of how representations are 
created and given meaning in a shared perceptual space, out where they are spoken, written, and drawn. […] Put simply, a learner 
participates in the creation of what is to be represented and what constitutes a representation. […] Again, the "situated" aspect of 
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desenvolvimento das referidas estratégias e ferramentas, devem intervir profissionais de 

diferentes campos:  

“Perhaps the greatest benefit of situated cognition is providing grounds for researchers 
and practitioners to work together. Ethnographers, computer scientists, subject matter experts, 
teachers, and students need each others' point of view to integrate theory, practice, and 
instructional design (Schön, 1987). This collaboration grounds theoretical issues about memory, 
information, and perception in the design of computer tools” (Clancey, 1994, sem pág).  

Clancey propõe ainda que se apliquem os princípios da cognição situada ao 

desenvolvimento de aplicações e ferramentas de apoio aos processos de aprendizagem. Tais 

aplicações devem, para o autor, seguir lógicas de abertura às interpretações e interacções e 

assegurar a criação e alteração dinâmica de sentidos (Clancey, 1995). Assim, Clancey 

defende, portanto, que importa desenvolver aplicações e ferramentas que não se limitem a 

substituir ou emular as estruturas conceptuais humanas mas sim que assegurem a 

coordenação entre a construção do conhecimento e as actividades: 

“Rather than seeing a model as replacing encounter with physical stuff in the world or 
replicating human conceptual structure, we view the combination as a triad: physical being-in-
world (creating information by interacting) — (simulation) modeling — conceptualizing” 
(Clancey, 1995, sem pág).  

A aplicação dos princípios da cognição situada ao desenvolvimento de aplicações de 

apoio à aprendizagem não se deve, portanto, limitar à utilização de simples ferramentas de 

simulação dos processos cognitivos: “In short, situated learning means interacting within the 

physical and social context of everyday life, not sitting alone in front of a screen as a 

disembodied, asocial learner” (op cit, 1995, sem pág). De acordo com o autor, importa também, 

e seguindo os princípios da cognição situada, repensar os processos de investigação e design 

destas aplicações, assim como da constituição das equipas de trabalho, por forma a alargar o 

espectro disciplinar das equipas de desenvolvimento e permitir a participação de utilizadores 

finais21.  

Em síntese, segundo a perspectiva de Clancey, as situações determinam tanto a forma 

como o conhecimento é criado e construído (aprendizagem), como a forma como o mesmo é 

aplicado (em acções e actividades), sendo que é através dos processos de colaboração e 

participação que se constróem os quadros de sentido que enquadram as situações. O 

conhecimento humano é, assim, dinamicamente reconfigurado e reajustado através da 

coordenação da percepção motora com as transacções com o ambiente, enquadradas com a 

                                                                                                                                               
cognition is that the world is not given as objective forms; rather, what we perceive as properties and events is constructed in the context 
of coordinated activity. Representational forms are constructed and given meaning in a perceptual process, which involves interacting 
with the environment, detecting differences and similarities, and hence creating information” (Clancey, 1994). 
 
21 “The design process must include social scientists who are interested in relating their descriptive study techniques to the constraints of 
practical design projects... […] The design of systems for cooperative work requires cooperative design teams, consisting of computer 
scientists, cognitive and social scientists, and representatives from the user community.(Norman, 1991)” (Clancey, 1995, sem pág). 
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concepção que cada um tem do seu papel nos contextos sociais (Sierhuis e Clancey, 1996). 

Valorizam-se, desta forma, os processos de construção “na acção”: “re-perceiving, re-

conceiving, and re-coordinating while acting” (op cit, 1996, sem pág) e sublinha-se a natureza 

situada dos processos de aprendizagem. 

Também Roth defende que os processos cognitivos são resultado de actividades 

situadas – “action-in-setting” – e em inter-relação dinâmica: quaisquer alterações no contexto 

transportam modificações na natureza dos processos cognitivos (Roth, 2002). É neste contexto 

que Roth utiliza o conceito de “domínio ontológico” para designar o enquadramento ou quadro 

de experiência de cada sujeito, no processo de aprendizagem, sublinhando que é fundamental, 

no processo de ensino-aprendizagem, compreender os “domínios ontológicos” dos alunos, 

assim como valorizar o desenvolvimento dos mesmos (op cit, 2002). 

Já Riva (2001) designa esta corrente de “situated action theory” (SAT), sublinhando os 

processos de adaptação ao contexto através da activação de uma espiral de mudança. Para o 

autor são os ambientes sociais que fornecem os elementos necessários para a correcta 

interpretação das situações que, por sua vez, geram os objectivos que determinam as 

interacções, enquadradas num sistema simbólico e cultural. É neste contexto que Riva afirma 

que os contextos sociais são um pré-requisito para a comunicação: “In this sense, the most 

effective way of clarifying the meaning of messages is to relate them to a shared context of 

meaning” (Riva, 2001: 144).  

Ainda neste contexto, e retomando o conceito de “zona de desenvolvimento proximal” de 

Vygotsky, é interessante a ponte que Agostino (1999) estabelece entre este e o conceito de 

Lave e Wenger (1991) de “legitimate peripheral participation”. Para Lave (1996), os processos 

de conhecimento são, pela sua própria natureza, processos de mudança enquadrados em 

sistemas sociais, culturais e históricos e não distanciados das experiências e actividades. O 

conhecimento e a aprendizagem assumem, neste sentido, uma natureza ubíqua e enquadram-

se em processos de actividade e prática social constante que envolvem e relacionam os 

sujeitos de formas múltiplas, heterogéneas e situadas na experiência de cada um (Lave, 1996). 

Na procura de efectuar uma análise específica destes processos e procurando esclarecer e 

aprofundar os processos de cognição situada, Lave e Wenger (1991) propõem o conceito de 

“legitimate peripheral participation”22. Para tal, os autores, partem da análise do conceito de 

“apprenticeship” e do estudo das relações entre aprendizes e mestres: 

                                                 
22 Lave e Wenger eslcarecem que a designação “participação periférica” não significa que existam modalidades de “participação 
central”: “Peripherality suggests that there are multiple, varied, more-or-less-engaged and inclusive ways of being located in the fields of 
participation defined by a community. Peripheral participation is about being located in the social world. Changing locations and 
perspectives are part of actors’ learning trajectories, developing identities, and forms of membership. Furthermore, legitimate 
peripherality is a complex notion, implicated in social structures involving relations of power. […] There is no place in a community of 
practice designated «the periphery», and, most emphatically, it has no single core or center. Central participation would imply that there 
is a center […]. Complete participation would suggest a closed domain of knowledge or collective practice for which there might be 
measurable degrees of «acquisition» by newcomers” (Lave e Wenger, 1991: 35-36). 
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“Master tailors must sponsor apprentices before the latter can have legitimate access to 
participation in the community’s productive activities. […] It should be clear that, in shaping the 
relation of masters to apprentices, the issue of conferring legitimacy is more important than the 
issue of providing teaching.” (Lave e Wenger, 1991: 92).  

Assim, para que um aprendiz se possa tornar membro de uma comunidade terá que 

legitimar a sua participação através das actividades: de acordo com Lave e Wenger, o conceito 

de “legitimate peripheral participation” diz, portanto, respeito ao processo pelo qual os novos 

aprendentes se integram numa comunidade de prática – as intenções de cada um para 

aprender e o sentido do próprio processo de aprendizagem, relacionam-se e configuram-se 

através de uma dinâmica de actividades que assegura a participação plena numa prática socio-

cultural (Lave e Wenger, 1991). A “legitimate peripheral participation” não deve, portanto, ser 

entendida como uma estratégia educativa ou uma técnica de ensino, mas antes como uma 

perspectiva analítica, que visa a compreensão do processo de aprendizagem e que sublinha a 

importância dos processos de participação e de negociação de sentido em constante 

interacção. É nesta perspectiva que importa atender ao enquadramento que Lave e Wenger 

apresentam para o conceito de “participação”. Segundo os autores, este contribui para a 

dissolução de diferentes dicotomias que são, muitas vezes, apresentadas no contexto das 

discussões acerca do carácter situado da cognição: “The notion of participation thus dissolves 

dichotomies between cerebral and embodied activity, between contemplation and involvement, 

between abstraction and experience: persons, actions, and the world are implicated in all 

thought, speech, knowing, and learning” (Lave e Wenger, 1991: 52). Para Lave e Wenger, a 

aprendizagem é assegurada não pela replicação de conhecimento dos outros ou pela 

aquisição de conhecimento através de processos de transmissão, mas antes através de 

modalidades de “participação centrípeta” no ambiente social e na comunidade de 

aprendizagem. Neste sentido, os processos de aprendizagem devem ser compreendidos em 

contextos alargados, não restritos aos currícula, e favorecendo as relações com as 

comunidades em que se situam (op cit, 1991). Situando esta análise nas formulações principais 

das correntes construtivistas, sublinha-se que a construção de novo conhecimento é 

assegurada pelos processos de experimentação e exploração (que permitem a criação de 

novas representações) no decurso de modalidades de interacção, participação e colaboração 

colectiva (Strommen e Lincon, 1992). 

Verifica-se, portanto, que, de acordo com esta perspectiva das teorias da cognição 

situada23, e como afirmam Brown, Collins e Duguid (1996), os processos de aprendizagem são 

analisados segundo uma lógica que favorece a inter-relação entre “conhecer” e “agir”, na qual o 

conhecimento não é independente do enquadramento situacional onde o mesmo ocorre. Neste 

                                                 
23 Na análise das teorias e processos de cognição situada, Herrington e Oliver (1995) fazem referência à influência do modelo de 
Brofenbrenners (1979) de relação entre a Pessoa, o Processo e o Ambiente (Herrington e Oliver, 1995). 
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sentido, ganham relevância os processos culturais de “conversação” e “construção narrativa”, 

enquanto parte integrante da interacção social e, em consequência, da aprendizagem e 

enquanto bases estruturantes para o acesso ao conhecimento distribuído nas matrizes sociais 

e comunitárias. É neste contexto que se destaca a importância das modalidades de 

"participação periférica" na mediação de representações conceptuais (Brown, Collins e Duguid, 

1996). 

No que respeita à análise das implicações desta abordagem no desenvolvimento de 

aplicações e estratégias de ensino-aprendizagem, é fundamental compreender quais as 

estratégias e esquemas organizativos que melhor poderão favorecer tal processo:  

“[...] for what people are able to construct in the way of new knowledge is itself heavily 
dependent on what they already know. People need organizing schemas in order to understand 
and retain new information. The richer and more appropriate to the new knowledge these 
schemas are, the faster and more fully the new ideas will be assimilated” (Resnick e Collins, 
1996: 48). 

A este propósito, é fundamental referir a Teoria da Flexibilidade Cognitiva. Proposta nos 

anos oitenta por Rand Spiro e colaboradores, trata-se de uma teoria de aprendizagem, de 

representação do conhecimento e de ensino que assegura processos de construção de 

conhecimento e facilita a transferência24 dos mesmos através de mecanismos de exploração, 

experimentação e reajustamento das representações individuais (Cf. Carvalho e Dias, 1999). 

De acordo com Spiro et al (1991), os processos flexíveis de aprendizagem implicam a 

capacidade para representar o conhecimento em diferentes perspectivas e casos conceptuais 

e a consequente construção do conhecimento a partir dessas representações, em função de 

necessidades de compreensão e de resolução de problemas em dadas situações. Desta forma, 

torna-se possível o cruzamento de domínios de conhecimento em diferentes perspectivas que 

devem ser adaptadas e moldadas ao contexto em que ocorrem: 

“[…] revisiting the same material, at different times, in rearranged contexts, for different 
purposes, and from different conceptual perspectives is essential for attaining the goals of 
advanced knowledge acquisition …” (Spiro et al, 1991, sem pág). 

Neste contexto, Spiro propõe a implementação de ambientes flexíveis de aprendizagem 

que assegurem o desenvolvimento das referidas competências de processamento cognitivo 

flexível e que sejam capazes de apresentar diferentes elementos a partir de diferentes 

perspectivas. Para Spiro, o computador e, em concreto, os sistemas hipertexto 

multidimensionais e não-lineares, são especialmente apropriados para assegurar o 

desenvolvimento dos referidos ambientes, que designa por Hipertextos de Flexibilidade 

Cognitiva (Spiro et al, 1991). Enquanto orientada para o desenvolvimento de “múltiplas 

                                                 
24 No que respeita aos processos de transferência, Perkins e Salomon (1996) afirmam que os mesmos ocorrem quando as 
aprendizagens realizadas num determinado contexto ou com um conjunto específico de materiais têm impacto na “performance” noutro 
contexto ou com outros materiais“ (Perkins e Salomon, 1996).  
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representações do conhecimento” que catalisam a transferência do mesmo para novas 

situações, a Teoria da Flexibilidade Cognitiva tem sido, assim, aplicada em ambientes 

interactivos, especificamente em aplicações e documentos hipermédia (Carvalho e Dias, 1999; 

Pedro e Moreira, 2002).  

Neste âmbito, importa referir o trabalho de Carvalho e Dias (1999) no qual a Teoria da 

Flexibilidade Cognitiva foi aplicada a um estudo acerca da representação do conhecimento em 

ambientes de formação a distância na Web, a partir do romance de Eça de Queirós “O Primo 

Basílio” (Carvalho e Dias, 1999): 

“… é necessário que o assunto (o caso) seja dividido em pequenas parcelas (os mini-
casos) e que estas sejam analisadas segundo determinados temas, conceitos ou princípios 
pertinentes e difíceis para o assunto em estudo. Este é o processo de desconstrução do mini-
caso pelos temas que permite ao sujeito a aquisição de um conhecimento profundo. A 
completar o processo de desconstrução é também necessário realizar as travessias da 
paisagem25 em várias direcções, isto é, seleccionar um tema ou vários temas e conduzir o 
sujeito pelos mini-casos que ajudem à sua compreensão” (Carvalho e Dias, 1999: 3)  

É de acordo com esta perspectiva que, neste estudo, os capítulos da obra “O Primo 

Basílio” foram divididos em cinco casos e em trinta e quatro mini-casos, permitindo que, 

através de diferentes percursos, seja possível perspectivar a mesma informação segundo uma 

multiplicidade de pontos de vista e, a partir de uma orientação pré-definida, apoiar a 

“construção da representação individual” de cada utilizador (Carvalho e Dias, 1999). Também o 

protótipo DIDAKTOS (Didactic Instructional Design for the Acquisition of Knowledge and 

Trasnfer to Other Situations) é um exemplo da aplicação da Teoria da Flexibilidade cognitiva 

(Moreira, 2002; Pedro e Moreira, 2002): trata-se de uma aplicação multimédia que, sendo à 

partida “vazia de conteúdos”, permite a inserção de textos, imagens, som e vídeo relativos a 

um determinado assunto e a consequente estruturação e organização didáctica (Pedro e 

Moreira, 2002) dos mesmos (em casos e mini-casos) por forma a elaborar propostas de 

“percursos diversificados”. É assim possível assegurar tanto a “desconstrução” e 

“decomposição” de domínios de conhecimento, a sua reorganização e “indexação a 

perspectivas conceptuais de análise comentadas por referência ao contexto em que se 

inserem” (Pedro e Moreira, 2002; Moreira, 2002: 59). Assegura-se assim, e conforme refere um 

dos seus autores (Moreira, 2002), a realização de “«visitas guiadas» à paisagem conceptual 

proposta para estudo, no pressuposto do cruzamento de «paisagens conceptuais» atribuído a 

Wittgenstein (1985) e do texto enquanto «tecido de vozes» proposto por Barthes (1976)” 

(Moreira, 2002: 59). 

                                                 
25 “A expressão “travessias da paisagem em várias direcções”, usada por esta teoria de forma metafórica, inspirou-se na obra 
“Investigações Filosóficas” de Ludwig Wittgenstein (...) Como forma de tirar o máximo proveito da estrutura proposta por esta teoria, os 
autores propõem um ciclo de alternâncias entre desconstrução e travessias temáticas (Spiro et al., 1987), que contribuem para 
desenvolver a flexibilidade cognitiva” (Carvalho e Dias, 1999: 3). 
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Em síntese, e no que respeita à aplicação dos princípios da abordagem construtivista e, 

em concreto, das teorias da cognição situada, sublinha-se a importância de desenvolver 

estratégias, ferramentas e aplicações que tanto promovam o desenvolvimento das 

modalidades cognitivas implícitas nos processos enunciados por essas teorias, como se 

assumam como parte integrante dos mesmos processos, numa lógica holística de inter-relação 

global entre aprendizagem, comunicação, conhecimento e experiência social. É neste contexto 

que se situa um dos pressupostos teóricos e conceptuais da presente investigação: o da 

necessidade desenvolver estudos que favoreçam uma leitura das aplicações de apoio aos 

processos de aprendizagem enquanto artefactos ambientais quer de mediação dos processos 

de comunicação, aprendizagem e construção do saber, quer de participação social. 
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2.4. As TIC no apoio aos processos de Aprendizagem 

Consideradas que estão, ainda que sumariamente, as principais tendências, estudos e 

correntes que atravessam os domínios da comunicação e da aprendizagem e enquadrado o 

foco conceptual que, nestes dois domínios, conduziu esta investigação, importa realizar uma 

caracterização do cenário evolutivo e teórico das lógicas de utilização das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC) no apoio aos processos de aprendizagem. 

2.4.1. Evolução histórica 

Na análise da forma como as ferramentas computacionais e os meios audiovisuais têm 

sido entendidos e utilizados, no domínio educativo, ao longo dos anos, observa-se uma 

interessante evolução, quer no que respeita às modalidades e estratégias de aprendizagem 

que foram sendo aplicadas a estas ferramentas, quer na abordagem à natureza e função das 

mesmas. 

“Historically, technological advancements in communication have influenced teaching and 
learning, for example, the migration from stone and clay tablets, parchment, papyrus scrolls, 
and the printing press in the past to typewriters, Xerox duplications, word processors, e-mail, 
listservs, and the World Wide Web in the present.” (Sherman, 2001: 122). 

No final da Primeira Guerra Mundial os meios audiovisuais começam a ser introduzidos 

nas escolas, com o objectivo de as apetrechar e modernizar, num esforço de aperfeiçoar os 

instrumentos que os professores tinham à sua disposição. Nesta primeira fase, valorizavam-se 

essencialmente os meios e instrumentos, em detrimento dos contextos de participação, já que 

o professor era entendido como a força orientadora para fundamentar a utilização de 

audiovisuais que se assumiam, assim, apenas como tecnologias de apoio ao processo de 

ensino (Duarte da Silva, 1998). A partir da década de 50, inicia-se, na sequência do 

desenvolvimento dos estudos no domínio da Psicologia, uma tendência para valorizar a 

utilização dos audiovisuais enquanto “ajudas para a aprendizagem”; predominam os modelos 

instrutivos, fortemente influenciados pelo já referido modelo de instrução programada de 

Skinner (Schunk, 1996), e a utilização dos audiovisuais no apoio aos processos de 

aprendizagem começa a ser objecto de investigações científicas. Por outro lado, a tónica 

encontra-se agora nos recursos, métodos e procedimentos, com a criação de materiais com 

vista à individualização da instrução e com base em especificações detalhadas de objectivos 

(Duarte da Silva, 1998). 

Entretanto, e com o desenvolvimento dos estudos no âmbito da Psicologia Cognitiva, 

começa a surgir uma nova tendência, de valorização dos processos sistémicos e que veio 
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contribuir para a dissolução da tónica na abordagem comportamentalista instalada. Desta 

forma, a utilização dos audiovisuais começa a ser orientada no sentido de valorizar o papel 

activo dos sujeitos aprendentes, numa lógica que não privilegia apenas os resultados mas que, 

antes, favorece as capacidades cognitivas dos alunos. É neste contexto que se aplicam e 

valorizam os estudos e correntes construtivistas e que se sublinha a importância dos processos 

mentais e das estruturas de conhecimento e, em concreto, do papel dos audiovisuais como 

instrumentos de construção dessas estruturas. Assim, os audiovisuais passam a ser 

entendidos como meios ou elementos mediadores, numa lógica sistémica e global de 

valorização das redes de relações e da diversidade dos sujeitos que actuam em contextos 

específicos (op cit). Neste âmbito, é fundamental referir os trabalhos de Seymour Papert. 

Papert, na sequência das observações e estudos de Piaget (com quem trabalhou entre 1958 e 

1963), desenvolveu, juntamente com Wallace Feurzeig e outros colegas seus do MIT26 (Cf. 

Rheingold [1985] 2000), a linguagem LOGO, uma das mais importantes e referidas primeiras 

adaptações computacionais dos princípios do construtivismo, e cujas primeiras experiências 

forma realizadas entre 1976 e 1977. O LOGO, influenciado pelas referências teóricas acerca 

da natureza da aprendizagem, desenvolvidas por Piaget, apresenta uma viragem estrutural na 

história do desenvolvimento de ferramentas e aplicações de apoio aos processos de 

aprendizagem, na medida em que ultrapassa, de forma radical, a instalada lógica de 

transmissão unidimensional do saber e do controlo da instrução, que a maioria das aplicações 

de ensino programado, à data, asseguravam: o LOGO vem, assim, sublinhar a importância dos 

processos de descoberta subjectiva e construção do saber. Através do recurso a um 

mecanismo robotizado, em forma de tartaruga (que Papert desenvolve juntamente com Marvin 

Minsky), é oferecida às crianças a possibilidade de programarem a mesma, por forma a que 

esta se desloque num espaço e produza, através do desenho, diferentes padrões gráficos. 

Trata-se de uma ferramenta de apoio aos processos cognitivos, controlados pelos sujeitos, 

numa lógica de mediação, interacção e descoberta e não de controlo tecnológico. Sublinha-se, 

assim, a importância dos sujeitos procurarem soluções, de forma autónoma, nas suas relações 

com o corpo e com o meio, e de visualizarem representações dos processos e estruturas 

cognitivos. Essa mediação, física e simbólica, é assegurada pela tartaruga que se desloca em 

função das escolhas dos sujeitos – através da sua interacção com o artefacto, o sujeito pode 

desenvolver competências, por exemplo, geométricas, matemáticas ou de orientação espacial, 

e vai construindo procedimentos, à medida que programa a tartaruga (Cf. Rheingold [1985] 

2000).  

Nesta fase, foram ainda determinantes os estudos de Engelbart (1963), nomeadamente 

as investigações conduzidas acerca da possibilidade dos sistemas computacionais 

aumentarem as capacidades intelectuais humanas e que foram influenciados pela obra de 

                                                 
26 Massachusetts Institute of Technology. 
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Vannebar Bush (1945), especificamente pela sua proposta do MEMEX, MEmory EXtended, 

apresentada, em 1945, no artigo “As we may think”27 (op cit). 

A partir dos anos 80, começam a ser desenvolvidas aplicações, por muitos autores 

designadas de “content-free” que, mais do que instruir os alunos num tópico ou conteúdo, têm 

por objectivo principal proporcionar aos alunos experiências de construção de ambientes e 

materiais, como é o caso do já referido LOGO. É neste contexto que, no final desta década de 

80 se populariza a utilização de ferramentas autor, como o Hypercard da Apple (Winn, 1996). É 

assim, e neste contexto sistémico de abordagem das tecnologias como mediadoras dos 

processos de aprendizagem e também no seguimento do desenvolvimento das já referidas 

correntes construtivistas, que muitos autores introduzem a importância da reconfiguração do 

papel dos professores, no sentido de estes assumirem uma posição mais consistente com 

estes modelos, ou seja, mais próxima da figura de “orientadores” e “facilitadores” dos 

processos de construção activa do conhecimento por parte dos alunos (Duarte Pereira, 1995). 

2.4.2. Panorama Nacional 

No que respeita ao caso português, o momento de arranque da utilização dos 

audiovisuais no meio educativo situa-se no início da década de 60, com o aparecimento das 

primeiras medidas legislativas que procuram dinamizar o “ensino audiovisual”. Em concreto, 

destaca-se, em 1963, a criação do Centro de Pedagogia Audiovisual (CPA) e, em 1964, do 

Instituto de Meios Audiovisuais no Ensino (IMAVE)28 e da Telescola que, em 1968, passa a 

designar-se “Ciclo Preparatório TV (CPTV)”29 (Duarte da Silva, 1998). Entre os anos 70 e 80, o 

recurso às tecnologias no domínio educativo começa a afirmar-se, nomeadamente com a 

introdução do estudo da tecnologia educativa nos planos curriculares de formação de 

professores30 (op cit, 1998). Nesta fase, importa referir uma medida legislativa de especial 

relevância: o Despacho 68/SEAM/84 que é indicado como sendo, no contexto português, o 

“primeiro documento oficial sobre a introdução do computador no ensino” e que nomeia um 

grupo de trabalho que, de acordo com Afonso (1993), tinha como objectivo o estudo e 

lançamento de estratégias de introdução das novas tecnologias e dos computadores nas 

escolas. É neste contexto que, em Novembro de 1984, se inicia, em Coimbra, uma experiência 

piloto que vem permitir que, em 1985, seja lançado o projecto MINERVA (Meios Informáticos 

Na Educação: Racionalizar, Valorizar, Actualizar)31, com o objectivo de introduzir os meios 

informáticos no “ensino não superior” e de valorizar a formação de orientadores, formadores e 

                                                 
27 Publicado na “Atlantic Monthly” (em Julho de 1945). 
28 Em 1969, o IMAVE passa a designar-se Instituto de Meios Audiovisuais na Educação e, em 1971, é substituído pelo Instituo de 
Tecnologia Educativa (ITE) (Duarte da Silva, 1998). 
29 DL nº 46136 de 31 de Dezembro de 1964. 
30 Especificamente, nas Universidades de Aveiro e do Minho. 
31 Despacho 206/ME/85, de 31 de Outubro. 
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professores tanto para o ensino das tecnologias da informação, como para a sua utilização 

como “meios auxiliares de ensino” (Afonso, 1993). Inicialmente (entre 1985 e 1986), o projecto 

integrava cinco pólos – nas Universidades de Coimbra, Porto, Aveiro, Minho e Lisboa – mas 

foi-se alargando, ao longo dos anos, a outras Universidades do país e a Escolas Superiores de 

Educação, assim como ao Ensino Especial e ao Ensino Pré-Primário (em 1988) (op cit, 1993). 

Ainda nesta fase, em concreto entre 1987 e 1988, importa destacar os trabalhos da Reforma 

Educativa, especificamente os relatórios “Novas Tecnologias no Ensino e na Educação” e 

“Mass Media e a Escola” (Duarte da Silva, 1998).  

No final dos anos 80, com a entrada em funcionamento da Universidade Aberta32 e com o 

lançamento dos cursos de pós-graduação na área da Tecnologia Educativa (op cit) inicia-se 

uma fase crucial de lançamento de diferentes iniciativas e projectos que permitiram a 

consolidação da área de aplicação das tecnologias da informação e comunicação ao domínio 

educativo. Nos finais de 1996, é lançado o Programa Nónio-Século XXI, Programa de 

Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação que enquadrou a criação dos Centros 

de Competência em Tecnologias de Informação e Comunicação. Estes centros tinham por 

objectivo a promoção da realização de estudos e investigação, assim como o desenvolvimento 

de projectos específicos nas escolas (Nónio ME, 2002). Entre 1997 e 2001, foram acreditados 

27 Centros de Competência (com diferentes áreas temáticas e com sede em Departamentos 

Universitários, Escolas Superiores de Educação, Centros de Formação de Professores e outras 

Associações Científicas ligadas à área da Educação), tendo sido contemplados 430 projectos 

de Escola que envolveram cerca de 760 escolas do ensino pré-escolar e secundário (op cit). 

Importa ainda referir que esta iniciativa teve também como objectivo recuperar os ex-pólos 

MINERVA, já referidos, e dar continuidade à experiência que estes proporcionaram, entre 1985 

e 1994, no ensino básico e secundário (op cit). Neste contexto, merece igualmente destaque o 

programa Internet nas Escolas, uma iniciativa do Ministério da Ciência e da Tecnologia, 

desenvolvido pela Unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa (UARTE), em colaboração 

com a Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN). Este programa permitiu, 

entre outras acções e iniciativas, a instalação, a partir do ano lectivo 1997-98, de um 

computador multimédia com ligação à Internet nas bibliotecas de cerca de 1600 escolas 

públicas e privadas (inicialmente apenas do 2º e 3º ciclo) (Almeida d’Eça, 1998; POSI, 2004). 

No contexto destas diferentes iniciativas é interessante analisar a forma como os 

recursos tecnológicos foram sendo distribuídos pelas escolas do país. A este propósito, 

consideram-se três relatórios, de 2001, 2002 e 2003, do Departamento de Avaliação, 

Prospectiva e Planeamento, do Ministério da Educação. Os dados e conclusões do relatório de 

2001, sobre as condições e utilização dos equipamentos informáticos nas escolas, (“As 

                                                 
32 A Universidade Aberta é criada em 1976 (DL nº 146 de 14/2/76), mas entra em funcionamento apenas em 1988 (Decreto-Lei 
nº444/88, de 2 de Dezembro). Em 1979, é criado o Instituto Português de Ensino a Distância (IPED). (Duarte da Silva: 1998). 
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Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas: Condições de Equipamento e 

Utilização”) revelam assimetrias, tanto no que respeita aos níveis de ensino como no que 

respeita à distribuição geográfica das escolas: verificam-se diferenças significativas na rácio 

alunos por computador, entre o Alentejo e Norte do país, assim como entre o 1º ciclo do ensino 

básico e os restantes ciclos. Estas assimetrias são também relatadas relativamente à 

existência de endereços de correio electrónico e páginas web: é nas escolas do 2º e 3º ciclo da 

área de Lisboa e do Algarve que se verificam as melhores condições de conectividade (ME, 

DAPP, 2001). 

Já o relatório de 2002, relativo ao ano de 2001, com ênfase na utilização das TIC por 

parte dos docentes, indica que apesar da grande maioria dos docentes (88%) possuir 

computador pessoal, são os mais jovens e os que tiveram formação em TIC que mais usam o 

computador, no contexto educativo (Paiva, 2002).  

O relatório de 2003 faz uma análise centrada nos alunos comparando os dados que 

haviam sido recolhidos em 2000. Este relatório revela que o número de computadores por 

aluno aumentou entre 2000 e 2003: em 2000, no 1º ciclo, existia um computador para 56 

alunos, enquanto que, em 2003, já se contabiliza um computador para 27 alunos; já nos 2º e 

3ºs ciclos, em 2000, existia um computador para 23 alunos, enquanto que em 2003, se verifica 

a existência de um computador para 16 alunos. O relatório revela ainda uma tendência para o 

incremento do número de famílias que dispõem de computador e ligação à Internet, apesar de 

se manter uma assimetria relativamente aos anos lectivos: as taxas mais elevadas de posse de 

computador e ligação à Internet situam-se nas famílias dos alunos dos anos lectivos mais 

elevados (Paiva, 2003). 

Na procura de acompanhar e dar continuidade a estes estudos e estratégias de 

introdução das TIC nas escolas, importa referir a criação, em Agosto de 2000, do “Grupo 

Coordenador dos Programas de Introdução, Difusão e Formação em TIC", do Ministério da 

Educação. Este grupo teve como principal objectivo articular as diferentes iniciativas nesta área 

e elaborar um plano de acção nacional “TIC para a Educação” para o período de 2001-2006, 

conforme indicado no relatório “Estratégias para a acção, As TIC na educação” (ME, 2001). 

Deste plano, que dá continuidade aos objectivos lançados pelos Programa de Desenvolvimento 

Educativo para Portugal (PRODEP III), destacam-se três ideias fundamentais: a da inclusão, 

com vista à promoção do acesso, por parte de todos os actores educativos, a equipamentos, 

recursos e conhecimentos em tecnologias da informação e comunicação; a da excelência, na 

procura de valorizar a qualidade dos produtos e processos; e a da colaboração e parceria, por 

forma a favorecer dinâmicas de projectos inter-institucionais (ME, 2001).  

Efectivamente, é fundamental assegurar que a integração das TIC nas escolas é um 

processo efectivo, coordenado e alargado tanto aos diferentes níveis de ensino, como às 

diferentes áreas geográficas. Considera-se especialmente fundamental a integração de meios 
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e recursos nas escolas do ensino básico e nas áreas geográficas mais distantes dos grandes 

centros populacionais, assim como o desenvolvimento de estratégias de formação e apoio a 

professores e famílias e de adaptação de recursos às especificidades sociais, culturais e 

educativas das comunidades e grupos. 

2.4.3. Panorama Europeu 

Considerando o contexto europeu, importa começar por destacar, em 1996, ano europeu 

da educação e da formação ao longo da vida, uma Resolução do Conselho da União Europeia, 

publicitada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. Esta resolução convidava os estados 

membros a desenvolver e acompanhar acções de investigação, experimentação, avaliação e 

utilização das TIC nos sistemas educativos e de formação, nomeadamente pelo 

desenvolvimento de produtos e processos na área do ensino a distância e do software 

educativo multimédia (CUE, 1996). No âmbito desta resolução destacam-se três 

recomendações que se consideram de maior relevância: a da necessidade de adaptar os 

modelos pedagógicos no processo de desenvolvimento de materiais com base tecnológica; a 

da importância da coordenação inter-disciplinar de esforços e agentes diversificados; e a da 

necessidade de garantir a igualdade de oportunidades no acesso aos benefícios das TIC, por 

exemplo pelo favorecimento da utilização das TIC em zonas rurais. É no contexto desta última 

recomendação que a resolução indica que importa “experimentar estes novos instrumentos 

para lutar contra a exclusão social e o insucesso escolar” (CUE, 1996: 10). 

Em 2000, é publicado um Relatório, pela Comissão das Comunidades Europeias – 

“Pensar o Futuro da Educação, Promover a Inovação através das Novas Tecnologias” – com o 

objectivo de efectuar um ponto da situação relativamente aos progressos registados desde a 

adopção da Resolução de 1996 acima referida. Uma das mais importantes conclusões deste 

Relatório é de que o ritmo dos desenvolvimentos nesta área é tipicamente moroso, pelo que se 

recomenda o desenvolvimento de estratégias temporalmente coerentes com o acelerado ritmo 

das inovações tecnológicas. Ainda assim, o Relatório refere os avanços, ao nível do ensino 

superior, no campo da formação a distância e a consequente perspectiva de se alargarem as 

modalidades mistas de leccionação, e de se enriquecerem os esquemas de mobilidade e 

flexibilidade no acesso ao conhecimento (CCE, 2000). São ainda feitas referências às 

diferentes iniciativas no domínio da investigação e programas de apoio e seus resultados, 

como é o caso do programa “Aplicações Telemáticas” que, entre 1994 e 1998, financiou 86 

projectos no domínio da educação e da formação, do programa IST (Information Society 

Technologies) e dos projectos-piloto lançados ao abrigo dos programas Sócrates e Leonardo 
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Da Vinci (op cit, 2000)33. No que respeita à importante recomendação que havia sido feita em 

1996 no sentido de se garantir a igualdade de oportunidades no acesso aos benefícios das 

tecnologias multimédia e de se utilizarem estas na luta contra a exclusão social e o insucesso 

escolar, este Relatório de 2000 informa que, desde 1997 foram lançados 12 projectos-piloto em 

benefício de jovens em situação de exclusão escolar, com vista à sua reinserção profissional, 

através da aquisição de competências no domínio das TIC (op cit, 2000). 

Ainda no ano 2000, é aprovado, em Junho, no Conselho Europeu da Feira, o Plano de 

acção “eEurope 2002, Uma Sociedade da Informação para Todos”, que sublinha a 

necessidade de se desenhar um enquadramento inclusivo para as questões da sociedade da 

informação. Em 2003 a Comissão das Comunidades Europeias lança um Relatório – “eEurope 

2002” – com o objectivo de sistematizar os resultados dessa iniciativa. De acordo com este 

Relatório, em 2002, mais de 90% das escolas e empresas dos Estados-membros já dispõem 

de ligação à Internet e mais de metade dos europeus são já utilizadores “habituais” da Internet, 

ainda que existam ainda diferenças significativas, no que respeita à conectividade, entre os 

diversos Estados-membros: destacam-se três países com taxas de penetração da Internet 

superiores a 65%, enquanto que cinco países registam taxas abaixo da média da União 

Europeia (42,6%), entre eles Portugal. Globalmente, e entre os diferentes Estados-membros, a 

conectividade via Internet subiu de 18% (em Março de 2000) para os já referidos 42,6% (em 

Novembro de 2002), sendo que se regista que a utilização da Internet é especialmente elevada 

entre os jovens, as pessoas com mais instrução e os residentes nos meios urbanos (CCE, 

2003). 

No que respeita às escolas, este Relatório de 2003 apresenta dados que informam que o 

nível de equipamento informático se encontra em crescimento e faz referência à recomendação 

do Conselho Europeu de Barcelona, de Março de 2002, no sentido de se atingir a taxa de 15 

alunos por PC ligado à Internet (op cit, 2003). Considerando a camada docente, o Relatório 

indica que mais de 50% dos professores da UE receberam formação na utilização de 

computadores e 40% na utilização da Internet34. É ainda referido que cerca de 90% dos 

professores considera que a Internet “já mudou ou irá mudar, mais cedo ou mais tarde, o modo 
                                                 
33 O Relatório também faz referência a diferentes iniciativas de promoção do ensino aberto e a distância – EAD – (166 projectos 
financiados, entre 1995 e 1999, pela acção EAD do programa Sócrates), assim como ao lançamento, em 1998, de 46 projectos no 
domínio do software educativo e multimédia e aos esforços no sentido do desenvolvimento de serviços on-line com o envolvimento das 
escolas (como exemplo, é referido o programa Esprit que, em 1998, lançou cerca de 10 projectos de criação de “ambiente escolares 
multimédia”) (CCE, 2000). 
 
34 No contexto Português, e a este respeito, importa referir o relatório do Ministério da Educação “As TIC na formação contínua de 
professores” (Santos, 2001), que teve por ano de referência o ano lectivo de 1999/2000, e que indica que o número de acções de 
formação em TIC frequentadas pelos professores do ensino básico e secundário é ainda insuficiente tendo em conta as recomendações 
europeias: “O número de professores que participaram em acções de formação contínua em tecnologias da informação e comunicação, 
TIC, até ao momento, ronda os 30.000 professores. Isto significa que, tendo em conta as recomendações emanadas dos documentos 
orientadores da política europeia para a educação no contexto da Sociedade da Informação e do Conhecimento, eEurope e eLearning, 
e ainda dos documentos orientadores da estratégia nacional no quadro do PRODEP III, que apontam para que a totalidade dos cerca de 
150.000 professores portugueses frequentem acções de formação nesta área, falta ainda formar os restantes cerca de 120.000 
professores no curto prazo – ano 2001 e 2002.” (Santos, 2001: 38). É neste sentido que este relatório sublinha a importância da criação 
de estruturas que suportem o processo de formação de professores em tecnologias da informação e comunicação assim como da 
criação de redes inter-escolares de suporte às mesmas (Santos, 2001). 
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como ensinam” (op cit, 2003). Importa ainda referir que o relatório indica que, globalmente, se 

começa a valorizar a qualidade de produtos e serviços de “ensino electrónico” assim como o 

seu respectivo contexto pedagógico, demonstrando-se uma evolução no sentido de se deixar 

de contemplar apenas as questões da conectividade e das infra-estruturas e de se começar a 

valorizar as importantes questões relativas aos conteúdos e às interacções sociais (op cit, 

2003). 

Entretanto, o plano de acção eEurope 2002 é sucedido pelo plano de acção eEurope 

2005, aprovado pelo Conselho Europeu de Sevilha, em Julho de 2002. Constituem-se como 

principais prioridades deste plano de acção a intensificação da implantação dos serviços de 

banda larga e o aumento das condições de acessibilidade dos produtos e serviços, com vista à 

diminuição da exclusão social decorrente de necessidades particulares, deficiências, idade ou 

doença. As principais metas que são estabelecidas para 2005 relacionam-se com a ligação, em 

banda larga, das administrações públicas, escolas e estruturas de cuidados de saúde, com a 

disponibilização, em múltiplas plataformas, acessíveis a todos, de serviços públicos 

interactivos, nomeadamente de serviços de saúde on-line (registos electrónicos de saúde e 

teleconsultas) e serviços de eLearning (a meta estabelecida aponta para que, até ao final de 

2005, todas as Universidades ofereçam acesso on-line a estudantes e investigadores) (CCE, 

2002). 

2.4.4. Aplicações de apoio à aprendizagem: estratégia e tipologias principais 

No contexto deste cenário evolutivo, acima descrito, na qual as novas tecnologias da 

informação e da comunicação foram sendo introduzidas de forma cada vez mais consistente e 

generalizada no domínio educativo, a lógica hegemónica da escola enquanto fonte única e 

padronizada de transmissão do saber foi sendo, progressivamente, posta em causa, 

contribuindo para uma reconfiguração, quer dos papéis dos diferentes agentes envolvidos, quer 

das lógicas de interacção, partilha e comunicação intra e inter escola(s) (Pinto, 1995). É neste 

enquadramento que diferentes autores fazem referência a um novo cenário, de 

desenvolvimento de um modelo de escola da heterogeneidade35, caracterizado pela 

valorização dos processos de diversidade e participação de todos e baseado em modalidades 

de pedagogia diferenciada, como refere Duarte da Silva (1998).  

                                                 
35 A propóstio do conceito de escola da heterogeneidade, e dos estudos que visam analisar a forma como a introdução das novas 
tecnologias no domínio educativo catalisa o desenvolvimento de uma tendência democratizante no ensino, especificamente no que 
respeita à sua abertura a camadas da população diversificadas, numa lógica de pluralidade e multiplicidade, importa referir um estudo 
conduzido por Duarte da Silva (1998): o autor coloca a hipótese da “utilização da comunicação audiovisual como factor de 
democratização”, na sequência daquela que indica ser a perspectiva de Dieuzeid (1973) de que estes meios poderiam aumentar a 
homogeneidade dos resultados escolares entre diferentes grupos sociais. Para tal, o autor confrontou diferentes contextos escolares 
com as posições “sócio-educacionais” dos alunos: os dados recolhidos permitiram-lhe afirmar que a utilização dos audiovisuais, ainda 
que proporcione uma melhoria significativa de resultados em todas as posições sócio-educacionais, têm especial impacto nos alunos 
cuja posição é média e baixa, o que contribui, ainda que de uma forma não muito significativa, para a redução da diferença em relação 
aos alunos com uma posição sócio-educacional alta. Assim, Duarte da Silva concluiu que não se pode confirmar, em completo, a 
referida hipótese da democratização, ainda que se possa afirmar que a “a utilização do audiovisual tende a homogeneizar os resultados 
da aprendizagem” (Duarte da Silva, 1998: 378).  
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É perante este enquadramento teórico e conceptual que, e no contexto da presente 

investigação, se considera fundamental analisar e estudar modelos educativos flexíveis, 

diversificados e plurais (que atendam aos contextos individuais dos sujeitos e que os 

enquadrem em lógicas de colaboração e interacção global) e que se investiguem sistemas e 

ferramentas tecnológicas de apoio a esses modelos que valorizem o acesso, uso e 

participação das redes distribuídas de comunicação e colaboração.  

É neste contexto que se considera fundamental analisar os principais quadros teóricos e 

conceptuais que discutem a problemática do uso das TIC no apoio aos processos de 

aprendizagem e que fornecem pistas para a reflexão acerca das estratégias por estas 

promovidas e a forma como estas poderão favorecer diferentes processos cognitivos e sociais. 

São muitos os autores que consideram as aplicações computacionais de apoio à 

aprendizagem como ferramentas cognitivas. Para Jonassen (1992), as ferramentas de apoio à 

aprendizagem, enquanto ferramentas cognitivas, permitem o envolvimento dos alunos em 

actividades de construção de conhecimento, distinguindo-se das aplicações de instrução: o 

autor sublinha, assim, uma importante distinção entre ferramentas cognitivas e aplicações de 

instrução (ou “instructional software”) – enquanto que nas primeiras o processo de construção 

cognitiva, mediado pelas ferramentas, é fundamentalmente controlado pelos sujeitos, que 

constróem o seu próprio saber, numa lógica cognitivista e construtivista, já nas segundas, a 

tónica do controlo e estruturação do processo de aprendizagem situa-se na própria aplicação 

que, pela sua natureza “objectivista”, orienta, de acordo com diferentes tipologias, o processo 

de aprendizagem. É neste contexto que as aplicações de instrução são, muitas vezes, 

associadas ao paradigma comportamentalista, enquanto que as ferramentas cognitivas se 

associam, comummente, ao paradigma cognitivista e construtivista (Jonassen, 1992)36: 

“The irony of education is that few tools have ever been designed or executed to facilitate 
learning. The chalk board is one of the few notable exceptions, particularly in light of its 
popularity and longevity. Other tools, such as pencils, paper, calculators, have become 
important to education. Many tools and media such as projectors, transmitters, and computers 
have been retroactively adopted to educational purposes, however few have been developed 
with learning as a goal. […] computer learning tools that have been adapted and/or developed 
to support learning […] are different from normal, task-specific tools. These are generalisable 
tools that can facilitate cognitive processing – hence cognitive tools.” (Jonassen, 1992: 1-2). 

                                                 
36 “Technologies do not directly mediate learning. That is, people do not learn from computers, books, videos, or other devices that were 
developed to transmit information. Rather, learning is mediated by thinking (mental processes). Thinking is activated by learning 
activities, and learning activities are mediated by instructional interventions, including technologies. (…) The role of delivery technologies 
should be to display thinking tools, that facilitate thinking processes.” (Jonassen, 1992: 2) 
“Cognitive tools are intelligent resources with which the learner cognitively collaborated in constructing knowledge.” (Jonassen, 1992: 2) 
“The paradigm shift in learning psychology from behaviourism to cognitivism (…) … knowledge is distinguished from information. 
Information is the stimuli that are perceived and recorded by the mind. Cognitive learning theory assumes that learners interact with that 
information, interpret it, and build personal knowledge representations after relating that information to their prior knowledge. (…) 
Cognitive tools are based upon a constructivist epistemology. The goals and design of constructivistic technologies differ from previous 
technological innovations (…). Traditional technologies such as programmed instruction and techniques such as instructional design are 
(Jonassen, 1992: 3) objectivistic. That is, their intention is to transmit objective knowledge.” (Jonassen, 1992: 4). “Cognitive tools are 
constructivistic because (...) they actively engage learners in creation of knowledge that reflects their comprehension and conception of 
the information rather than focusing on the presentation of objective knowledge. Cognitive tools are learner controlled, not teacher or 
technology-driven.” (Jonassen, 1992: 5). 
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Já Clark (2000) defende a valorização dos modelos de “instructional design”. Para a 

autora, a tónica da influência no processo de aprendizagem deve ser retirada do meio ou da 

ferramenta e recolocada nas estratégias, métodos e técnicas de instrução que orientam a 

forma como esses meios e ferramentas são utilizados: “it is not the media that impact learning; 

it is the instructional methods” (Clark, 2000, sem pág). É neste sentido que Clark defende que 

importa valorizar os processos de estudo dos sistemas de “instructional design”, na sequência 

dos estudos de Merril, LI e Jones (1990) e da Teoria Transaccional de Merril ("Instruction 

Transactional Theory"), aplicada no desenvolvimento de aplicações de “instructional design”37 e 

que, sumariamente, define que as transações dinâmicas entre o sujeito e a aplicação de 

“instructional design” podem ocorrer de forma diferenciada dependendo da natureza do padrão 

de interacções. Assim, para Clark, e no actual contexto de globalização do recurso às 

tecnologias da informação e comunicação e de uma crescente valorização dos processos de 

formação, urge aprofundar os estudos dos modelos e estratégias de ferramentas de apoio à 

aprendizagem no domínio do recurso a ferramentas tecnológicas; é neste sentido que a autora 

propõe, em 2002, o “new ISD” (novo Intructional Design System): “Suggesting that the ISD 

process is no longer relevant to 21st-century training is equivalent to suggesting that engineers 

forget about design drawings or that systems analysts forgo data flow and process diagrams.” 

(Clark, 2002, sem pag). Para Clark existem diferentes forças orientadoras para o 

desenvolvimento deste novo ISD: a crescente dependência económica dos processos de 

conhecimento e formação; a evolução que as investigações dos últimos anos no âmbito das 

teorias cognitivas e a aplicação que delas tem sido feita no contexto do desenvolvimento de 

novas ferramentas e aplicações; e a emergência da colecção e distribuição de materiais e 

recursos de formação de forma global (op cit, 2002). Neste contexto, e face à diversidade dos 

processos cognitivos que diferentes sujeitos apresentam e ainda considerando que diferentes 

práticas (profissionais, por exemplo) favorecem, de forma diferenciada, o recurso a diferentes 

tipologias de tarefas e requisitos, Clark propõe uma taxonomia de quatro estratégias principais 

de instrução que designa de arquitecturas, sumariamente descritas na Tabela 2: a receptiva, a 

directiva ou comportamental, a de descoberta guiada e a exploratória (Clark, 2000). 

                                                 
37 Numa primeira fase designadas de ID ("Instructional Design") e, posteriormente, de ID2 (Merril, Li e Jones, 1990). 
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Taxonomia de Estratégias de Instrução / Arquitecturas (Clark, 2000) 
 
 

Arquitectura receptiva 
 

Aquela em que o sujeito assume o papel de mero receptor, e menos poder de controlo tem sobre o processo – a 
informação é passada num modelo unidireccional, através de exposições, vídeos, apresentações ou animações 
lineares. Efectivamente, trata-se da mais antiga, e actualmente ainda prevalecente, estratégia de instrução na qual os 
sujeitos se limitam a “absorver” informação. 

 
 

Arquitectura directiva ou comportamental  
 

Prevalecem os princípios do comportamentalismo (como o feedback correctivo, por exemplo); trata-se de uma 
arquitectura que foi especialmente explorada quando se iniciou o desenvolvimento de aplicações computacionais de 
apoio ao ensino, como as da Instrução Programada, e encontra-se ainda muito presente na actualidade: os materiais 
encontram-se organizados em pequenas “lições”, sendo que cada uma delas inclui definições, exemplos e exercícios 
práticos e existe ainda uma sequência entre as diferentes lições, na qual se avança progressivamente para a 
aprendizagem de competências mais complexas. Para Clark, esta arquitectura é especialmente útil para o ensino de 
competências através de procedimentos a sujeitos que se encontram a iniciar uma aprendizagem ou uma prática.  
 
 

Arquitectura da descoberta guiada 
 

O seu desenvolvimento, no início dos 70, é fortemente influenciado pelos estudos do cognitivismo social e do 
construtivismo, explora e favorece os processos de relação com os outros e com eventos e artefactos na construção 
activa do saber. Assim, ao contrário daquilo que ocorre na descoberta “livre”, na descoberta guiada os sujeitos são 
enquadrados em problemas concretos e é dado suporte ao processo de descoberta de soluções. Um dos tipos de 
descoberta guiada é a aprendizagem cognitiva – “cognitive apprenticeship” – na qual os sujeitos, numa lógica de 
experimentação, são colocados em situações de prática profissional, com vista à aquisição de um nível de mestria e 
apoiados por tutores, materiais de referência e modelos de prática, no sentido de resolverem problemas concretos e 
aplicarem, em casos concretos, princípios gerais; os sujeitos são assim situados em ambientes de prática real 
dispondo de ferramentas típicas de trabalho e suporte para as utilizar. 
 
 

Arquitectura exploratória  
 

Os sujeitos assumem um maior controlo do processo de aprendizagem, já que dispõem da possibilidade de explorar 
diferentes e diversos repositórios de informação (recorrendo, por exemplo, à web) que podem incluir demonstrações, 
exemplos práticos e exercícios. Neste contexto, importa fornecer uma adequada rede de recursos, assim como 
mecanismos de orientação e navegação eficazes e capazes de proporcionar ao sujeito um controlo correcto do 
processo de experimentação. 
 
 

Tabela 2: Arquitecturas de Clark (adaptado de Clark, 2000) 

 
Como refere Clark, efectivamente, cada uma destas quatro arquitecturas apresenta 

potencialidades em função de diferentes tipologias de aprendizagem e diferentes grupos de 

sujeitos, pelo que não pode afirmar-se que cada uma delas apresenta um domínio de aplicação 

universal. Assim, a taxonomia apresentada deve ser utilizada para guiar o desenvolvimento 

adaptado de aplicações de apoio à aprendizagem, resultado, em muitos casos, na co-presença 

de elementos das diferentes arquitecturas numa mesma aplicação ou ferramenta: “[...] for 

example, guided discovery programs may incorporate a series of behavioral lessons.” (Clark, 

2000, sem pag). As quatro arquitecturas podem dividir-se, ainda, em dois grandes grupos: as 

que favorecem os processos de acesso e aquisição de informação e as que favorecem o 

desenvolvimento e performance de novas competências e saberes. Estas últimas, por sua vez, 

podem ser divididas em duas categorias principais: as que são orientadas à utilização de 

procedimentos e as que favorecem a aplicação de princípios gerais em casos específicos. Na 

primeira categoria favorece-se o suporte de tarefas sequencializadas, asseguradas pela 

realização de procedimentos típicos (como enviar mail ou usar uma máquina atm), enquanto 
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que na segunda prevalecem modalidades de aplicação de princípios a casos particulares 

(como desenhar um software ou fazer uma venda) (op cit, 2000). Numa outra perspectiva, as 

quatro arquitecturas de Clark podem ainda ser abordadas em função das especificidades dos 

sujeitos, nomeadamente no que respeita à sua experiência ou competências de base. Neste 

sentido, para Clark, os principiantes apresentam performances mais interessantes em 

actividades mais directivas, enquanto que os sujeitos com mais experiência podem usufruir de 

descobertas guiadas e de arquitecturas exploratórias. 

Clark analisa ainda a forma como as diferentes arquitecturas favorecem, de forma 

diferenciada, os processos de memorização, atenção, meta-cognição e transferência, em 

função das especificidades que incluem: por exemplo, em geral, as arquitecturas receptivas 

implicam uma maior capacidade de memorização, especialmente quando a informação exposta 

é densa e complexa; já nas arquitecturas directivas, e na medida em que os materiais são 

apresentados e trabalhados em unidades sequenciais, os processos mnésicos são mais 

facilmente assegurados; na descoberta guiada, o controlo da carga mnésica encontra-se já 

dependente das tipologias e estratégias de suporte oferecidas, como o recurso a estratégias de 

“scaffolding”, por exemplo. Por fim, nas arquitecturas exploratórias, o controlo dos mecanismos 

e processos de carga mnésica, encontra-se dependente tanto das capacidades dos sujeitos 

aprendentes como da eficácia das estratégias de orientação e navegação nas redes de 

recursos (op cit, 200). No que respeita à atenção, Clark (2000) sugere que, nas diferentes 

arquitecturas, se recorra a uma diversidade de meios (textos, gráficos, áudio, etc.) e que se 

apresentem formas de reforço e sinalização de mensagens relevantes, recorrendo, por 

exemplo, a pistas visuais. 

A utilização destas diferentes estratégias e meios de apoio aos processos de 

aprendizagem deve assim ser entendida numa perspectiva diversificada e segundo uma lógica 

gestaltista, na qual importa valorizar não apenas a utilização simultânea de diferentes meios 

(lógica de adição), mas fundamentalmente, a sua capacidade multiplicativa: “Multi-Media 

benefits are sometimes multiplicative, that is, greater than the sum of the benefits of individual 

media.” (Clark e Craig, 1992:19). A este pretexto, importa recordar os contributos da Dual 

Coding Theory (DCT) de Pavio (1985): “In the 1960’s Pavio and others noticed that when 

learners in memory experiments were exposed to both words and pictures of items to be 

remembered, they often obtained significantly higher recall scores than if they received only 

words or only pictures.” (Clark, Craig, 1992: 27). 

Também Lewis (1993) apresenta e discute diferentes tipologias de “instructional 

software” que, não sendo mutuamente exclusivas, podem ser utilizadas concomitantemente 

numa mesma aplicação: Tutorial, Drill and Practice, Jogos Educativos, Aplicações de 

Descoberta, Simulações e Aplicações de Resolução de Problemas (sumariamente 

apresentadas na Tabela 3). 



 
Comunicação e Aprendizagem, enquadramento teórico e novos cenários de mediação tecnológica 
As TIC no apoio aos processos de Aprendizagem 

pag. 60 

 
 
Tipologias de Instructional Software 
 
 

Tutorial  
 

O objectivo é trabalhar competências específicas a partir de uma base elementar, ou seja, apresentar informação 
“inédita”, começando por introduzir conceitos, fornecer explicações detalhadas e demonstrações e assistir os alunos 
nas eventuais tarefas propostas. 
 

Drill and Practice 
 

Ao contrário do Tutorial, nesta tipologia não são directamente fornecidas instruções; assume-se que os alunos 
dispõem já de algumas competências ou conhecimentos relativos ao assunto tratado. Assim, o objectivo destas 
aplicações relaciona-se com a disponibilização de oportunidades para a prática guiada ou acompanhada, já que 
nestes programas, tipicamente é dado feedback imediato às actividades realizadas. Apesar da natureza por vezes 
imediatista e pouco flexível desta tipologia de software (muitas vezes apelidada de “drill and kill”), e como refere Lewis 
(1993), trata-se de uma modalidade que poderá favorecer alguns grupos específicos de alunos, especificamente 
aqueles que necessitam de praticar de forma mais exaustiva, e mesmo repetitiva, algumas competências (como é o 
caso de alunos com necessidades especiais): “Drill and Practice programs provide this practice, and unlike humans, 
they show neither fatigue nor emotion when it’s necessary to present a math factor or spelling word for the fifth, sixth, 
seventh, or seventeenth time.” (Lewis, 1993: 68). 
 
 

Jogos Educativos 
 

Aplicações que têm por base a integração de elementos de ludicidade nos processos de aprendizagem. São, 
tipicamente, aplicações com fortes componentes gráficas e sonoras que assumem um papel determinante na criação 
e manutenção dos mecanismos de atenção e motivação. Na maior parte dos casos, este tipo de aplicações permite a 
contabilização dos sucessos na realização das tarefas sobre a forma de pontuação parcial e final e são, muitas 
vezes, determinantes factores como a velocidade e destreza na interacção. 
 
 

Aplicações de Descoberta Livre  
 

O objectivo é proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizagem no qual se favorece a experimentação e no 
qual não se pode afirmar que existam respostas certas ou erradas. Um exemplo típico desta tipologia de aplicações é 
o dos programas utilizados no ensino especial nos quais se promove a interacção e exploração livre do teclado: “[...] 
there are several early learning alphabet programs in which, when students experiment by pressing letters on the 
keyboard, colourful graphics appear on the screen. Pressing A might show an alligator, pressing B a bear, but there is 
no «correct» response.” (Lewis, 1993: 68). 
 
 

Simulações 
 

Nestas aplicações favorece-se a criação de situações que seriam de difícil elaboração em ambiente “real” (na sala de 
aula, por exemplo) e que permitem aos alunos efectuar escolhas e configurações específicas e, em função destas, 
observar resultados consequentes. A aprendizagem encontra-se, assim, dependente não de uma apresentação de 
conceitos ou explanação de matérias, mas antes das observações e conclusões que os alunos elaboram em função 
das experimentações que efectuam na simulação. 
 
 

Aplicações de Resolução de Problemas 
 

O objectivo é favorecer a prática de competências cognitivas, especificamente de resolução de problemas; 
tipicamente, perante a apresentação de um problema, os alunos têm possibilidade de testar possíveis soluções e 
encontrar uma resposta para o mesmo. 
 
 

Tabela 3: Tipologias de Instructional Software (adaptado de Lewis, 1993) 
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2.4.5. Do paradigma da informação ao paradigma da comunicação e participação: a 
importância do suporte aos processos de construção partilhada e situada das 
aprendizagens 

Consideradas, sumariamente, as principais tipologias e taxonomias de aplicações de 

apoio aos processos de aprendizagem, e na certeza de que o desenvolvimento de uma 

aplicação de apoio à aprendizagem é, na maioria das vezes, influenciado por mais do que uma 

abordagem ou tipologia38, constata-se, ainda assim, que as referidas tipologias e taxonomias, 

apesar da sua diversidade e complementaridade, consideram, formal e globalmente, de forma 

ainda pouco estruturada, a importância das modalidades multidimensionais, sistémicas e inter-

relacionais dos processos de aprendizagem e comunicação. Entende-se, portanto, fundamental 

retomar e valorizar o já referido conceito de ferramentas cognitivas de Jonassen (1992) e 

colocar a tónica no desenvolvimento de aplicações que promovam a construção cognitiva 

activa, relacional e situacional. Como afirma Kaplún (1999), importa abandonar a visão 

redutora de que as relações entre comunicação e educação se limitam ao âmbito dos media e 

na qual o vector comunicação é apenas analisado considerando os meios e as tecnologias; 

segundo esta perspectiva, a comunicação educativa revestir-se-ia de uma função meramente 

instrumental e concorreria para a criação de um modelo de educação determinado pelos 

recursos tecnológicos (Kaplún, 1999) 

É neste sentido que diferentes autores apresentam uma crítica àquilo que Kaplún 

designa de paradigma informacional, enfatizando que este promove a individualização do 

ensino e pode ser castrador dos fenómenos de sociabilidade e da natureza comunitária da 

escola. Segundo esta perspectiva, os avanços tecnológicos no domínio da educação viriam, 

assim, assegurar um retrocesso no que respeita aos tão relevantes processos de diálogo e 

interacção grupal e social (op cit, 1999). Importa, assim, e como propõe Kaplún, valorizar e 

fomentar os múltiplos fluxos comunicativos que devem constituir-se como uma matriz (não 

unidimensional) que suporte as estratégias, meios e métodos pedagógicos e que permita 

desenvolver as competências comunicativas dos alunos. Assim, e na perspectiva de 

ultrapassar o referido paradigma informacional e as leituras de racionalidade tecnológica, 

Kaplún defende que os meios tecnológicos ao serviço da educação devem ser utilizados 

enquanto meios de comunicação não de simples transmissão mas, antes, como promotores do 

diálogo, da participação, e da “cooperação solidária”, capazes de “gerar e potenciar novos 

emissores mais que para continuar fazendo crescer a multidão de receptores passivos” 

(Kaplún, 1999: 74).  

                                                 
38 Sendo assim, é possível encontrar modalidades de interacção de teor comportamentalista (como é o exemplo dos reforços positivos 
e negativos despoletados em função de uma determinada resposta ou interacção) a coexistir com estratégias construtivistas e sócio-
construtivistas. 
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Considera-se, pois, fundamental, investigar e desenvolver aplicações que permitam 

suportar os referidos processos de participação e diálogo e abandonar a visão instrumental da 

tecnologia, favorecendo aprendizagens situadas. Herrington e Oliver (1995) apresentam as 

principais funções que as aplicações de apoio à aprendizagem situada devem integrar, das 

quais se destacam: promover actividades contextualizadas em situações que reflictam a forma 

como os conhecimentos se operacionalizam; fornecer diferentes perspectivas dos materiais e 

assuntos; suportar a construção colaborativa do conhecimento; fornecer apoio, treino e 

“scaffolding”; assegurar processos de reflexão, reconfiguração e articulação por forma à 

construção de abstracções; e assegurar modalidades de acompanhamento e avaliação das 

aprendizagens (Herrington e Oliver, 1995). Efectivamente, muitas das actuais aplicações e 

ferramentas de apoio aos processos de aprendizagem ainda se encontram, por um lado, 

demasiado estruturadas de acordo com os modelos comportamentalistas (Tretiakov, Kinshuk e 

Tretiakov, 2003) e, por outro, excessivamente determinadas pelos conteúdos: 

“ […] we seem to keep putting emphasis mainly on the delivery of information, that is, 
content, almost completely disregarding interaction and activity, that is, the context, the 
completely renewed social and cultural frameworks that technologies are pleading to offer us 
[...)” (Dias de Figueiredo, 2000: 85) 

Urge, assim, investigar modalidades de desenvolvimento de aplicações de apoio aos 

processos de aprendizagem que favoreçam os pressupostos teóricos enunciados pelas já 

referidas teorias da cognição situada e que, num esforço de “reconciliação” entre conteúdos e 

contexto, procurem romper com a ainda presente lógica mecanicista e industrial (instalada 

desde o século XIX e orientada pelos princípios da divisão do trabalho de Frederic Taylor) 

(Dias de Figueiredo, 2000): 

“The rows of desks, the bells ringing, the proliferation of artificially disparate disciplines, 
the presentation of subjects without context, the instruction by telling and questioning, the 
memorisation and reproduction of inert texts, the «acquisition» of knowledge with no visible 
application, the isolation and competition of school work, the rigid forms of national curricula, all 
resulted from this mechanistic drive. In the meantime, the metaphors of the ruling mechanistic 
language transformed knowledge into a material product, something that could be mechanically 
pumped into the heads of the learners – knowledge became «content»!” (Dias de Figueiredo, 
2000: 86) 

Neste contexto, tanto as já referidas Teoria da Flexibilidade Cognitiva e da Aprendizagem 

Cognitiva (“cognitive apprenticeship”) – que Clark inclui na arquitectura da Desoberta Guiada – 

como a Teoria da Instrução Ancorada são especialmente pertinentes para enquadrar e analisar 

os problemas acima enunciados. A Teoria da Instrução Ancorada, desenvolvida no início dos 

anos 90 por John Bransford e pelos seus colegas do “Cognition and Technology Group at 

Vanderbilt” (CTGV), sublinha que as actividades de ensino-aprendizagem devem ser 

estruturadas a partir de uma “âncora”, como por exemplo, um estudo de caso ou um problema, 

por forma a fornecer um contexto ao processo de aprendizagem e proporcionar materiais 
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passíveis de exploração por parte dos alunos que assumiriam, desta forma, um papel activo na 

construção do conhecimento. Neste contexto, foram desenvolvidas diferentes aplicações em 

videodisco (como é caso da série Jasper) nas quais são apresentadas histórias (ou aventuras) 

que convidam à identificação e resolução de problemas (Bransford e Stein, 1993). É neste 

sentido que diferentes autores se referem às “âncoras” da Teoria da Instrução Ancorada como 

macrocontextos, ou seja, pontos de partida e catalisadores dos processos de ensino-

aprendizagem (Carvalho, 2001). Para Tretiakov, Kinshuk e Tretiakov (2003), a abordagem da 

Teoria da Instrução Ancorada é especialmente apropriada para a aplicação em ferramentas 

tecnológicas, já que estas, pela sua natureza, oferecem potencialidades de exploração e 

criação dinâmica de elementos contextuais. Os autores sublinham ainda a relevância da teoria 

do aprendizagem cognitiva (“cognitive apprenticeship”), na medida em que esta favorece os 

aspectos sociais das aprendizagens situadas, reforçando o papel do professor como 

“facilitador”. É nesta perspectiva que, de acordo com esta teoria, as actividades e tarefas 

propostas aos alunos devem apresentar um nível de dificuldade superior relativamente às 

capacidades dos sujeitos, reforçando a importância de promover aprendizagens na zona de 

desenvolvimento proximal (proposta por Vygotsky), facilitadas pela interacção com pares e com 

professores enquanto “facilitadores”. Neste sentido, esta abordagem sugere a utilização de 

técnicas de “scaffolding” que, à medida que os alunos se vão tornando mais competentes na 

realização das tarefas, vão sendo diminuídas (Tretiakov, Kinshuk eTretiakov, 2003). A partilha 

do conhecimento seria, assim, assegurada pela colaboração entre pares ou realizada no 

âmbito de grupos, envolvendo processos comunicativos: como propõem Littleton e Häkkinen, 

(1999), através, por exemplo, do recurso a tecnologias distribuídas, é possível estabelecer 

diferentes formas de interacção (que podem ocorrer em modalidades espacio-temporais 

síncronas ou assíncronas) e, desta forma, enquadrar sentidos de forma colaborativa, 

estabelecendo um cenário comum de comunicação, colaboração e aprendizagem. 

É neste enquadramento conceptual que se considera fundamental, no âmbito do 

presente trabalho, valorizar a importância das interacções entre pares, no desenvolvimento dos 

processos de aprendizagem, especificamente das relações “assimétricas”, como referem 

Littleton e Häkkinen (1999), reforçando e reaplicando tanto o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal de Vygotsky, como o de participante periférico legítimo de Lave e 

Wenger: a aprendizagem encontra-se, em certa medida, dependente da interacção do sujeito 

com um “outro” diferente de si (com um nível superior de competência, tendo em conta a 

aprendizagem específica que ocorre), com o qual colaborativamente se constrói o 

conhecimento. Assim, a consideração de que os processos cognitivos, numa perspectiva 

ecológica e social, se encontram embebidos em contextos específicos e que se constituem 

através de interdependências, interacções e transações entre os sujeitos e os ambientes 

situacionais que os enquadram, deve ser tida em conta no estudo e desenvolvimento de 
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modalidades de interacção colaborativa asseguradas por ferramentas computacionais que, 

enquanto artefactos mediadores suportam mas também potenciam os referidos processos de 

colaboração (Littleton e Häkkinen, 1999) 

É nesta perspectiva, que se entende, e tal como sugerem Littleton e Häkkinen (1999), 

que a aplicação das tecnologias da comunicação no domínio educativo não apenas poderá 

promover os referidos processos cognitivos situados, mas também poderá favorecer o estudo e 

reflexão acerca dos mesmos, contribuindo para uma mais aprofundada compreensão desses 

processos. Por outro lado, esta abordagem poderá ainda contribuir para a dissolução da ideia 

de que o conhecimento é gerado por processos de abstracção e estruturação cognitiva 

isolados, sublinhando, antes, que estes só ocorrem através de aprendizagens situadas em 

contextos (Brown, Collins e Duguid, 1996). Neste enquadramento, poder-se-á compreender os 

processos de cognição como situados e produtos da actividade, do contexto e da cultura no 

qual são desenvolvidos e utilizados e os processos de aprendizagem poderão ser entendidos 

como dependentes da exposição e participação num ambiente no qual o conhecimento é posto 

em prática (Tretiakov, Kinshuk e Tretiakov, 2003).  

É neste cenário conceptual que se desenha a pertinência da presente proposta de 

estudo e desenvolvimento de modelos, ferramentas e aplicações que catalisem a geração de 

novas modalidades de aprendizagem, mais centradas nas especificidades e necessidades de 

cada sujeito e capazes de potenciar o desenvolvimento de níveis mais elevados de 

participação e dinamismo. Por um lado, considera-se fundamental investigar estratégias que 

assegurem modalidades de colaboração e participação em actividades de grupo que, ao 

mesmo tempo, contemplem e dêm resposta aos diferentes ritmos de aprendizagem dos 

participantes. Por outro lado, entende-se que importa explorar as modalidades e tecnologias da 

comunicação em rede, por forma a permitir que as próprias estruturas educativas aumentem o 

seu nível de interacção com o exterior, abrindo-se a outras escolas, à família e à comunidade 

(conforme propõe Almeida d’Eça, 1998), assegurando que as aprendizagens dos alunos se vão 

tornando mais multidisciplinares e mais adaptadas aos cenários e contextos experienciais dos 

sujeitos. 

Importa, pois, e como indica Clancey (1993), no contexto dos seus estudos acerca da 

natureza situada dos processos cognitivos, sublinhar a importância das interacções sociais e 

da análise das implicações das mesmas na utilização de ferramentas distribuídas de 

colaboração, nomeadamente de ensino a distância. Em particular, interessa estudar de que 

forma essas ferramentas poderão influenciar as actividades de interacção em grupo e de que 

forma poderão ser partilhadas e adaptadas, com vista à investigação acerca da forma como as 

mesmas se encontram embebidas em determinadas actividades sociais (Clancey, 1993). 

A título ilustrativo, e neste contexto, importa referir o projecto ttVLC (2001) – Trainers 

Training to Virtual Learning Communities – coordenado pela Universidade do Minho e com 
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envolvimento de outros parceiros, e que tem por objectivo a constituição de um modelo de 

suporte ao desenvolvimento de competências de utilização e integração de tecnologias da 

informação e comunicação, no contexto da formação e educação em ambientes baseados na 

web, e de acordo com as abordagens da aprendizagem situada e colaborativa e do 

construtivismo social. Neste projecto, valoriza-se o conceito de comunidade de aprendizagem 

enquanto centro de experiência e de promoção dos processos de contextualização e de 

favorecimento do papel activo dos sujeitos:  

“The organisational and functional model of the community promotes the transfer of 
orientation and control methods and strategies of the learning development for its members, 
transforming it into a complex and suitable system. The first manifestation of this system takes 
place through multidimensional exploration of meaning construction and in the individual and 
collaborative adjustments towards a dynamic development of the cognitive restructuring in 
knowledge building.” (Dias, 2001: 292). 

No modelo proposto pelo projecto ttVLC, destaca-se a importância dos processos de 

participação em aprendizagens situadas e segundo uma dinâmica de interacção constante 

entre experiência, compreensão, e envolvimento dos sujeitos nos processos de construção e 

contextualização dos saberes: cada caso é representado de forma a favorecer a 

contextualização e é articulado com as actividades e práticas propostas aos membros da 

comunidade. Valoriza-se, desta forma, e através do recurso a ferramentas como o chat, fórum 

ou e-mail, a construção colaborativa e a contextualizada das aprendizagens, através de um 

processo no qual os participantes, para além de explorarem os conteúdos e de partilharem com 

os restantes membros os seus resultados, desenvolvem competências de utilização e gestão 

de tecnologias da informação e comunicação em ambientes educacionais baseados na web. 

Concretamente, foi desenvolvido um modelo de Aprendizagem Colaborativa no qual, com vista 

à promoção da participação activa e ao envolvimento na comunidade através da partilha de 

representações no ambiente colaborativo, se promovem estratégias de aprendizagem 

interactiva e flexível através de múltiplas perspectivas: asseguram-se, assim, processos de 

partilha e negociação de interpretações e saberes individuais, enquadrados nas actividades da 

comunidade, e com vista à partilha de objectivos comuns e à construção de interpretações e 

representações dos saberes colectivos (Dias, 2001). 

2.4.6. Cenários de heterogeneidade e ambientes centrados no sujeito 

O quadro conceptual acima descrito, de valorização do processos de participação e 

aprendizagem situada, permite reafirmar a relevância dos estudos de Lave e Wenger (1991) 

que enquadram os processos de aprendizagem no contexto da participação em comunidades 

de prática e que introduzem o conceito de participante periférico legítimo: para Lave e Wenger 
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as dinâmicas de actividade e participação de um sujeito encontram-se sempre na dependência 

das dinâmicas do outro, numa lógica ecológica, sistémica e multidimensional. 

No enquadramento destes estudos de Lave e Wenger, e estabelecendo uma ponte para 

as problemáticas do estudo e desenho de ferramentas e aplicações de apoio aos processos de 

aprendizagem, considera-se relevante referir a proposta de Soloway, Guzdual e Hay (1994) e 

de Quintana et al (2002) de constituição de um modelo de LCD (Learner-Center Design): o 

modelo proposto, e por oposição aos modelos de UCD (User Centered Design), surge com o 

objectivo de apoiar o desenvolvimento de ferramentas que assegurem os processos de 

compreensão, por parte de aprendentes que se encontram a iniciar uma nova e desconhecida 

prática, e que permitam uma adaptação e flexibilização das ferramentas ao perfil dos 

utilizadores (Soloway, Guzdual e Hay, 1994). De acordo com este modelo, importa focar a 

análise na investigação da distância conceptual existente entre os sujeitos e a prática na qual 

se encontram envolvidos e propor estratégias centradas no sujeito (como o já referido 

“scaffolding”), que suportem os processos de compreensão no contexto da nova prática, e 

permitam o envolvimento na comunidade de prática (Quintana et al, 2002). Efectivamente, 

enquanto que os modelos UCD têm por objectivo encurtar a distância existente entre o 

utilizador e a ferramenta, no que respeita aos processos de execução e avaliação (o objectivo é 

que os utilizadores compreendam a ferramenta que se encontram a utilizar), no modelo LCD o 

objectivo principal é encurtar a distância existente entre o aprendente e o modelo de 

aprendizagem, no que respeita aos processos de mestria (“expertise”). Pretende-se, assim, 

que o modelo LCD suporte e medeie o “movimento” do aprendente no sentido desenvolver um 

modelo conceptual da comunidade de prática e de se envolver na mesma. Para tal, reforça-se 

a ideia de que esse movimento, no sentido de atingir níveis de mestria, se encontra 

dependente, por um lado, da interacção com pares mais competentes e, por outro, da 

participação em comunidades activas, generativas e de prática autêntica das actividades (op 

cit, 2002). Neste contexto, importa desenvolver estratégias de apoio e suporte à aprendizagem 

dessas práticas, como sugerem Quintana et al, nomeadamente: o acesso a tarefas complexas 

(pela visualização das possíveis actividades que estas podem assegurar), o recurso a 

representações múltiplas de conceitos, o suporte aos processos de meta-cognição e reflexão e 

o desenho de interfaces orientados às tarefas. Por fim, e como os próprios autores sugerem, 

urge ainda investigar modalidades e estratégias que promovam o envolvimento dos sujeitos 

nas comunidades nas quais desenvolvem essas práticas (op cit, 2002). 

Também para Shneiderman (2003), e no sentido de se consolidar a passagem entre as 

já referidas eras do “old computing” e do “new computing”, importa colocar a tónica da análise 

dos processos computacionais não nas ferramentas, mas nos utilizadores, particularmente nas 

suas especificidades e na procura de harmonizar estas com as soluções computacionais. 

Neste sentido, para Shneiderman, mais do que valorizar os processos de inovação 
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(“inovation”), importa valorizar os processos de “e-novation”, ou seja, permitir que utilizadores 

principiantes, com necessidades específicas de adaptação às ferramentas possam usufruir 

destas sem constrangimentos:  

“The new computing software that supports innovation will provide exemplars of 
excellence for you to build on, templates for getting started, and processes for guiding your 
creative experiences. Even as a novice you’ll be able to perform better than today’s experts.” 
(Shneiderman, 2003: 11). 

Shneiderman indica que é fundamental centrar os estudos nos utilizadores, tarefas, 

actividades e contextos, segundo os princípios de inclusão e assegurando que todos os 

sujeitos, não só devem ter acesso às ferramentas e aplicações mas, fundamentalmente, que 

estas se acomodem a todos:  

“This goal leads to designs that support users with new or old computers, fast or slow 
network connections, and small or large screens. I should make possible participation not only 
by young and old, novice and expert, able and disabled, but also those yearning for literacy […]” 
(Shneiderman, 2003: 14). 

Neste processo de adaptação e acomodação das ferramentas e tecnologias às 

especifidades dos sujeitos, Shneiderman defende que a estratégia não deverá ser no sentido 

de se mapearem, ao nível da máquina, as capacidades humanas, como preconizam os 

estudos de AI (Inteligência Artificial), mas antes no sentido de valorizar estas capacidades no 

desenho e estruturação de interfaces e ferramentas e na procura de favorecer os processos de 

intercompreensão: “The shift in attention is from AI to UI – from artificial intelligence to the user 

interface. The goal of UI is to develop designs that enable users to satisfy their genuine needs. 

The focus is not on AI but on U and I (you and I).” (op cit, 2003: 64). Neste contexto, 

Shneiderman apresenta um interessante paralelismo entre o espírito do “new computing”, que 

preconiza, e o espírito de Leonardo Da Vinci, na época do Renascimento: tal como Da Vinci 

integrou estudos artísticos com os científicos e engenharia com valores humanos, importa 

integrar, actualmente, os estudos da técnica com os estudos das especificidades e diversidade 

humana: 

“Leonardo would probably be a promoter of universal usability. […] Many of his 
mechanical inventions, public artworks, and urban plans were meant to benefit the full spectrum 
of Florentine and Milanese citizens. […] Leonardo was not a scholar isolated in a university or a 
scientist dealing with esoteric theories. He may have worked for the notability, but he was very 
much a man of the people, wandering through the Florentine markets and sketching citizens as 
well as painting portraits for the nobility.” (op cit, 2003: 37). 

Retmando o estudos de Lave e Wenger (1991), sublinha-se a importância de considerar 

que qualquer sujeito pode assumir uma posição de participante periférico legítimo, ou seja, 

num certo sentido, todos podemos ser considerados principiantes no contexto de uma nova 

comunidade (Lave e Wenger, 1991). Entende-se, assim, que importa não apenas assegurar 

práticas de colaboração e contextualização das aprendizagens, no âmbito de grupos ou 
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comunidades específicas, mas, fundamentalmente, evoluir no sentido da proposta de 

Shneiderman (2003), e assegurar modalidades não apenas de “recolha” e “relação” das 

aprendizagens mas, fundamentalmente, de “criação” de novas aprendizagens e “transferência” 

das mesmas para outros contextos: para o autor configuram-se quatro estádios de actividades 

que caracterizam quatro formas de agir, no âmbito dos círculos de relações sociais na era que 

o autor designa de “new computing” – collect, relate, create e donate – sendo que os dois 

últimos correspondem às modalidades que Shneiderman defende como catalisadoras dos 

processos de participação, colaboração e contextualização. 

É neste sentido que se entende fundamental, no contexto do trabalho aqui apresentado, 

promover o desenvolvimento de modelos e estratégias que favoreçam modalidades de 

aprendizagem e participação mais próximas dos dois últimos estádios propostos por 

Shneiderman (“create” e “donate”), por forma a assegurar a efectiva criação de processos 

transversais de aprendizagem, comunicação e participação social, que permitam enquadrar 

contributos e experiências individuais diferenciados em contextos sociais e comunicacionais 

alargados.  

A actividade humana deve, portanto, ser entendida enquanto um sistema eco-social, do 

qual fazem parte, não apenas os sujeitos, mas também as diferentes ferramentas e artefactos 

entre os quais existem fluxos de constante interdependência e de relevância semântica para os 

sujeitos. Os processos de aprendizagem estruturam-se não apenas nas actividades desse 

sistema, mas, principalmente, nos fluxos e redes de interdependências que o constituem e que 

asseguram os processos de compreensão entre sujeitos, e considerando que a forma como 

estas redes de interdependência se constituem varia em função da diversidade dos grupos e 

dos indivíduos (Lemke, 1997). Para Lemke (1997), a individualização, assim entendida no 

contexto da diversidade e portadora de uma natureza atípica, assume-se, inclusive, como um 

factor de catalisação de mudança social e cultural, já que introduz uma alteração às práticas 

instituídas numa comunidade, assegurando ainda que se estabeleçam pontes entre diferentes 

redes sociais e que se criem novos padrões de organização das actividades e dos sistemas 

que as enquadram39. É neste contexto que o autor afirma que, no domínio educativo, importa 

alargar as redes eco-sociais instituídas, na procura de encontrar novas redes e novos sistemas 

e de, assim, aprofundar e enriquecer cada uma delas:  

“We need to extend the networks of the classroom and the school. […) Most of all we 
need to extend them outside the networks that define only masculine, heterosexual, middle-
class, northwest European cultural values and historical traditions as normative and which seek 

                                                 
39 “The trajectories of individuals always to some extent create rare or unique new connections among practices, activities, and 
communities of practice which are not already typical of those that define the prevailing subject-types of a community. People with 
unusual histories will participate in peculiar ways in activity. Participation in activity is not just a means for reproducing practices and 
communities of practice. It is also the means for creating new connections, and so new possibilities of emergent patterns of self-
organization in the system […)” (Lemke, 1997, sem pag). 
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to deny the already pervasive interpenetration of Other networks and practices in our ecosocial 
systems.” (Lemke, 1997, sem pag). 

Como afirma Duarte da Silva (1999) um dos grandes desafios da comunicação educativa 

é assegurar o estabelecimento de relações e intercâmbios entre sujeitos diferenciados, através 

da adequação dos diferentes domínios de experiência, num processo auto regulador no qual se 

procuram estabelecer graus de afinidade entre os diferentes interlocutores. Neste sentido, 

importa favorecer a utilização dos meios tecnológicos com vista à promoção de relações 

comunicativas simétricas (utilizando como referência um dos axiomas propostos por 

Watzlawick, 1967), por forma a que os alunos possam assumir um papel mais activo nos 

processos comunicativos e colaborativos.  

2.4.6.1. Variabilidade, multidimensionalidade e adaptação dinâmica às especificidades de 
acesso, uso, aprendizagem e participação 

No contexto desta abordagem à natureza diversa e heterogénea dos sujeitos e dos 

processos de aprendizagem, é fundamental referir os estudos de Gardner ([1983], 1993): para 

o autor a inteligência não deve ser considerada de uma forma unidimensional, mas antes como 

uma potência, multidimensional, em diferentes graus e modalidades. De acordo com Gardner, 

a inteligência não se manifesta de uma única forma (não podendo, portanto, ser passível de 

avaliação através das metodologias “tradicionais” que, para o autor, valorizam apenas as 

competências linguísticas e lógico-matemáticas dos sujeitos). Os estudos de Gardner 

enfatizam as diferenças individuais dos sujeitos e as influências ambientais e culturais que 

podem favorecer o desenvolvimento de determinadas inteligências – para o autor existem oito 

formas de inteligência, ou capacidades universais, que cada indivíduo possui e desenvolve, em 

maior ou menor grau: a musical, a corporal, a lógico-matemática, a linguística, a espacial, a 

interpessoal (do domínio social), a intrapessoal (do domínio da meta-cognição) e a naturalista. 

Assim, no processo de aprendizagem, importa adaptar as abordagens e estratégias (quer de 

instrução, quer de avaliação) às capacidades específicas dos sujeitos, numa lógica 

multidimensional e harmonizada com as representações de cada um (Gardner, [1983] 1993). 

Cada uma das oito inteligências referidas determina uma modalidade específica de aquisição, 

retenção e manipulação da informação e de representação dos processos de intra e inter 

compreensão. Neste sentido Gardner sugere que, no estudo e desenvolvimento de estratégias 

educativas, inclusive nas que incluem mediação tecnológica, importa considerar um espectro 

alargado de sujeitos, com múltiplas inteligências e que, dispondo de diferentes modalidades de 

representação, beneficiam de recursos, materiais e aplicações igualmente multidimensionais:  

“If individuals do differ from one another and if we want to reach as many of them as 
possible, it makes little sense to treat everyone in a one-size-fits-all manner. Rather, we need to 
understand the specific minds involved in an educational encounter; and insofar as possible, we 
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should base our education, including choices of technology, on that knowledge.” (Gardner e 
Veenema, 1996, sem pag). 

Efectivamente, os alunos variam em estilos de aprendizagem, atitude, experiência e 

competência (e a vários níveis) e não beneficiam de forma equivalente de uma mesma 

estratégia, ferramenta ou aplicação de apoio à aprendizagem, pelo que importa identificar os 

factores de diferenciação individual, nomeadamente os relativos aos estilos de aprendizagem40. 

Considerando a heterogeneidade que cada vez mais se verifica nos grupos de sujeitos, é 

fundamental que o desenvolvimento de materiais e ferramentas seja orientado no sentido de 

proporcionar que cada sujeito possa seleccionar e/ou ser conduzido a usufruir de estratégias e 

materiais adaptados às suas necessidades, preferências e estilos de aprendizagem (Anderson, 

2001). Como indicam Not e Bru (1995), importa atender aos níveis de variabilidade inter e intra 

individual dos alunos e criar condições de aprendizagem variadas e modalidades de interacção 

contextualizada, por forma a assegurar os processos de aprendizagem de todos os alunos e 

em diferentes condições. De acordo com os referidos autores, para além da variabilidade 

interindividual (que integra as diferenças individuais dos alunos – como o nível de 

desenvolvimento ou os estilos cognitivos e de aprendizagem), interessa observar a 

variabilidade intraindividual dos sujeitos (relativa à natureza multidimensional, situada e 

distribuída do saber, que se organiza em situações variadas e de forma diferenciada em função 

do contexto de aprendizagem).  

Para Not e Bru (1995), que indicam ter concluído, em resultado de estudos realizados, 

que os alunos (principalmente os com mais dificuldades) progridem mais nas aprendizagens 

em circunstâncias em que são apresentadas condições de aprendizagem variadas, estas 

condições de diferenciação ou variabilidade devem ser organizadas em torno de três áreas 

principais (Esquema 1), tendo sempre em vista a manutenção da coerência global do processo 

de aprendizagem: a variabilidade dos conteúdos e conhecimentos (diferenciação na forma 

como os conteúdos são organizados e na forma como os objectivos de aprendizagem são 

definidos e operacionalizados); a variabilidade do processo de aprendizagem (difereniação nas 

formas de avaliação e nas práticas de interacção); e variabilidade no ambiente físico e nos 

suportes (diferenciação na organização espacial e temporal das actividades, nas tipologias de 

agrupamento dos alunos e nos materiais e suportes utilizados).  

                                                 
40 A este propósito, Anderson (2001) esclarece que o termo “estilo de aprendizagem” tanto pode ser utilizado para designar uma 
preferência ao nível da modalidade de instrução, como da modalidade sensorial e consequente preferência de meios utilizados (visuais, 
verbais, auditivas, etc,) ou da variedade dos factores sociais (preferência por actividades individuais versus actividades grupais). 
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É neste contexto que se considera fundamental analisar ainda a forma como ocorrem as 

modalidades de interacção com as diferentes aplicações computacionais. Como afirmam 

Benyon, Crerar e Wilkinson (2001), importa desenvolver sistemas dotados de grande 

flexibilidade que permitam realizar adaptações por forma a acomodar um espectro alargado de 

tipologias de interacção. Efectivamente, tal como um condutor pode realizar adaptações no seu 

automóvel, por forma a ajustar, por exemplo, o nível do assento ou a posição do volante, 

também muitos sistemas operativos e aplicações permitem já que os utilizadores recorram a 

painéis de controlo que permitem definir configurações de acesso e interacção assim como 

definir perfis. No entanto, estes sistemas exigem que seja o utilizador a proceder à 

configuração dos ajustes, introduzindo, muitas vezes, um novo nivel de complexidade 

associado à necessidade de aprender procedimentos e mecanismos de ajuste (Benyon, Crerar 

e Wilkinson, 2001). Importa, assim, promover o desenvolvimento de sistemas de adaptação 

dinâmica que respondam de forma automática às interacções dos utilizadores, configurando-se 

dinamicamente e acomodando as necessidades específicas de cada sujeito (op cit, 2001). A 

este propósito, sublinha-se a afirmação de Suchman (1987) de que importa investigar 

estratégias que permitam encurtar a distância existente entre o carácter circunstancial e 

contextual da actividade humana (no qual se encontram implicadas diferentes variáveis 

ambientais, sociais e sensoriais) e o carácter determinista e planificado das modalidades de 

interacção dos sistemas computacionais. Como afirma Suchman, na análise dos processos de 

interacção entre os sujeitos e as máquinas, importa considerar a natureza das situações 

envolvidas quer ao nível do sujeito, quer ao nível da máquina, numa abordagem 

“comunicacional” às relações entre os sujeitos e as máquinas: 

“[…] the situation of the user comprises preconceptions about the nature of the machine 
and the operations required to use it, combined with moment by moment interpretations of 
evidence found in and through the actual course of its use. The situation of the machine or 
expert help system, in contrast, is constituted by a plan for the use of the machine, written by 
the designer and implemented as the program that determines the machine’s state, including 

áreas de organização das condições de diferenciação das aprendizagens 

variabilidade 
intraindividual 

 variabilidade 
interindividual 

variabilidade dos conteúdos e 
conhecimentos 

variabilidade do processo de 
aprendizagem 

variabilidade do ambiente físico e 
dos suportes 

Esquema 1: áreas de organização das condições de diferenciação das aprendizagens (Not e Bru, 1995) 
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some changes produced by the user’s actions. […] The intersection of the situations of user and 
machine is the locus both for successful exploitation of mutually available resources and for 
problems of understanding that arise out of the disparity of their respective situations.” 
(Suchman, 1987: 118). 

Efectivamente, considerando que os utilizadores executam acções prescritas pelas 

instruções dadas pelo sistema (sendo que essas acções alteram o estado deste) e como as 

acções são sempre situadas em circunstâncias ambientais, sociais e físicas, a análise da 

situação é crucial para o estudo dos processos de interacção (op cit, 1987). Tal como ocorre 

nos processos de conversação humana, na interacção homem-máquina, estão envolvidos 

processos de interpretação; no entanto, no caso da interacção homem-máquina existe uma 

assimetria neste processo de interpretação, em função do carácter pré-determinado de um 

conjunto de estados e respostas aos eventos despoletados pelo utilizador (estes não pré-

determinados) que limitam o âmbito da interacção. É, pois, fundamental que se investiguem 

modelos capazes de combater esta assimetria, ou seja, modelos que possibilitem alargar o 

acesso que a máquina tem às diferentes dimensões das circunstâncias situacionais das acções 

dos utilizadores ou, em alternativa, compensar este défice de acesso41 (op cit, 1987). Assim, na 

análise dos processos de interacção tradicionalmente designados de “homem-máquina”, 

importa, igualmente, proceder a uma valorização dos aspectos contextuais dessa interacção, 

promovendo modalidades de adaptação da “máquina” ao contexto da interacção do “homem”. 

Neste sentido, é fundamental que se desenvolvam modelos centrados no utilizador e no 

contexto de utilização, que permitam que as aplicações computacionais sejam capazes de 

inferir as informações contextuais (relativas às tarefas, ao ambiente físico, social e emocional 

dos sujeitos e aos recursos disponíveis) e oferecer, desta forma, modalidades de interacção 

contextualizadas e não restritas apenas aos pólos “homem-máquina” (Mills e Scholtz, 2002). 

È neste sentido que Mills e Scholtz (2002) sublinham a importância das possibilidades de 

adaptação que podem ser realizadas pelos utilizadores e das interfaces multimodais que, de 

acordo com as preferências, necessidades e tarefas específicas, respondam de forma 

adaptada e coordenada aos diferentes eventos e contextos de interacção. Neste processo, os 

autores identificam diferentes áreas fundamentais de análise e estudo que importa investigar: a 

delimitação e definição daquilo que constitui o contexto, ou seja, a identificação dos elementos 

das tarefas, actividades, ambiente e utilizador que devem ser considerados na análise 

contextual das interacções; a discussão do nível contextual das tarefas colaborativas, com vista 

à compreensão das diferenças entre aquilo que são os contextos individuais e aquilo que 

constitui a forma como estes se relacionam nos contextos grupais; o entendimento dos 

processos de modelação e representação do contexto nas interfaces tecnológicos; e o estudo 

                                                 
41 Tradicionalmente, esta compensação ou substituição é assegurada pela incorporação, na máquina, de um esquema de 
representação e descrição, pré-concebido, do utilizador e do seu contexto, ou seja, de um modelo de utilizador ou plano (Suchman, 
1987). 
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da forma como os modelos informáticos de representação de contexto podem ser utilizados 

pelos utilizadores por forma a que estes interajam e realizem as tarefas de forma mais efectiva 

(op cit, 2002). 

A este propósito, considera-se ainda especialmente relevante a proposta de Bannon e 

Kaptelinin (2001) no sentido de passar a designar os processos de “interacção homem-

máquina” de “actividades mediadas por computador” – apresentada no artigo “From Human-

Computer Interaction to Computer-Mediated Activity”. Para estes autores, e face à cada vez 

mais alargada diversidade de utilizadores e contextos de utilização que a actual disseminação 

globalizada das tecnologias da informação e comunicação catalisou, cabe às equipas de 

desenvolvimento de produtos e serviços tecnológicos, e não aos utilizadores, assegurar 

modalidades de adaptação a essa diversidade (Bannon e Kaptelinin, 2001). Importa, assim, 

compreender a natureza das actividades que são realizadas pelos utilizadores e alargar os 

estudos dos processos de interacção a esta, no sentido de considerar que as tarefas realizadas 

na utilização de ferramentas computacionais não são um fim em si mesmas, devendo ser 

consideradas como actividades humanas, mediadas por tecnologias, e que não se esgotam 

nem restringem apenas aos eventos e interacções assegurados pelas interfaces (op cit, 2001). 

É neste contexto que Bannon e Kaptelinin (2001) apresentam alguns princípios fundamentais 

do enquadramento conceptual para a aplicação da teoria da actividade ao domínio da 

interacção homem-máquina (descritos na Tabela 4): orientação a objectos, 

internalização/externalização, ferramentas de mediação, estrutura hierárquica das actividades 

e desenvolvimento (op cit, 2001).  
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Princípios fundamentais para a aplicação da teoria da actividade ao domínio da interacção homem-máquina 
 
 

Princípio da Orientação a Objectos 
 

O princípio da orientação a objectos relaciona-se com a natureza multidimensional dos objectos com que os sujeitos 
interagem, que devem, segundo este princípio, ser estudados nas suas variadas dimensões e propriedades, incluindo 
as sociais e culturais e não apenas ser considerados como artefactos objectivados e restritos ao uso que deles se 
faz. 
 
 

Princípio da Internalização/Externalização 
 

O princípio da internalização/externalização parte da distinção entre actividades internas (que dizem respeito às 
actividades cognitivas como a atenção, a imaginação, etc.) e externas (movimentos e acções físicos, observáveis, 
como a manipulação); segundo este princípio existe uma coordenação e transformação mútua entre actividades 
internas e externas, pelo que cada uma delas não deve ser analisada separadamente. Assim, a definição do contexto 
de uma actividade encontra-se dependente da análise dos elementos de internalização e externalização que a 
compõem. 
 
 

Princípio das Ferramentas de Mediação 
 

O princípio das ferramentas de mediação sublinha a importância da análise e estudo dos processos de interacção 
entre os sujeitos e os ambientes, particularmente a importância da mediação assegurada por ferramentas42, que 
determinam e moldam esses processos de interacção. As ferramentas são, assim, entendidas como fundamentais 
para a definição do contexto de uso na medida em que são influenciadas por um contexto social e cultural no qual o 
uso decorre. 
 
 

Princípio da estrutura hierárquica das actividades 
 

O princípio da estrutura hierárquica das actividades propõe a análise de cada actividade como uma estrutura que se 
compõe de acções orientadas em torno de objectivos que são, consequentemente, objectos das acções. Cada 
objectivo pode encontrar-se subordinado a um outro objectivo diferente; no entanto, existe, no topo da estrutura 
hierárquica de relação entre objectivos, um nível superior que os autores designam de “motivo” (motive) que se 
assume como o objecto global da actividade: as actividades devem ser entendidas como orientadas a motivos, 
realizadas através de determinadas acções que, por sua vez, são orientadas a objectivos que são implementados 
através de operações específicas. 
 
 

Princípio do desenvolvimento 
 

O princípio do desenvolvimento define que as interacções humanas devem ser analisadas num contexto de 
desenvolvimento contínuo (histórico, cultural e social), e encontra-se enquadrado nos pressupostos teóricos de 
Vygotsky de desenvolvimento individual e social e de desenvolvimento potencial (ou de zona de desenvolvimento 
proximal). 
 
 

Tabela 4: Princípios fundamentais para a aplicação da teoria da actividade ao domínio da interacção homem-
máquina (Bannon e Kaptelinin, 2001) 

 

A aplicação destes princípios (quer aos modelos de interacção homem-máquina, quer, 

mais especificamente, aos modelos de aplicações de apoio à aprendizagem) poderá favorecer 

o desenvolvimento de uma abordagem mais profunda à análise da actividade humana 

(contextualizada e diversa) e, desta forma, assegurar que eventos, interacções e processos de 

mediação possam ser representados de forma multidimensional e contextual e não restrita aos 

elementos técnicos e funcionais (op cit, 2001). 

Numa outra perspectiva, Brown e Chignell (1995) propõem que a forma como a 

informação é apresentada e estruturada num documento hipermédia possa ser adaptada e 

flexibilizada, numa lógica que os autores designam de “free-form multimedia” e que ultrapassa 

                                                 
42 O conceito de ferramenta é aqui entendido segundo a perspectiva de Vygotsky: “According to Vygotsky, there are two categories of 
tools: technical and psychological. Technical tools are intended to manipulate physical objects (e.g., a hammer), whereas psychological 
tools are used by human beings to influence other people or themselves (e.g., the multiplication table, a calendar, ar an advertisement).” 
(Bannon e Kaptelinin, 2001: 189). 
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a já referida adaptação ao nível da interface. Assim, e segundo a proposta dos autores, importa 

assegurar modalidades de adaptação que permitam que utilizadores e autores sejam co-

autores da estrutura hipermédia, pela oferta da possibilidade, ao utilizador, de configurar, por 

exemplo, posições, relações e sentidos de nós e links:   

“We view free-form multimedia as a new paradigm for end-user application development. 
Under this paradigm, users can exploit interface constructs in a number of different ways. For 
instance, in terms of link syntax (the free-form multimedia equivalent of data structure), users 
may determine links to be one-to-one or one-to-many. They may also be one-way, or 
bidirectional.” (Brown e Chignell, 1995: 193) 

É neste sentido que se sublinha a importância dos estudos de modelos de adaptação 

universal de interfaces, ferramentas e aplicações (apresentados no capítulo 3), de forma a 

permitir uma utilização universal e alargada dos mesmos à diversidade de utilizadores. 

Efectivamente, os utilizadores efectuam usos diferenciados das ferramentas e aplicações, pelo 

que importa oferecer soluções adaptadas às diferentes modalidades de interacção e cognição:  

“Users approach new software tools with diverse skills and multiple intelligences. Some 
users need only a few minutes of orientation to understand the novelties and begin to use new 
tools successfully. Others need more time to acquire knowledge about the objects and actions 
in the applications domain and the user interface. Current interfaces could be improved with 
more lucid instructions, better error prevention, regular use of graphical overviews, and more 
effective tutorials for novices. Intermittent users would benefit from more well-designed online 
help, and experts need compact presentations of guidance materials and shortcuts for frequent 
tasks.” (Shneiderman, 2003: 47). 

A adaptação assume-se, assim, como um elemento-chave para responder à diversidade, 

no contexto dos estudos de interacção com ferramentas computacionais: neste sentido, 

entende-se por adaptação a capacidade que uma dada aplicação computacional tem para 

produzir alterações dinâmicas em função quer de atributos individuais dos utilizadores 

(cognitivos, motores, sensoriais, ou, mais genericamente, necessidades e preferências), quer 

de contextos particulares de uso (relativos a plataformas e sistemas de hardware e software e 

a ambientes de utilização) (Stephanidis e Savidis, 2001). De acordo com Stephanidis e Savidis 

(2001), neste processo de adaptação importa considerar três eixos principais (Esquema 2): a 

fonte dos dados ou da informação que assegura a recolha destes com vista à adaptação aos 

mesmos, o nível de interacção com que a adaptação é efectuada e o tipo de informação 

disponibilizada. No que respeita à fonte dos dados, os autores distinguem duas categorias 

principais, mas complementares: dados disponíveis a priori, ou seja, antes do processo de 

interacção se iniciar (perfis de utilizador, perfis do sistema, informação sobre o contexto do 

utilizador) e dados recolhidos durante o processo de interacção, através de ferramentas de 

monitorização (op cit, 2001). Quanto ao segundo eixo, é possível distinguir três níveis principais 

de interacção com que a adaptação é realizada: ao nível semântico (através de diferentes 

metáforas gráficas, por exemplo), ao nível sintáctico (pela possibilidade de seleccionar padrões 
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alternativos de diálogo, por exemplo, orientados a objectos ou a funções) e ao nível lexical 

(modificando atributos de apresentação da informação, dispositivos de input/output, etc.). Por 

fim, o terceiro eixo, da tipologia de informação a disponibilizar para permitir realizar as 

adaptações, podem distinguir-se, entre outros, as características dos utilizadores (capacidades, 

competências, requisitos, preferências, mestria), as características da plataforma (dispositivos 

de input/output, tipo de terminal) ou requisitos das tarefas (sequenciação, propensão a erros).  

 

 

É neste enquadramento (e no contexto na proposta de estudo de estratégias e 

metodologias de desenvolvimento, implementação e acompanhamento das modalidades de 

aprendizagem de mediação tecnológica) que se sublinha a importância de valorizar as 

possibilidades de adaptação dinâmica dos sitemas e plataformas e o estudo e aplicação dos 

princípios do Design Universal (conforme será descrito no capitulo 3). Particularmete, 

considera-se de especial relevância valorizar o entendimento de que os processos de 

aprendizagem se encontram enquadrados em processos comunicativos sendo, portanto, vital 

observar o fenómeno educativo como um fenómeno situado e dinamicamente relacionado com 

contextos de experiência e quadros de referência particulares. Tal como refere Lopes (1998), 

reforçando a posição de Bateson (1977), a aprendizagem ocorre em contextos específicos, 

pelo que importa considerar os factores contextuais e situacionais implicados na mesma: para 

Bateson (1977) a aprendizagem realiza-se em quatro níveis, num processo sistémico e 

ecológico, no qual cada nível emerge dos anteriores num aumento de redundância e 

complexidade gradual entre o sujeito e o ambiente – cada nível apresenta-se como um meta-

contexto do anterior (Bateson, 1977). É neste sentido que o autor se refere ao conceito de 

“deutero-aprendizagem”, que designa os processos de transferência e generalização das 

aprendizagens para outros contextos, ou seja, o fenómeno de “aprender a aprender” a partir de 

um contexto prévio (Bateson, 1987). Lopes (1988) sistematiza os referidos quatro níveis de 

fonte dos dados para adaptação nível de interacção da adaptação tipo de informação disponibilizada 

dados disponíveis à priori 

dados recolhidos  

perfis de utilizador 

perfis do sistema 

informação sobre o contexto

sistema de monitorização 

adaptação semântica 

adaptação sintáctica 

adaptação lexical 

metáforas gráficas (ex.)

padrões de diálogo  (ex.)

representação da informação  (ex.)

características dos utilizadores 

capacidades, competências, etc. 

características da plataforma 

dispositivos de input, etc. 

requisitos das tarefas 

sequenciação (ex.) 

Esquema 2: eixos principais a considerar na implementação de processos de adaptação  
(Stephanidis e Savidis, 2001)
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aprendizagem: ao nível zero corresponde uma aprendizagem linear, “de tipo causa e efeito”; no 

nível um, ocorrem transferências de aprendizagem para situações nas quais o estímulo é 

idêntico ao que desencadeou a aprendizagem; o nível dois, o da deutero-aprendizagem, 

corresponde aos fenómenos de generalização e transposição das aprendizagens adquiridas 

para novos contextos; e, finalmente, no nível três assiste-se a uma tomada de consciência 

relativamente ao processo de aprendizagem, numa lógica autobiográfica ecológica de 

construção de conhecimentos relativamente à forma como se aprende a “aprender como se 

aprendeu” (Cf. Lopes, 1998). 

Esta abordagem de influência mútua entre os processos de comunicação e os processos 

de aprendizagem e, em concreto, a análise dos contextos em que estes decorrem e que os 

configuram e determinam, vem sublinhar a importância da consideração dos enquadramentos 

situacionais enquanto configurações “relacionais e interaccionais” essenciais no fenómeno de 

comunicação humana (Lopes, 1988: 44). Tal como afirma Duarte Rodrigues (1990), a 

situação43, nos processos de interpretação, apresenta-se como um “ancoradouro” que delimita 

o “horizonte do sentido plausível”44 (Duarte Rodrigues, 1990: 133). O estudo da tecnologia, 

enquanto fenómeno social, deve assim valorizar os sentidos que são atribuídos às práticas 

tecnológicas desenvolvidas em contextos sociais. Como afirma Lévy (1990), o uso constitui-se 

na “construção de novos ordenamentos de sentido” (Lévy, 1990: 74), ou seja, implica sempre 

uma “torção semântica”, pelo que importa desenvolver sistemas e ferramentas tecnológicos 

flexíveis por forma a permitir que estes se adaptem dinamicamente e respondam de forma a, 

por um lado, acomodar de forma eficaz o espectro mais alargado possível de utilizadores e, por 

outro, a ancorar variâncias de sentido em comunidades abertas e multidimensionais.  

 

 

                                                 
43 A este propósito, considera-se interessante a afirmação de Meyrowitz (1994) de que as “situações” devem ser entendidas enquanto 
“sistemas de informação” acerca das redes de relação social que enquadram qualquer processo comunicativo. 
 
44 “... a situação desempenha um dos papéis mais importantes e no entanto mais esquecidos do processo hermenêutico, servindo de 
ancoradouro, de fixação do intérprete, delimitando o horizonte do sentido plausível e validando assim a interpretação.” (Duarte 
Rodrigues, 1999: 133). 
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2.5. Redes e Tecnologias distribuídas de Comunicação e Aprendizagem 

Os desenvolvimentos catalisados pela globalização das redes de informação e 

comunicação, que a disseminação da Internet e dos seus serviços assegurou, operaram 

diversas alterações nos sistemas de educação e formação, não apenas ao nível da distribuição 

e acesso a recursos, materiais e serviços, mas, também, ao nível do incremento e flexibilização 

das modalidades de comunicação, partilha, colaboração e participação. Importa, pois, 

descrever e caracterizar os fundamentos e implicações do aparecimento de novas 

configurações, mais flexíveis, dos cenários nos quais decorrem as aprendizagens, 

nomeadamente ao nível dos seus quadros espácio-temporais não mais restritos às lógicas de 

sincronismo e presença; paralelamente, importa compreender as consequências dessa 

reconfiguração ao nível das estratégias curriculares e comunicacionais e ao nível dos 

processos de adaptação e partilha contextualizada. 

2.5.1. Flexibilização espácio-temporal 

“Os dispositivos electrónicos da informação permitem ultrapassar cada vez mais as 
limitações do espaço e do tempo que, até há pouco tempo, nos mantinham relativamente 
confinados à comunidade que nos tinha visto nascer, viver e crescer.” (Duarte Rodrigues, 
1999a: 24). 

Os novos sistemas de comunicação a distância reconfiguram as lógicas de presença e 

de espaço, criando novas modalidades de interacção e contribuindo para uma reformulação do 

papel do espaço nas lógicas comunicacionais. Hall ([1966]1986) sublinhou a importância da 

dimensão espacial na comunicação, indicando a existência de quatro distâncias principais (a 

íntima, a pessoal, a social e a pública) e enfatizando a natureza territorial e física das mesmas. 

Actualmente, as redes globais de informação e os sistemas de comunicação a distância 

promovem uma reestruturação das dimensões e alcances da distância, diluindo os conceitos 

de espaço físico e território e criando novas lógicas de proximidade e distância. Efectivamente, 

o carácter circunscrito (social, técnica e culturalmente) das fronteiras territoriais que demarcam 

os limites das comunidades tradicionais, encontra-se cada vez mais esbatido, dando lugar a 

uma reformulação dos conceitos e das práticas de contiguidade e de partilha comum (Duarte 

Rodrigues, 1990).  

Neste sentido, e como afirma Duarte Rodrigues (1999a), assiste-se à definição de novas 

formas de sociabilidade (não dependentes do enraizamento territorial ou geográfico e de 

carácter aberto, fluído, movediço e reticular), agora, não alicerçadas apenas em relações 

presenciais delimitadas pelo espaço (familiares ou de vizinhança) (Duarte Rodrigues, 1999a, 

1999b). Como afirma Lévy (1990), assiste-se a uma “mobilização permanente dos homens e 
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das coisas”, iniciada com a Revolução Industrial, baseada não em processos de inscrição 

territorial, mas antes nos fenómenos de telepresença45 (Lévy, 1990:145). A telepresença46 é 

pois um dos fenómenos de maior relevância no estudo dos processos de comunicação humana 

a distância: como afirma Cadoz (1996) nestes novos cenários de dissolução do espaço e de 

multiplicação dos lugares de interacção podem, efectivamente, ganhar consistência processos 

de construção de novos “modos de ser sociais” e de novas comunidades, sustentadas não na 

presença corporal mas antes na telepresença e partilha e interacção humanas47. 

No âmbito educativo, verifica-se uma tendência crescente para o recurso a contextos de 

aprendizagem com base na telepresença, nos quais as interacções e aprendizagens se 

encontram não apenas circunscritas ao espaço e tempo formais da instituição escolar, estando 

cada vez mais distribuídas em diferentes espaços e tempos (Duarte da Silva, 1999) e nas quais 

coexistem, se articulam e convergem, muitas vezes, processos e modelos de formação do 

ensino presencial e do ensino a distância, como se verifica nos sistemas de blended learning. 

2.5.2. Modelos de Ensino a distância, Breve descrição da evolução histórica 

As modalidades de ensino/aprendizagem a distância, nas quais o ambiente presencial da 

escola (de sincronismo espácio-temporal) é substituído por formas alternativas de contacto e 

acesso à informação, têm sido utilizadas, ao longo dos tempos, de forma muito variada (Pinto, 

2002). 

No final do século XIX surgem os primeiros modelos de ensino a distância, designados 

de “correspondence schools”, nomeadamente na Nova Zelândia, Canadá e Austrália, 

especificamente desenvolvidos para crianças que, face a constrangimentos de afastamento 

geográfico ou outros, não podiam frequentar as escolas do ensino básico, tipicamente situadas 

nos centros populacionais, nomeadamente, estações e centros periféricos que permitiam o 

envio e recepção de materiais impressos (Wolf, 1996). Ainda neste século, é amplamente 

referida a iniciativa de Isaac Pitman de iniciar o ensino por correspondência, através da 

empresa “Correspondence Colleges”, na área da estenografia/taquigrafia (Duggleby, 2002). 

                                                 
45 De acordo com Rheilgold (1991), o termo “telepresence” foi, pela primeira vez, utilizado por Minsky, em 1979; Minsky defendia, à 
data, a utilização de tecnologias de controlo remoto e de instrumentos de telepresença para acesso a ambientes perigosos ou 
inacessíveis, com vista ao apoio à resolução de problemas em áreas variadas, como a saúde, a produção, a energia ou o ambiente. 
(Rheingold, 1991). 
 
46 De acordo com Kerckhove (1997), existem quatro condições essenciais para que a percepção da presença seja efectiva num 
contexto de telepresença: informação partilhada da fonte da presença, ie, do outro (não necessariamente visual - o autor indica que as 
informações tácteis e auditivas contribuem mais eficazmente para a percepção da presença); um espaço partilhado (o facto do espaço 
ser electrónico ou virtual não implica na percepção da presença); um tempo partilhado; e tempos/intervalos de interacção (“interval”) 
evidentes (Kerckhove, 1997). 
 
47 Aliás, Wolton defende que estes novos mecanismos mediatizados de comunicação humana a distância são mais eficazes e racionais 
do que os da comunicação presencial; para o autor, a tensão com o outro (ainda que fundamental para a construção do sentido da 
comunicação nos processos de comunicação presencial) dilui-se nos processos de comunicação a distância, podendo catalisar 
interacções com um elevado grau de eficácia (Wolton, 1999). 
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Apesar de no início do século XX a generalidade das soluções de ensino a distância se 

basearem no envio de mensagens e materiais, em formato papel e através dos serviços 

postais, começam, no início do século, a surgir novas experiências, nomeadamente pelo 

recurso a tecnologias que vêm complementar os recursos em papel. Destas, destacam-se, em 

1924, o início da programação rádio da BBC para a educação de adultos, com o programa 

“Insects in Relation to Man” e, em 1951, na Austrália, a utilização de um sistema de radio para 

assegurar a comunicação entre um aluno e um tutor, na Escola de Aviação “Alice Springs” 

(Bates, 1996). Em 1938, importa destacar a criação do ICDE (International Council for Open 

and Distance Education), uma organização actualmente reconhecida pela UNESCO e que 

assume um importante papel na discussão internacional na área do e-learning (ICDE, 2005). 

A partir dos anos 70, e com a criação da Universidade Aberta, no Reino Unido48, inicia-se 

a utilização sistemática de meios de comunicação a distância como a rádio, a televisão e o 

vídeo no apoio ao ensino (Cf. Duggleby, 2002) ainda que de uma forma passiva, na qual os 

referidos meios eram utilizados somente com o objectivo de transmitir informação entre um 

aluno e um professor (Cf. Schrum e Hong, 2002). É apenas com a introdução das tecnologias 

da comunicação baseadas nas redes distribuídas que se assiste, por um lado, a um incremento 

dos níveis de interacção, participação, envolvimento e colaboração na utilização desses meios 

tecnológicos e, por outro, a um alargamento (geográfico e social) da utilização destes recursos 

(Schrum e Hong, 2002). É neste contexto, do aumento dos níveis de interacção e participação 

que Minoli (1996) propõe o termo “Interactive Distance Learning” para designar um novo 

paradigma de ensino a distância suportado pelas tecnologias e redes distribuídas de 

comunicação; o autor enfatiza as facilidades interactivas destas tecnologias, assim como a 

distribuição e disseminação de recursos que as mesmas permitem, aliadas a um incremento 

dos níveis de flexibilidade, personalização e adaptação.  

Da análise histórica da evolução dos modelos de ensino a distância, sobressai uma nítida 

sucessão de gerações principais (Nipper, 1989 e Kaufman, 1989, citados por Bates, 1995): 

uma primeira geração, designada de “single media”, na qual predomina a utilização de uma 

única tecnologia (inicialmente o papel)49 associada a um baixo nível de interacção, e para a 

qual foram preponderantes os avanços assegurados pelos trabalhos de Gutemberg, Bell e 

Morse; uma segunda, na qual se assiste à integração de diferentes materiais, designada de 

“Multimedia Distance Education”, fortemente ligada ao aparecimento da Open University e na 

qual ainda prevaleceu um modelo essencialmente de transmissão; e uma terceira, 

genericamente designada de “E-learning” catalisada pelo desenvolvimento e disseminação das 

redes distribuídas de comunicação, na qual claramente se favorecem modalidades flexíveis de 

                                                 
48 No Reino Unido, importa destacar, ainda, em 1967, a criação do National Council for Educational Technology, na sequência de um 
relatório acerca do papel do audiovisual no ensino superior (Eraut, 1996). 
 
49 De acordo com Bates (1996), as Epístolas de São Paulo, do Novo Testamento, são um dos mais remotos exemplos desta primeira 
geração de modelos de ensino a distância (Bates, 1996). 
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interacção, colaboração e diálogo, síncronos e assíncronos e individuais ou grupais (Bates, 

1996). Efectivamente, a expressão “E-Learning” tem vindo a ser utilizada de forma consistente 

nos últimos tempos (Ramos, 2002) para designar uma grande variedade de contextos de 

aplicação e sistemas, cuja principal característica se relaciona não apenas com a flexibilidade 

espacial e temporal do acesso a situações de aprendizagem mas, também, com a flexibilização 

face a condicionantes cognitivas, sociais e culturais (op cit, 2002). Recentemente, e face aos 

desenvolvimentos na área das comunicações móveis, assiste-se à formação de um novo 

modelo, ou de uma quarta geração, designada de “mobile-learning” (Georgiev, Georgieva e 

Smrikarov, 2004).  

Numa perspectiva crítica a esta abordagem das diferentes gerações dos sistemas de 

educação a distância, Ljosa (1994) e Eurelings (2001) defendem que, actualmente, mais do 

que observar uma sucessão de categorias ou gerações, importa atender às diferentes 

estruturas e modelos que estas foram assegurando e que não se encontram compartimentados 

em momentos no tempo: antes, coexistem, nos dias de hoje, independentemente da sua 

relevância histórica, e em função das particularidades dos sistemas de educação e formação. 

Assim, importa efectuar uma análise contextualizada às necessidades e requisitos de cada 

modelo de formação específico e aferir as tecnologias, recursos, estratégias e materiais 

apropriados aos mesmos (Belanger e Jordan, 2000). 

De forma transversal a estes diferentes modelos, que ao longo do tempo foram surgindo 

e que hoje integram uma alargada variedade de soluções disponíveis, observa-se a 

coexistência de um objectivo global de flexibilização e abertura dos sistemas e modelos de 

formação a segmentos populacionais que, de outra forma, se encontrariam limitados a 

participar nos sistemas de formação (Belanger e Jordan, 2000). É neste contexto que se 

vulgariza a utilização da expressão “Open Learning” para designar a ênfase na abertura dos 

modelos de formação a distância, quando comparados com o carácter fechado dos modelos de 

ensino dito tradicional: abertura tanto ao nível do acesso, como da autonomia do estudo, das 

circunstâncias espácio-temporais, da duração e mesmo dos modelos curriculares (Peters, 

1994). A este pretexto é fundamental a distinção que Bates (1995) propõe entre os conceitos 

de “Open Learning” e “Distance Learning”: para o autor, o primeiro designa essencialmente um 

objectivo ou uma meta no campo educativo, nomeadamente o do aumento da flexibilidade 

espacial, temporal e social dos sistemas de formação; já o segundo é entendido como um meio 

para esse fim. Nesta perspectiva, o Ensino a distância deve ser compreendido como uma das 

formas pela qual se poderá assegurar um incremento do Ensino Aberto. 

No contexto nacional, e para além da já referida iniciativa da Telescola, da década de 60, 

importa destacar a forma como a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86) caracteriza o 

ensino a distância: o ensino à distancia é aqui descrito como uma “Modalidade Especial de 

Educação Escolar” (Subsecção IV, Artigo 16º da Lei 46/86), entendida não apenas como uma 
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“forma complementar do ensino regular”, mas também como uma “modalidade alternativa da 

educação escolar” e com “particular incidência na educação recorrente e na formação contínua 

de professores.” (Subsecção IV, Artigo 21º da Lei 46/86). Já no final da década de 90, o 

relatório do Ministério da Educação “Sistema Educativo Português, Caracterização e Propostas 

para o Futuro”, de 1999 (ME GAERI, 1999), indica que o ensino à distancia assegura, naquela 

data, o ensino de populações adultas em regime de auto-aprendizagem não presencial, com 

especial incidência na formação de professores e no ensino do 2º ciclo do ensino básico (neste 

caso, abrangendo zonas de difícil acessibilidade geográfica, baixa densidade populacional 

estudantil e não cobertas pela rede de estabelecimentos escolares) (ME GAERI, 1999). 

2.5.3. Implicações dos Sistemas de E-learning nas Estratégias e Modelos de 
Aprendizagem 

“Ensinar com a Internet será uma revolução, se mudarmos simultaneamente os 
paradigmas educacionais. Caso contrário, servirá somente com um verniz, um paliativo ou uma 
jogada de marketing.” (Moran, 1999: 26). 

Para diferentes autores, as novas modalidades de formação, asseguradas pelo ensino a 

distância, propiciaram uma alteração estrutural, nas estratégias e praticas pedagógicas, 

decorrente de diferentes factores: do incremento dos níveis de interacção e participação dos 

alunos; do desenvolvimento de modelos menos centrados nos professores; de uma maior 

valorização dos processos de construção do saber (mais do que os de simples transmissão) 

(Larson, 1997); do desenvolvimento de metodologias de trabalho colaborativo; e da 

flexibilização espacial, temporal e social no acesso à formação. No entanto, e tal como afirma 

Markel (1999), os modelos pedagógicos não sofrem necessariamente uma alteração em 

função do desenvolvimento dos sistemas de ensino a distância, já que a abordagem da 

aprendizagem activa, colaborativa e centrada no aluno não depende exclusivamente dos 

meios, tecnologias ou ferramentas, mas antes das estratégias de formação que estes 

asseguram:  

“[...] distance education is progressive, then, rely on a pedagogical model that is older 
than the typewriter. (…) The important characteristic of active, student-centered education is 
what students are asked to do—how they engage the material — not whether the media used 
are digital or analog.” (Markel, 1999: 214-215).  

Segundo esta perspectiva, importa valorizar essencialmente estratégias de ensino-

aprendizagem e modelos pedagógicos que valorizem o papel activo dos sujeitos e dos grupos, 

tanto nas modalidades presenciais, como nas modalidades a distância, suportadas ou não por 

ferramentas computacionais e redes distribuídas. Neste âmbito, ganha especial relevância o 

estudo dos processos de interacção, não apenas entre sujeitos e recursos ou ferramentas, 

mas, fundamentalmente, interacção entre diferentes sujeitos (Moore, 1994; Collis, 1996) e, tal 
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como propõem French e Valdes (2002), o estudo dos processos de envolvimento dos alunos 

em experiências de aprendizagem activas, capazes de catalisar e motivar a participação de 

todos nas actividades propostas.  

Esta valorização dos processos de envolvimento e participação activa deve, 

inclusivamente, integrar o estudo de mecanismos de suporte, encorajamento e partilha, no 

sentido de apoiar os alunos e combater fenómenos de isolamento (op cit 2002). Efectivamente, 

importa estudar e implementar procedimentos que assegurem que os sujeitos, cuja integração 

em sistemas de e-learning, é, muitas vezes, determinada por situações de isolamento 

(financeiro, demográfico, geográfico, social, cognitivo) (op cit, 2002) não se sintam ainda mais 

isolados durante a experiência de uso e participação em sistemas de e-learning. É, pois, 

fundamental, estudar modelos que promovam o estabelecimento de procedimentos eficazes de 

uso de ferramentas de interacção e comunicação, como o e-mail, os fóruns, etc., quer entre 

alunos, quer entre alunos e docentes/tutores, e que contribuam para o fortalecimento dos laços 

e vínculos interpessoais do grupo e para a promoção da compreensão mútua, da confiança e 

da partilha de saberes (op cit, 2002). 

De facto, e como afirma Moran (1999), importa enquadrar as experiências de 

aprendizagem, sustentadas na Internet, em contextos estruturais de mudança que favoreçam 

processos de comunicação abertos, com vista ao estabelecimento de mecanismos de 

participação interpessoais e grupais efectivos. É neste contexto que se entende fundamental 

sublinhar de novo a já referida proposta de Kaplún (1999) no sentido de inverter a tendência de 

cristalização daquilo a que o autor chama de “paradigma informacional”, que se foi instalando à 

medida que o ensino se foi massificando, e que tem vindo a promover a desvalorização da 

comunicação, do diálogo e das interacções, no contexto educativo. Para Kaplún, o grande risco 

da actual revolução tecnológica, no campo educativo, é o fortalecimento deste paradigma da 

informação, personificado por sujeitos isolados, a distância, apoiados apenas por volumes 

alargados de informação e no qual a lógica da transmissão é sobrevalorizada relativamente à 

da comunicação e socialização:  

“O que estamos presenciando nesse sector não parece encaminhar-se para a 
concretização dessa aldeia global do sonho mcluhaniano e sim para a instauração de um 
arquipélago global, composto de seres tecnologicamente hipercomunicados mas socialmente 
isolados.” (Kaplún, 1999: 71). 

Configura-se, assim, a necessidade de assegurar o estabelecimento das bases para a 

edificação do paradigma comunicacional, pelo estudo e criação de estratégias e metodologias 

que promovam “a competência comunicativa dos sujeitos educandos” (op cit, 1999:74) e que 

favoreçam os processos de interacção e participação efectiva dos diferentes agentes 

educativos. As lógicas da aprendizagem individualizada e isolada, herdadas do ensino 

presencial massificado, devem, pois, ser ultrapassadas, no sentido de criar as bases para a 
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transformação dos indivíduos receptores passivos em sujeitos em diálogo e com competências 

comunicativas apuradas (op cit, 1999). Como afirma Dias de Figueiredo (2001), as principais 

limitações e desafios do e-Learning não são tecnológicos, sociológicos ou institucionais, mas 

antes pedagógicos, já que importa repensar e transformar as metodologias e estratégias de 

ensino-aprendizagem, no sentido de valorizar as actividades e os contextos de aprendizagem e 

não apenas os conteúdos e a transmissão dos saberes. 

2.5.4. Iniciativas, Resoluções e Planos de Acção da União Europeia de Promoção do E-
Learning 

No contexto da análise dos modelos, estratégias e sistemas de E-Learning, importa 

considerar as diferentes iniciativas, resoluções e planos de acção da União Europeia que têm 

contribuído, nos últimos anos, tanto para a regulamentação, como para a generalização e 

favorecimento do acesso a diferentes soluções de e-Learning. 

A 20 de Julho de 2001 é publicada, no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, a 

“Resolução do Conselho de 13 de Julho de 2001 sobre o e-Learning” (2001/C 204/02) que 

convida os Estados Membros a uma integração efectiva das TIC nos sistemas de educação e 

formação, por forma a que se tire partido do potencial dos meios de aprendizagem virtual 

(Internet e Multimédia) e com vista a favorecer uma mais rápida realização da aprendizagem 

ao longo da vida. Nesta resolução é dado especial destaque à necessidade de proporcionar, a 

todos, acesso às oportunidades educativas (independentemente de constrangimentos sociais, 

económicos ou geográficos) e ainda à necessidade de intensificar a investigação, 

experimentação e avaliação das “dimensões pedagógicas, socioeconómicas e tecnológicas 

das novas abordagens mediadas pelas TIC, e a sua adaptação às necessidades dos 

utilizadores” (CUE, 2001: 5). Na base desta Resolução, encontram-se as conclusões, tanto do 

Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março de 2000 (especificamente à definição do 

objectivo estratégico de criação de uma economia competitiva, baseada no conhecimento e na 

utilização das TIC), como do Conselho Europeu de Estocolmo, de 23 e 24 de Março de 2001, 

nomeadamente no que respeita à prioridade que deveria ser dada ao reforço das competências 

e qualificações na área das TIC (op cit, 2001). 

Ainda em 2001, é lançado pela Comissão das Comunidades Europeias o “Plano de 

Acção E-Learning, Pensar o Futuro da Educação” (CCE, 2001a), a abranger o período de 2001 

a 2004, e que visa apresentar meios e modalidades de execução da “Iniciativa E-Learning, 

Pensar o Futuro da Educação”, que havia sido adoptada pela Comissão Europeia a 24 de Maio 

de 2000. Esta iniciativa, igualmente na sequência das conclusões do Conselho Europeu de 

Lisboa, apresenta diferentes objectivos e linhas de acção com vista a uma utilização efectiva 

das tecnologias multimédia e da Internet, no sentido de melhorar a qualidade dos processos de 

aprendizagem e colaboração a distância e de facilitar o acesso a recursos e serviços 
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educativos. A referida Iniciativa, de 2001, inscrita no quadro do Plano de Acção Global 

eEurope, reforça ainda a importância do estudo das abordagens pedagógicas da utilização das 

tecnologias digitais nos processos de aprendizagem e apresenta interessantes incentivos à 

criação de recursos educativos acessíveis (sem constrangimentos espácio-temporais), ao 

desenvolvimento de redes virtuais de cooperação e colaboração, ao estudo e análise das 

diferenças individuais na educação para necessidades específicas e à exploração das 

potencialidades das tecnologias no apoio às situações de deficiência, exclusão e dificuldades 

de acesso à educação50 (CCE, 2001a).  

No âmbito europeu, interessa igualmente referir o Projecto Prometeus, lançado em 

Março de 1999 e financiado pela Comissão Europeia, e que tem como principal objectivo 

analisar e abordar, de forma global e partilhada, os mecanismos e procedimentos de produção 

e fornecimento de tecnologias e conteúdos de E-Learning na Europa. Para tal, o projecto reúne 

especialistas de diferentes áreas na procura de criar um fórum alargado e crítico que permita 

identificar, partilhar e disseminar conhecimentos e práticas em diferentes áreas do E-Learning 

(Griffiths, 2001). 

Na base destas Iniciativas, Resoluções e Projectos, encontra-se um importante 

Memorando da União Europeia, de Outubro de 1998: o “Multimedia Access to Education and 

Training in Europe, Memorandum of Understanding (MoU)”, que, para além de lançar as bases 

das iniciativas de apoio ao estudo e produção de tecnologias e metodologias de ensino-

aprendizagem no âmbito da Sociedade da Informação, apresenta, como prioridade, a 

necessidade de avançar no domínio da normalização. Este Memorando apresenta medidas 

para o período de 1998-2002 e enquadra-se no Programa IST (Information Society 

Technologies), do 5º Programa-Quadro da União Europeia (EC, 1998). De influência 

considerável para este Memorando encontra-se um Plano de Acção que havia sido lançado 

dois anos antes, em 1996, e com uma período de actuação até 1998: o “Learning in the 

Information Society, Action plan for a European Education Initiative”51 e que, a partir dos 

resultados positivos de alguns projectos piloto que haviam decorrido, sublinha as vantagens 
                                                 
50 Constituíam ainda objectivos desta Iniciativa, e numa perspectiva de promoção da “cultura digital”, a implantação de uma infra-
estrutura tecnológica de qualidade, a custos acessíveis, e a intensificação da utilização pedagógica das tecnologias (disponibilização de 
recursos multimédia e acesso à Internet nas escolas, ligação global das redes de investigação; disponibilidade de serviços de apoio e 
recursos educativos na Internet; desenvolvimento de plataformas de aprendizagem on-line para docentes, alunos e pais; apoio à 
evolução dos programas escolares, com vista à sua actualização considerando ao utilização das TIC). A Iniciativa apela, assim, à 
transformação dos diferentes espaços educativos (centros de formação, escolas, universidades) em centros locais de aquisição de 
conhecimento, polivalentes e acessíveis a todos e à criação de condições para o desenvolvimento de conteúdos, serviços e ambientes 
de aprendizagem com base tecnológica. Assim, e no sentido de assegurar a exequibilidade desta Iniciativa, o “Plano de Acção E-
Learning, Pensar o Futuro da Educação”, veio propor que a aprendizagem ao longo da vida se assumisse como a força motriz de uma 
economia competitiva e de uma sociedade solidária e coesa. Neste sentido, o Plano apela aos diversos agentes envolvidos (educativos, 
sociais, industriais e económicos) a uma mobilização no sentido de suprir o défice de competências na área das novas tecnologias, com 
vista a um aumento da empregabilidade e da inclusão social de todos. Destaca-se, em especial, a acção “Um espaço europeu de 
investigação sobre os novos ambientes de aprendizagem”, que tem por principal objectivo o reforço da investigação (nos domínios 
pedagógico, socio-económico e tecnológico) na área da utilização das TIC na educação, aprendizagem e formação profissional, 
especificamente no que respeita à experimentação de novos ambientes de aprendizagem (CCE, 2001a). 
 
51 O “Learning in the Information Society, Action plan for a European Education Initiative” é assumido como a resposta da Comissão 
Europeia aos pedidos enunciados no Conselho Europeu de Florença de 1996 e segue as linhas orientadoras e conclusões da 
Resolução do Conselho acerca do Software Educativo e da Multimédia, assim como as Recomendações do Relatório "Educational 
Software and Multimedia" (Cresson e Bangemann, 1996). 
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das tecnologias da informação e do multimédia no ensino, especificamente no que respeita ao 

desenvolvimento de ferramentas e metodologias flexíveis, interactivas, adaptadas e 

globalmente acessíveis. As diferentes Linhas de Acção propostas relacionam-se 

fundamentalmente com: a conexão de redes locais e regionais e de escolas isoladas; a 

experimentação de ambientes educativos inovadores que incorporem novas tecnologias: o 

estímulo ao desenvolvimento e disseminação de conteúdos e serviços educativos, pela 

cooperação com produtores multimédia e com o sector educativo; a promoção da formação e 

suporte aos docentes na área das novas tecnologias; e a divulgação alargada das 

oportunidades oferecidas pelos equipamentos audiovisuais e pelos produtos multimédia no 

ensino (Cresson e Bangemann, 1996). 

2.5.5. Normalização de tecnologias, plataformas e sistemas de E-Learning 

“… elearning designers often have to rebuild their lessons every time the lessons are 
moved to a new website or learning management system.” (Milowski, 2001: 860). 

Genericamente, os processos de normalização na área do E-Learning visam assegurar a 

regulamentação e uniformidade na caracterização dos conteúdos e recursos (por forma a que 

estes possam ser reutilizados em diferentes contextos) e cobrem diferente áreas, como a 

partilha e reutilização de conteúdos, a interoperabilidade de sistemas de gestão de 

aprendizagem52 (LMS - Learning Management Systems), a partilha de metadados, a 

harmonização dos sistemas de representação das informações sobre os alunos e dos dados 

relativos à avaliação e estrutura dos cursos (Milowski, 2001). 

Uma das mais interessantes recomendações do acima referido Memorando de 1998 vai 

sentido de se avançar com o processo de normalização das tecnologias de apoio à 

aprendizagem. O MoU sublinha a necessidade de se efectuar um trabalho de cooperação com 

os organismos e comités de normalização europeus, como o CEN (“Comité Européen de 

Normalisation, European Committee for Standardization”) e o ISSS (“Information Society 

Standardization System of the European Standardization Committee”); é ainda sublinhada a 

necessidade destes organismos trabalharem em coordenação com outras Instituições de 

Normalização (como o IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. – 

especificamente com o Learning Technology Standards Committee), com vista à harmonização 

e integração global das diferentes soluções propostas e à criação de normas 

internacionalmente aceites. Tal como refere o MoU, a normalização, neste campo, reveste-se 

de capital importância, sendo inúmeras as vantagens que desta decorrem: a disponibilidade de 

conteúdos reutilizáveis e acessíveis para todos, fundamental face aos custos elevados da 

                                                 
52 Actualmente, existem no mercado diferentes sistemas integrados de E-Learning, fruto de iniciativas comerciais e académicas, como o 
Webtc, o Blackboard, o Centra, o LearningSpace, o AulaNet ou o Luvit. 
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produção de materiais e tecnologias com qualidade; a interoperabilidade das diferentes 

soluções tecnológicas; o aumento das possibilidades de personalização e adaptação individual 

dos materiais; e a aceitação internacional e o consequente aumento das possibilidades de 

intercâmbio e do incremento da oferta de produtos e serviços variados. De notar que o 

Memorando apresenta ainda um interessante alerta, no sentido de, neste processo, se 

preservarem os contextos mutilinguísticos e multiculturais da União Europeia, assim como a 

diversidade dos currículos (EC, 1998).  

No contexto das propostas deste Memorando, e no sentido de se avançar com o estudo 

dos processos de normalização, é apresentada, igualmente em Outubro de 1998, ao CEN 

(European Committee for Standardization), CENELEC (European Comittee for Electrotechnical 

Standardisation) e ETSI (European Telecommunications Standards Institute), a directiva 

“Standardisation mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI in the field of information 

and telecommunication technologies”. Neste documento, a falta de normas é entendida como o 

principal entrave para um desenvolvimento, a larga escala, das tecnologias educativas, pelo 

que os referidos três organismos são convidados a identificar as necessidades de 

normalização e a propor iniciativas, na área das tecnologias da informação e comunicação, 

tendo em conta a diversidade cultural e curricular dos diferentes países. Neste sentido, o 

documento identifica como principais benefícios do processo de normalização: a 

interoperabilidade e compatibilidade das infra-estruturas, serviços e produtos educativos; a 

reutilização de conteúdos e métodos; e a harmonização da abordagem à criação de conteúdos 

multilinguísticos (op cit, 1998). Esta directiva faz referência a diferentes Projectos Europeus 

que haviam já iniciado o estudo e experimentação de actividades com vista à normalização: os 

Projectos DELTA (financiados no âmbito do 3º Programa-Quadro), nomeadamente o CTA 

(Common Training Architecture); e o projecto ARIADNE (no âmbito do Programa “TelemaTIC 

Applications” do 4º Programa Quadro) e que se encontrava a iniciar um importante trabalho ao 

nível da definição de metadados no domínio da educação (op cit, 1998).  

Neste âmbito, o CEN, organismo fundado em 1961, lança diversas iniciativas, das quais 

se destaca o “Learning Technologies Workshop”, que, desde 1999, tem vindo a trabalhar no 

sentido de apresentar propostas de especificações, modelos, directivas e recomendações na 

área da normalização das tecnologias educativas na Europa. Este Workshop foi responsável 

pelo lançamento do “Learning Technologies Standards Observatory” que disponibiliza 

repositórios de informação on-line e permite que os diferentes agentes envolvidos no processo 

de normalização encontrem uma plataforma de entendimento comum (CEN, LTW, 2004): 

“… there is widespread confusion and misunderstanding about the relationships between 
the relevant standards and specifications, as well as between the organisations that develop, 
define, profile or implement them. This is the rationale for the establishment of an accessible 
and sustainable web based repository that acts as a focal access point to projects, results, 
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activities and organisations that are relevant to the development and adoption of e-learning 
technology standards” (CEN, LTSO, 2005, sem pag). 

 É neste contexto que, em 2004, é lançado pelo referido observatório, o documento 

“Learning Technologies Standards Observatory, Observatory Contents”, com o objectivo de 

sistematizar as diferentes actividades, normas e recomendações de normalização na área do 

E-Learning. Efectivamente, são muitos os grupos, organismos e instituições que têm vindo a 

investigar e a apresentar propostas de normalização no âmbito do E-Learning, conforme 

sistematizado na Tabela 5 (CEN, LTSO, 2004). 
 
Iniciativas de normalização: síntese e descrição dos principais grupos, organismos e instituições  
 
 

CEN / ISSS 
 

Os já referidos CEN (European Committee for Standardization) e ISSS (Information Society Standardization System) 
coordenam, conjuntamente, o Learning Technologies Workshop (CEN/ISSS/WS-LT) e têm desenvolvido diferentes 
projectos na área da normalização, dos quais se destaca o “Accessibility Properties for Learning Resources”: tendo-
se verificado a grande diversidade de métodos, abordagens e técnicas, actualmente existentes, de suporte à 
construção de soluções de E-Learning acessíveis, o referido projecto propõe a construção de uma plataforma de 
entendimento que permita alargar, de forma efectiva e coesa, os benefícios da inclusão digital a todos os agentes 
educativos. No âmbito das propostas de trabalho deste Projecto, importa destacar as iniciativas no sentido de 
demonstrar que a norma LOM do IEEE (adiante referida) pode ser utilizada para documentar, de forma normalizada, 
informação acerca de propriedades de acessibilidade de Learning Objects (Objectos de Aprendizagem).  
 

LTSC / IEEE 
 

O Learning Technologies Standardization Committee (LTSC) do IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers), organizado em diferentes grupos de trabalho: P1484.1 (Architecture and Reference Model), P1484.4 
(Digital Rights Expression Language - DREL), P1484.11 (Computer Managed Instruction - CMI), P1484.12 (Learning 
Objects Metadata - LOM) e P1484.20 (Competency Definitions). 
 

ISO/IEC JTC1 SC36 
 

O sub-comité 36 do ISO/IEC (International Standardization Organization and International Electrotechnical 
Commission Committee), lançado em 1999, e que, para além de trabalhar no domínio da interoperabilidade técnica, 
tem vindo a desenvolver investigações que integram preocupações sociais e culturais. 
 

IMS 
 

O IMS, Global Learning Consortium foi lançado em 1997 por um consórcio de instituições educativas norte-
americanas e seus parceiros industriais. As publicações e especificações lançadas por este Consórcio não lucrativo 
podem ser consultadas e utilizadas sem qualquer custo, pelo que muitas das especificações do IMS para produtos e 
serviços na área do E-Learning (on e off line) se encontram amplamente divulgadas: as aplicações da Microsoft 
(Microsoft LRN – Learning Resource iNterchange e Microsoft MELL - Microsoft eLearning Library), são disto exemplo, 
já que permitem a criação gratuita e simplificada de pacotes de lições compatíveis com as normas do IMS 
(MICROSOFT, LRN, MELL, 2005). 
 

AICC 
 

O Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee (AICC) é uma associação internacional de formação 
na área da aviação, que tem vindo a manter uma estreita relação com o Departamento de Defesa dos Estados 
Unidos da América (EUA), e que desenvolve directivas para a definição de metodologias de formação baseadas em 
tecnologias computacionais, compatíveis, na área da indústria da aviação. 
 
 

ADL 
 

A Iniciativa ADL (Advanced Distributed Learning) foi lançada pelo Departamento de Defesa dos EUA e pelo Gabinete 
de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, em 1997 com o objectivo de apoiar o desenvolvimento de materiais e 
tecnologias normalizadas que promovessem o desenvolvimento de soluções de E-Learning adaptadas às 
necessidades individuais de cada sujeito e de acesso alargado. A ADL tem vindo a colaborar com diferentes 
organizações, como o IEEE, IMS e AICC e, na sequência deste trabalho conjunto, produziu o Modelo de Referência 
SCORM (Sharable Courseware Object Reference Model), cuja primeira versão foi lançada em Janeiro de 2000. Este 
modelo permite a definição de conteúdos e objectos de aprendizagem compatíveis e passíveis de serem partilhados 
entre diferentes sistemas, numa lógica unificadora de interoperabilidade e reutilização.  
 
 

GEM 
 

O Consórcio GEM, Gateway to Educational Materials, surgiu no âmbito de um projecto de Ministério da Educação 
Norte-Americano e desenvolveu um catálogo, disponível on-line, de recursos e materiais educativos para a Web, 
assim como diferentes registos de metadata para os mesmos. 
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EdNA 
 

A rede Australiana EdNA (Education Network Australia) desenvolveu a sua própria versão de metadata educativa e 
disponibiliza um serviço gratuito, on-line, de recursos educativos, especificamente desenvolvido para os currículos 
Australianos, na procura de promover a colaboração entre diferentes sectores educativos e assegurar a construção 
de redes e comunidades de estudo na área das tecnologias educativas.  
 
 

ARIADNE  
 

A Fundação ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe) surgiu no 
contexto dos projectos europeus ARIADNE e ARIADNE II e procura desenvolver ferramentas e metodologias de 
produção, gestão e reutilização de conteúdos pedagógicos e currículos com base tecnológica. 
 
 

PROMETEUS  
 

O já referido Projecto PROMETEUS (PROmoting Multimedia access to Education and Training in EUropean Society) 
visa a criação de uma plataforma de colaboração, entre diferentes agentes educativos dos diferentes países da União 
Europeia, e investiga o desenvolvimento de normas comuns (do ponto de vista europeu e internacional) para 
conteúdos e serviços na área do E-Learning; de notar que este Projecto sublinha a importância de conservar a 
diversidade cultural e as especificidades dos diferentes países e sistemas educativos e de atender às necessidades 
singulares dos sujeitos. 
 
 

DCMI  
 

A Iniciativa DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) promove um fórum alargado para o desenvolvimento de normas 
para metadata compatível. Esta iniciativa surge no âmbito de diferentes investigações e discussões, iniciadas em 
1994, na área da Web Semântica (adiante referida) e da MetaInformação. 
 
 

ALIC  
 

O Consórcio ALIC (Advanced Learning Infrastructure Consortium) reúne, desde 2000, o governo, indústria e agentes 
educativos Japoneses, na procura de promover o estudo e desenvolvimento de actividades de E-Learning que 
assegurem um ensino flexível e acessível a todos, independentemente de constrangimentos espaciais ou temporais e 
de acordo com as especificidades singulares e interesses de cada um. 
 
 

EUN  
 

O European Schoolnet (EUN) é uma parceria de diferentes Ministérios da Educação Europeus e, para além de 
procurar explorar a interoperabilidade de normas e a colaboração entre os diferentes sistemas educativos europeus, 
visa estabelecer as bases para a construção de uma comunidade de escolas, alunos e professores.  
 
 

Tabela 5: Iniciativas de normalização: síntese e descrição dos principais grupos, organismos e instituições 
(CEN, LTSO, 2004) 

 

Verifica-se, portanto, a existência de uma grande diversidade de iniciativas e projectos no 

sentido de criar normas e especificações na área do E-Learning, apesar de se considerar que, 

em muitos casos, a força motriz de alguns dos projectos que estão na base destas iniciativas 

estar relacionada com objectivos comerciais e económicos. Importa, assim, aprofundar a 

componente pedagógica, cultural e social destes estudos, no sentido de tornar os reais 

benefícios da normalização mais efectivos, quer para os sujeitos (alunos e docentes), quer 

para as comunidades e sistemas de ensino. É ainda fundamental, e tal como sugere o já 

referido documento de 2004 do Observatório do CEN (CEN-LTSO), efectuar um esforço mais 

coordenado entre as diferentes iniciativas, no sentido de encontrar pontes de compreensão e 

compatibilidade entre a grande variedade de especificações e normas que têm vindo a ser 

criadas. Efectivamente, interessa distinguir e analisar as principais áreas para as quais têm 

vindo a ser propostos modelos e especificações, já que muitos dos projectos, propostas e 

normas existentes revelam-se especialmente pertinentes no contexto das problemáticas 

discutidas nesta tese (nomeadamente no que respeita ao estudo de estratégias e metodologias 

de partilha, contextualização e adaptação dinâmica às especificidades dos sujeitos). Na 
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próxima secção destacam-se, a título exemplificativo, e para cada uma das áreas mais 

relevantes, algumas das normas e especificações actualmente existentes. 

2.5.5.1. Normas e especificações: exemplos de propostas por área-chave e de 
contributos para a partilha, flexibilização e adaptação dinâmica às 
particularidades dos sujeitos 

Uma das áreas que mais tem sido discutida, e para qual têm vindo a ser propostas 

diferentes especificações, é a da Metadata ou Metadados. Os metadados, informação acerca 

da forma como a informação se encontra estruturada, asseguram uma mais fácil catalogação, 

gestão e procura da informação, facilitando o processo de descrição detalhada dos recursos e 

a consequente optimização dos processos de indexação, pesquisa, inter-relação e partilha. Um 

registo de metadados consiste, tipicamente, num conjunto de elementos ou campos que 

descrevem os conteúdos dos recursos (como a data de criação ou o registo de propriedade 

intelectual) (CEN, LTSO, 2004). No que respeita às especificações sobre Metadados, 

disponíveis para a área do E-Learning, destaca-se a norma LOM do Comité LTSC do IEEE 

(IEEE 1484.12.1-2002,  Learning Object Metadata): esta é uma norma que especifica um 

esquema conceptual de definição de uma estrutura de instâncias de metadados para Learning 

Objects e que apresenta um importante contributo para o desenvolvimento de uma lógica de 

distribuição de recursos educativos na qual os conteúdos são independentes dos formatos e 

plataformas. Um Learning Object é entendido como qualquer entidade (digital ou não) que 

pode ser utilizada num contexto do ensino, aprendizagem ou formação (conteúdos multimédia, 

objectivos de aprendizagem, ferramentas de aprendizagem, sujeitos ou eventos) e cujos 

atributos relevantes são descritos pela respectiva instância de metadados. Uma instância de 

metadados descreve assim as características relevantes do respectivo objecto, tais como 

atributos educativos, técnicos, de autoria, de relação, de política de distribuição e partilha, de 

validade temporal, anotações, entre outros53. Importa ainda destacar que nesta norma se 

encontra prevista a diversidade linguística, quer destas descrições (nas instâncias de 

metadados), quer dos próprios Learning Objects; desta forma, a norma LOM apresenta um 

importante contributo para o desenvolvimento de catálogos e inventários de recursos 

educativos flexíveis cuja validade não se encontra dependente de circunstâncias ou contextos 

linguísticos e culturais, permitindo uma efectiva reutilização e partilha alargada, quer dos 

Learning Objects, quer das suas instâncias de metadados. Esta norma, que começou a ser 

desenvolvida em 1997 e foi aprovada em Junho de 2002 (data em que se iniciou a colaboração 

do LTSC com o ISO/IEC JTC1/SC36) especifica assim a sintaxe e a semântica a aplicar em 

metadados para Learning Objects, pela definição dos atributos necessários para uma descrição 

                                                 
53 Para além dos atributos genéricos como os que descrevem o tipo de objecto, o autor, o formato ou as modalidades de distribuição, 
esta norma prevê ainda a descrição de atributos pedagógicos como o estilo de aprendizagem, o nível curricular ou os pré-requisitos 
necessários (IEEE, LTSC, LOM, 2002). 
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adequada, gestão, localização e manutenção de um Learning Object e assegura os processos 

de partilha e troca de Learning Objects entre diferentes plataformas e tecnologias de suporte a 

sistemas de gestão de aprendizagem (LMS); estas possibilidades de decomposição e 

combinação modular de objectos permitem ainda que os sistemas de E-Learning componham, 

de forma automática e dinâmica, módulos de ensino-aprendizagem adaptados às 

especificidades dos sujeitos (IEEE, LTSC, LOM, 2002). 

Outra das áreas que tem sido alvo de propostas de normalização é relativa à Agregação 

de Conteúdos (Content Aggregation), ou seja, ao desenvolvimento de formatos e 

procedimentos comuns de encapsulamento de recursos educativos. Com o objectivo de 

uniformizar as formas de representar os recursos educativos e, consequentemente, partilhar os 

mesmos em sistemas heterogéneos, as especificações de Agregação de Conteúdos visam o 

desenvolvimento e aplicação de estruturas e taxonomias de representação normalizada. Para 

tal, recorrem a formatos neutros que permitem o encapsulamento de unidades parciais (ou 

pacotes) de recursos e sua estruturação, por forma a permitir que a sua utilização se torne 

independente do contexto sendo, portanto, optimizada a sua reutilização e partilha em sistemas 

heterogéneos (CEN, LTSO, 2004). O modelo SCORM CAM (Content Aggregation Model do já 

referido SCORM), é um exemplo de um método normalizado de agregação de conteúdos 

educativos e que permite a organização de unidades ou pacotes de recursos em estruturas e 

sequências capazes de assegurar o desenvolvimento de actividades e experiências educativas 

(ADLnet, SCORM, 2004). 

No que respeita à especificação de processos de Desenho e Modelação de Unidades de 

Aprendizagem, tem-se verificado, igualmente, uma tendência para a apresentação de 

propostas de normalização. Particularmente, importa referir as Linguagens de Modelação 

Educacional que, a partir de mecanismos de notação semântica, permitem criar unidades de 

aprendizagem de suporte à reutilização de diferentes entidades e a criação estruturada de 

cursos e materiais organizados em torno de módulos específicos, tais como a definição dos 

objectivos do curso, as actividades a realizar, o design, as tipologias e ferramentas de 

interacção e comunicação, etc. (CEN, LTSO, 2004). Como exemplo de uma especificação 

neste âmbito encontra-se a “IMS Learning Design Specification” 54(IMS LD), um modelo de 

referência para a modelação de unidades de estudo, proposto pelo Consórcio IMS, e que 

permite a descrição formal, a partir de um conjunto circunscrito de elementos, do processo de 

desenho e construção de qualquer módulo de ensino-aprendizagem, através do recurso a uma 

linguagem flexível que assegura a especificação e modelação de unidades de estudo, de 

acordo com diferentes metodologias e abordagens pedagógicas (IMS, LD, 2004). O IMS LD 

baseia-se, assim, numa linguagem genérica e flexível e suporta uma grande variedade de 

                                                 
54 A IMS LD é uma especificação que faz parte de um conjunto alargado de especificações do IMS, tais como o IMS Content Packaging, 
o IMS Metadata/LOM, o IMS Question and Test Interoperability e o IMS Simple Sequencing (CEN, LTSO, 2004). 
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métodos pedagógicos, apresentando uma interessante proposta no sentido de valorizar não 

apenas a componente técnica da concepção e especificação de sistemas de E-Learning: 

genericamente, este modelo (que apesar de ter sido concebido para sistemas de E-Learning, 

pode ser utilizado quer em cenários presenciais, quer em cenários de blended-learning), 

estrutura-se em torno de um paradigma conceptual que especifica que diferentes sujeitos, com 

pré-requisitos específicos, realizam actividades de aprendizagem (associadas ou não a 

actividades de suporte e/ou serviços de apoio), num ambiente específico e com recursos 

particulares (objectos de aprendizagem, por exemplo), para atingirem objectivos de 

aprendizagem pré-definidos (Ramos et al, 2005). Actualmente, existem já algumas plataformas 

de E-learning que suportam o modelo IMS LD, assim como ferramentas que permitem, quer a 

construção de Unidades de Aprendizagem, quer a execução das mesmas em ambientes 

simulados, como é o caso do software Reload Learning Design Editor e do Reload Learning 

Design Player55 (este último permite executar, num browser, as Unidades de Aprendizagem 

criadas no primeiro) (op cit, 2005).  

Também na área da Informação acerca dos Alunos, existem desenvolvimentos no 

sentido de permitir que estas sejam suportadas por diferentes sistemas de E-Learning, de 

forma normalizada. Estas especificações fornecem modelos de informação que permitem 

descrever e armazenar tanto as características dos alunos, como as suas capacidades, 

nomeadamente: conhecimentos adquiridos, dados pessoais, contactos, dados acerca das 

condições tecnológicas de acesso aos sistemas (tipo de ligação à Internet, Sistema Operativo, 

etc.), informações académicas e curriculares, parâmetros de segurança, preferências e perfis 

de utilização, performance face às actividades propostas ou portofólios. Estão também 

previstas, nestas especificações, metodologias de interligação destas informações dos alunos 

com outros agentes envolvidos (como outros alunos ou docentes), no sentido de optimizar, por 

exemplo, a organização de grupos ou a marcação de eventos colaborativos/síncronos. Face à 

tipologia das informações descritas, estas especificações prevêem a salvaguarda das questões 

de segurança e privacidade, pelo que a forma e detalhe das diferentes informações dependem 

do perfil de utilizador que tem acesso às mesmas (docente, familiar, equipa de 

gestão/administração, público em geral, etc.) (CEN, LTSO, 2004). 

No enquadramento da especificação acima descrita, importa referir uma área 

complementar à das Informações dos Alunos: a da Definição de Competências. Um objecto de 

Definição de Competências permite especificar competências, capacidades e objectivos de 

aprendizagem e a sua descrição pode ser feita de acordo com critérios ou métricas 

estabelecidos. O principal objectivo da normalização na área da Definição de Competências é 

assegurar que existe um entendimento e utilização comuns, por parte de diferentes sistemas e 

plataformas, para as competências definidas (por exemplo, competências necessárias para 

                                                 
55 http://www.reload.ac.uk. 
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inicar um módulo de aprendizagem, competências a adquirir com um módulo de aprendizagem, 

ou competências que integrem os objectivos de aprendizagem desse módulo) (op cit, 2004). O 

grupo “Competency Definitions” do LTSC/IEEE tem desenvolvido trabalho nesta área no 

sentido de identificar as tipologias de Definição de Competências e de normalizar a utilização, 

muito diversificada e por vezes inconsistente, dos termos “Competências”, “Capacidades” e 

“Objectivos de Aprendizagem”. Para tal, as especificações propostas por este grupo baseiam-

se na utilização de modelos que analisam as componentes semânticas das Definições de 

Competências por forma a optimizar a validade das mesmas em diferentes sistemas, e 

independentemente dos termos por estas utilizados (IEEE, LTSC, CD, 2004). 

A normalização das Metodologias e Estratégias de Avaliação tem igualmente sido alvo 

de recentes desenvolvimentos. De facto, no actual contexto de diversidade de ferramentas e 

plataformas de E-Learning, é fundamental assegurar que os materiais relativos à avaliação 

possam ser partilhados de forma efectiva, pelo que importa definir formatos e procedimentos 

comuns e normalizados (CEN, LTSO, 2004). Neste âmbito, destaca-se a especificação 

“Question & Test Interoperability” do Consórcio IMS que, através da linguagem XML 

(eXtensible Markup Language) permite descrever questões e testes, numa perspectiva de 

assegurar a disponibilização de conteúdos no domínio da avaliação (testes, questões, listagens 

de resultados) que podem ser utilizados independentemente dos sistemas ou plataformas dos 

utilizadores, na procura de optimizar a interoperabilidade destes materiais. Esta especificação 

oferece ainda suporte ao desenvolvimento de novas questões e testes (igualmente numa 

perspectiva de interoperabilidade), assim como possibilidades de disponibilizar os resultados 

das avaliações, de forma consistente entre diferentes sistemas e plataformas. O recurso à 

linguagem XML assegura uma mais flexível partilha e interoperabilidade dos materiais, já que 

permite que os diferentes materiais sejam importados, de forma válida, para diferentes 

ferramentas (IMS, QUESTION, 2004). 

Nesta perspectiva de interoperabilidade entre diferentes ferramentas de E-Learning, uma 

das mais importantes preocupações está relacionada com a necessidade de separar, de forma 

clara, os recursos ou conteúdos dos sistemas de gestão (LMS, Learning 

Management Systems) que os suportam. Assim, um dos mais importantes desenvolvimentos 

na área da normalização do E-Learning consiste na aplicação de especificações de Ambientes 

Runtime (ambientes de execução). Os ambientes Runtime asseguram a disponibilização dos 

conteúdos e dão suporte às interacções entre estes e o sistema de gestão, sendo fundamental 

que estas funcionalidades sejam independentes de outros módulos ou elementos da 

plataforma (como por exemplo, a transferência de ficheiros, as ferramentas de comunicação, 

etc.). O “SCORM Run-time Environment”, da iniciativa ADL, tem por objectivo assegurar a 

interoperabilidade entre os conteúdos SCORM e os Sistemas de Gestão (LMSs), por forma a 

permitir a manutenção da consistência dos conteúdos independentemente dos Sistemas de 
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Gestão e das ferramentas utilizadas para os criar. Os mecanismos de disponibilização, 

estruturação e interacção dos conteúdos com o LMSs normalizados são assegurados pelo 

“SCORM Run-time Environment” através de três componentes principais: “Launch”, 

“Application Program Interface (API)” e “Data Model” (ADLnet, SCORM,2004). 

Outra área, de importância capital, no âmbito da normalização do E-Learning é relativa 

aos Repositórios Digitais, uma infra-estrutura chave no contexto dos processos de criação, 

armazenamento, indexação, pesquisa e distribuição de conteúdos electrónicos e catálogos de 

recursos. Com vista à optimização destes processos, fundamentais no domínio da investigação 

e educação, as especificações para o desenvolvimento destes Repositórios visam a criação de 

estruturas de metadados que facilitem a descrição e catalogação de conteúdos (textos, 

imagens, vídeos, áudio, etc.). A forma como estas especificações tipicamente operam 

organiza-se em torno da gestão das acções entre o utilizador e o Repositório, nomeadamente a 

pesquisa ou recolha/disponibilização, a entrega/armazenamento, o pedido/resposta, entre 

outros (CEN, LTSO, 2004). O elevado interesse da criação de Repositórios Digitais 

consistentes e normalizados é confirmado pela grande variedade de especificações e normas 

que, nos últimos tempos, foram lançadas, conforme espelha o relatório ”Emerging and Enabling 

Technologies for the Design of Learning Object Repositories”, de Novembro de 2002, da 

Iniciativa ADL (Looms, Christensen, 2002). Como exemplo de uma especificação nesta área, 

indica-se a “IMS Digital Repositories Specification”, do consórcio IMS, e cuja primeira versão foi 

lançada em 2003. Esta especificação assegura a interoperabilidade da maioria das funções 

dos Repositórios Digitais, permitindo a utilização destes em diferentes plataformas e numa 

interface comum. Neste sentido, os Repositórios Digitais são entendidos como colecções de 

recursos, acessíveis na Web, e cuja utilização não se encontra dependente da estrutura dos 

mesmos. De acordo com esta especificação, os registos de metadados que descrevem os 

elementos dos conteúdos não terão que estar no mesmo repositório; aliás, de acordo com o 

IMS, esta é uma especificação que surge na continuidade de outras do IMS (como a “Meta-

Data”  ou a “Content Packaging”), possibilitando a compatibilidade com esquemas já existentes 

(IMS, DR, 2004). 

A especificação do desenho da Arquitectura dos Sistemas, que visa promover a 

reutilização, adaptação e interoperabilidade dos sub-sistemas e componentes das arquitecturas 

dos sistemas de E-Learning, é também uma área que tem sido alvo de consideráveis 

desenvolvimentos. Os trabalhos que têm vindo a ser realizados neste domínio visam a 

promoção dos processos de análise, concepção, desenho e comparação de diferentes 

sistemas, assegurando a consistência entre as estruturas das diversas arquitecturas, assim 

como dos seus componentes e sub-sistemas (interfaces, serviços, etc.) (CEN, LTSO, 2004). A 

norma LTSA (“Learning Technology Systems Architecture”) do IEEE, lançada em Junho de 

2003, apresenta especificações para o desenho de arquitecturas de alto nível de suporte a 
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sistemas de E-Learning e suas componentes: trata-se de uma norma neutra do ponto de vista 

pedagógico, cultural, dos conteúdos e plataformas, apresentando, portanto, uma aplicabilidade 

alargada e consistente entre vários sistemas e promovendo a interoperabilidade e portabilidade 

de interfaces e outros sub-componentes (IEEE, LTSC, LTSA, 2004). 

A Acessibilidade, área de destacada relevância no contexto da presente tese, tem sido 

igualmente considerada nos trabalhos com vista à normalização, no âmbito do E-Learning: 

cada vez mais se considera fundamental assegurar que todos os sujeitos, independentemente 

das suas competências, perfis ou capacidades, possam usufruir dos benefícios oferecidos 

pelas ferramentas e tecnologias de E-Learning, por forma a expandir o potencial destes 

sistemas e aumentar o seu índice de flexibilidade. Uma das directivas mais referidas nas 

diferentes especificações desta área relaciona-se com a apresentação dos materiais em 

diferentes formatos/meios (visual, auditivo), por forma a permitir que os diferentes sujeitos 

possam ter acesso ao formato que mais se adequa ao seu estilo de aprendizagem (CEN, 

LTSO, 2004). Neste sentido, a especificação ACCLIP (“Accessibility Extensions to the Learner 

Information Profile”), do Consórcio IMS, veio alargar o âmbito de actuação da já existente 

especificação LIP (“Learner Information Profile”), do IMS, na área das Informações acerca dos 

alunos, no sentido de adicionar, a esta, metodologias de descrição de novos elementos, por 

forma a descrever parâmetros de Acessibilidade e a permitir que os alunos possam definir 

preferências para o acesso a conteúdos, em contextos específicos (IMS, ACCLIP, 2003). No 

Capítulo 3 apresenta-se uma descrição mais detalhada da especificação ACCLIP. 

Igualmente pertinente para a tese aqui apresentada é a normalização na área dos 

processos de Aprendizagem Colaborativa. Efectivamente, é fundamental assegurar uma 

consistente partilha de recursos, assim como de processos de interacção e colaboração, 

eficazes e compatíveis, entre sujeitos e entre sistemas de E-Learning (CEN, LTSO, 2004). Um 

dos poucos exemplos de normas exclusivamente dedicadas à Aprendizagem Colaborativa é a 

norma “ISO/IEC JTC1 SC36 WG2”, do comité conjunto JTC1 (Joint Technical Committee) entre 

a ISO (International Standards Organization) e a IEC (International Electrotechnical 

Commission), especificamente desenvolvida pelo grupo de trabalho 2 (WG2) do sub-comité 36 

(SC36)56 (ISO/IEC, JTC1 SC36 WG2, 2004).  

Os recentes desenvolvimentos na área das tecnologias de apoio ao ensino-

aprendizagem e à formação, que têm ocorrido de forma alargada e em diferentes países, levou 

a uma dispersão e diversificação da utilização de termos e expressões que, apesar de 

designarem os mesmos conceitos, contribuem para uma difícil partilha e interoperabilidade de 

soluções, funcionalidades, ferramentas e plataformas. Neste contexto, é imperativo encontrar 

uma terminologia comum, pelo que têm sido desenvolvidos esforços no sentido de criar 

                                                 
56 O sub-comité 36 foi formado com o intuito de desenvolver trabalho na área da educação e tecnologia e é composto por cinco grupos 
de trabalho (WG), sendo que o WG2 se dedica ao estudo das tecnologias colaborativas. 



 
Comunicação e Aprendizagem, enquadramento teórico e novos cenários de mediação tecnológica 
Redes e Tecnologias distribuídas de Comunicação e Aprendizagem 

pag. 96 

especificações na área do Vocabulário, através da proposta de glossários da terminologia, 

acrónimos e abreviaturas mais utilizados no campo do E-Learning. Estas especificações 

apresentam, para cada termo ou conceito-chave, para além da sua definição, a sua ligação 

com termos relacionados e a grupos ou áreas temáticas (CEN, LTSO, 2004). O consórcio IMS 

tem desenvolvido esforços neste sentido, nomeadamente pela apresentação da especificação 

“Vocabulary Definition Exchange” (VDEX) que, para além de listar e definir os vocábulos, 

fornece um modelo de informação, baseado numa série de normas e convenções, que facilita a 

interligação e partilha de termos entre diferentes sistemas, como por exemplo, entre o LOM do 

IEEE, o LIP do IMS e o SCORM da ALD (IMS, VDEX, 2004). 

Ainda na procura de criar pontes de compreensão entre as diferentes iniciativas e 

plataformas de E-Learning que, a nível global, se têm vindo a desenvolver, concluiu-se também 

da necessidade de criar normas que considerem a diversidade cultural e linguística dos muitos 

sistemas existentes. As especificações na área da Localização e Internacionalização, como as 

apresentadas pelo “Localization Working Group” do LTSC/IEEE, propõem estruturas que 

facilitam a tradução linguística (quer de materiais, quer de metadados de Learning Objects), a 

interoperabilidade de idiomas (conjuntos e codificações de caracteres) e a consistência entre 

aspectos de natureza cultural (como a representação icónica ou as metáforas gráficas) (IEEE, 

LTSC, LWG 2004). 

No que respeita à interoperabilidade dos diferentes sistemas, mas considerando agora a 

consistência dos Meios e Formatos que estes suportam, importa destacar o trabalho 

desenvolvido pelo Comité AICC (Aviation Industry Computer-Based Training Committee). O 

AICC elaborou diferentes documentos que apresentam recomendações e directivas que 

propõem a normalização dos formatos e ficheiros utilizados pelas diferentes plataformas de E-

Learning (CEN, LTSO, 2004; AICC, 2004). Este Comité desenvolve ainda um interessante 

trabalho na área da normalização das Interfaces e Metáforas Gráficas para plataformas de E-

Learning. O Grupo AICC CMI (Computer Managed Instruction) integra especialistas de 

diferentes áreas no sentido de investigar especificações técnicas e funcionais de sistemas de 

E-Learning de apoio à formação na área da indústria da aviação, como são exemplo as 

“CMI Guidelines for Interoperability”: CMI001 (CEN, LTSO, 2004; AICC, 2004). 

Outra área, cujo processo de normalização tem cada vez maior pertinência é a dos 

Direitos de Autor e Propriedade Intelectual. As facilidades de publicação que os sistemas 

distribuídos oferecem e as lógicas de disponibilização e reutilização de conteúdos e materiais, 

na qual se baseiam a maioria dos sistemas de E-Learning, contribui para um aumento da 

necessidade de regulamentar, de forma normalizada, as políticas e práticas de acesso e 

reutilização de conteúdos digitais, por forma a proteger a autoria e propriedade intelectual 

(CEN, LTSO, 2004). O trabalho do DREL (Digital Rights Expression Languages) do Comité do 

LTSC (Learning Technology Standards Committee) do IEEE, visa exactamente dar resposta às 
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questões acima referidas; para tal, este grupo propõe especificações na área da 

regulamentação da distribuição e uso dos conteúdos digitais que permitem determinar, por 

exemplo, que um dado conteúdo só pode ser acedido numa determinada data e por 

determinados utilizadores, não podendo ser armazenado nem modificado (IEEE, LTSC, 

DRELs, 2004). Neste contexto, importa referir a proposta de Santos e Ramos (2002; 2004) de 

um esquema de protecção de direitos dos conteúdos digitais que permite que os mecanismos 

de autentificação e autorização sejam directamente afectos a cada objecto de aprendizagem e 

não se encontrem apenas estabelecidos no acesso ao repositório digital onde este se encontra. 

Desta forma, assegura-se não apenas um maior controlo e gestão da protecção dos direitos de 

cada objecto, mas também “a aplicação de direitos (permissões e/ou restrições57) diferentes 

aos vários objectos, autorizando por exemplo a cópia de partes de texto mas não de imagens 

de um determinado recurso.” (Santos e Ramos, 2002: 109). O mecanismo de protecção 

consiste na encriptação dos conteúdos e no fornecimento de uma licença aos utilizadores 

autorizados que assegura a desincriptação dos mesmos (Santos e Ramos, 2002; Santos e 

Ramos, 2004). 

Por último, importa referir os esforços na área da criação de especificações com vista à 

normalização dos processos de avaliação e validação da Qualidade, especificamente no que 

respeita ao estudo de métricas, estratégias, directivas e taxonomias que permitam uma mais 

eficaz identificação das necessidades dos utilizadores e a consequente adaptação das 

soluções de E-Learning a estas. Efectivamente, o desenvolvimento de procedimentos de 

controlo de qualidade para a criação de serviços, produtos e ferramentas de E-Learning 

encontra-se altamente dependente de uma correcta enunciação de métricas e critérios de 

qualidade. Neste âmbito, destaca-se o trabalho desenvolvido pelo Grupo 5 do SubComité 36 

do ISO/IEC JTC1 (ISO/IEC JTC1 SC36/WG5) que tem vindo a investigar metodologias e 

estratégias de descrição e caracterização de processos, componentes e atributos de qualidade 

para a criação de infra-estruturas de E-Learning. Especificamente, este grupo propõe o 

desenvolvimento de uma taxonomia de conceitos, especificações, termos e definições que 

assegure a descrição, especificação e maior conhecimento das propriedades, características e 

métricas críticas para validar a qualidade de um sistema (ISO/IEC, JTC1 SC36/WG5, 2004). 

                                                 
57 “Os direitos sobre um objecto de aprendizagem são as acções que o utilizador está autorizado ou não a exercer sobre esse objecto, 
no contexto de um acordo feito com o legítimo proprietário do objecto. Esses direitos devem incluir uma vasta colecção de permissões e 
restrições, nomeadamente: a) permissões de uso, como por exemplo «ler», «imprimir», «executar», «citar»; b) permissões de 
reutilização, como por exemplo «copiar», «modificar», «anotar», «redistribuir»; c)permissões de comercialização, como por exemplo 
«venda, «empréstimo», «aluguer»; d) restrições de uso, como por exemplo o uso limitado a «utilizador», «dispositivo», «período», 
«lugar».” (Santos e Ramos, 2002: 109). 
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2.5.6. Novas modalidades de representação de informação no contexto da criação de 
modelos de formação diferenciados e orientados aos sujeitos 

As diferentes normas e especificações acima referidas vêm não apenas contribuir para 

um incremento dos níveis de interoperabilidade entre diferentes ferramentas e plataformas de 

E-Learning, mas também criar as bases para sedimentar uma nova abordagem às lógicas de 

acesso, distribuição e reutilização de recursos de aprendizagem e de construção do saber. As 

estratégias de utilização de estruturas de metadados e a orientação a objectos, que estão na 

base de muitas das referidas especificações, contribuem para o desenvolvimento de uma nova 

infra-estrutura de representação, estruturação e organização da informação que pode catalisar 

o desenvolvimento de uma nova lógica de acesso, uso e partilha de recursos e materiais. 

Tal como indicam Stojanovic, Staab e Studer (2001), com a nova geração de ferramentas 

e soluções de E-Learning que estes autores agregam no conceito de “Semantic Web”, assiste-

se a uma valorização da natureza dinâmica e distribuída dos processos de ensino-

aprendizagem, na qual as lógicas de personalização e orientação ao aluno se sobrepõem aos 

instituídos cenários de centralização do saber (orientado para instituições e docentes) e de 

oferta massificada de recursos (Stojanovic, Staab e Studer, 2001). Os autores propõem, assim, 

o termo “Web Semântica”, que Tim Berners-Lee havia já defendido, para designar uma nova 

geração da Web, com amplas potencialidades para a área do E-Learning, sustentada por uma 

arquitectura que, através da representação formal dos conteúdos em estruturas semânticas, 

potencia os processos de acesso, pesquisa e navegação (op cit, 2001). 

A estrutura base destas redes semânticas é a atribuição de significado (inteligível quer 

para o utilizador, quer para os sistemas computacionais) aos conteúdos e recursos, por forma a 

facilitar a partilha, interoperabilidade e reutilização destes. Para tal, estes conteúdos e recursos 

devem ser organizados e catalogados, segundo uma lógica de notação semântica, e em 

arquitecturas de metadados e estruturados em ontologias hierárquicas e explícitas de 

metadados (de alguma forma, à luz do como se passa nos sistemas de catalogação e 

codificação bibliográfica) (op cit, 2001). De notar que, neste contexto, uma ontologia é 

entendida como um esquema de metadados que fornece termos de descrição de conceitos 

afectos a determinados objectos, cujo significado é explícito para os diferentes agentes 

envolvidos no processo de utilização, interpretação e partilha destes objectos (op cit, 2001). 

Uma estrutura ontológica oferece, assim, um conjunto de termos que permite especificar, 

descrever e representar as propriedades, relações, classes e entidades de um dado conceito, 

domínio, ou objecto, por forma a conferir-lhe significado, no contexto de uma rede estruturada e 

hierarquizada e, neste sentido, a constituir um esqueleto estrutural para a gestão, construção e 

partilha do conhecimento. Desta forma, o processo de pesquisa, selecção, compreensão 

partilhada, reutilização e gestão da informação poderá ser optimizado, tanto para os 
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utilizadores, como para os sistemas computacionais que gerem estas redes; efectivamente, a 

partir do momento que um dado recurso ou objecto se encontra semanticamente representado 

e descrito de forma explícita, quer no que respeita ao seu domínio conceptual, quer no que 

respeita à sua relação hierárquica com os restantes objectos58, potencia-se o processo de 

compreensão, inter-relação e partilha desse objecto e, em consequência, a mais efectiva 

especificação do seu âmbito conceptual (Gruber, 1993). Desta forma, optimiza-se ainda o 

processo de ajuste dos conteúdos aos pedidos particulares dos diferentes utilizadores e 

favorece-se a adaptação dos recursos educativos às especificidades e necessidades dos 

sujeitos. 

Do ponto de vista tecnológico, a linguagem XML (eXtensible Markup Language), e as 

extensões a esta oferecidas pelos esquemas RDF59 (Resource Description Framework), OIL 

(Ontology Inference Layer) e DAML (DARPA60 Agent Markup Language), constituem um 

contributo importante para a implementação destes processos de representação ontológica e 

construção de redes semânticas, pelas possibilidades de representação da informação, 

integração de metadados, anotações e descrições do âmbito semântico e do domínio 

conceptual das objectos da Web (W3C XML, 2005), (W3C RDF, 2005), (OIL, 2005), (DAML, 

2005). Favorecem-se, assim, procedimentos de construção personalizada do conhecimento, 

pela combinação flexível de recursos e materiais, agora não centralizada na figura do docente 

ou compilada de forma estática num suporte tecnológico, mas antes flexibilizada num sistema 

modular distribuído que, caso assegure a interoperabilidade e consistência das diferentes 

representações e descrições, permite, a cada sujeito, a criação diferenciada de módulos de 

aprendizagem adaptados às suas características e particularidades (Stojanovic, Staab e 

Studer, 2001). 

Neste âmbito, e para além dos acima referidos esforços do W3C, têm vindo a ser 

desenvolvidos diferentes projectos e iniciativas que visam a investigação e desenvolvimento de 

redes semânticas. O sistema EFTWeb (Borges Gouveia, Gouveia e Restivo, 2001) é um 

exemplo de um modelo de gestão e partilha de conteúdos e recursos educativos, direccionado 

tanto para o ensino presencial como para o ensino a distância, baseado numa arquitectura 

flexível que permite a distribuição e integração autónoma, adaptada e contextualizada de 

conteúdos educativos. O sistema organiza-se em torno de unidades que integram temas que, 

por sua vez, congregam conteúdos; estes últimos são entendidos enquanto objectos 

                                                 
58 “Several kinds of structuring relations between elementary learning materials may be identified. Some of them are: Prev, Next, 
IsPartOf, HasPart, References, IsReferencedBy, IsBasedOn, IsBasisFor, Requires, IsRequiredBy. There are semantic connections 
between some of these relations defined by axioms: for example, IsPartOf and HasPart are mutually inverse relations.” (Stojanovic, 
Staab e Studer, 2001: 6). 
 
59 O comité LTSC do IEEE iniciou em Maio de 2002 um projecto com vista ao desenvolvimento de uma norma RDF que permita a 
partilha de instâncias LOM. Esta norma P1484.12.4 ainda não foi aprovada, como indica o P (Project Authorization Request) (IEEE, 
LTSC, RDF, 2002). 
 
60 DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency, uma Iniciativa do Departamento de Defesa (DoD) dos EUA (DARPA, 2005). 
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independentes (de diferentes formatos) e encontram-se descritos, classificados e organizados 

numa estrutura flexível que facilita a criação de perfis individuais e níveis de permissão de 

acesso e utilização dos diferentes recursos. De forma a assegurar a inter-relação e partilha de 

recursos, o sistema encontra-se estruturado num modelo que permite classificar e representar, 

para cada conteúdo, um conjunto de palavras-chave (termos) assim como as relações entre 

estas; assegura-se, assim, a manutenção quer do significado (palavras-chave), quer do 

contexto (relações entre as palavras-chave) dos conteúdos que podem, desta forma, ser 

utilizados, partilhados e reutilizados de forma flexível, diversificada e diferenciada (Borges 

Gouveia, Gouveia e Restivo, 2001). 

Constata-se, assim, que começam a ganhar consistência estudos e desenvolvimentos 

que podem sustentar o aparecimento de novas modalidades de acesso, representação, 

construção dinâmica e partilha de recursos educativos e, em consequência, poderão 

proporcionar o desenvolvimento de novos modelos de armazenamento, gestão e disseminação 

do conhecimento. Efectivamente, os referidos recentes desenvolvimentos na área das 

metodologias e tecnologias de representação, partilha e estruturação modular de materiais, em 

redes distribuídas, assumem uma ampla relevância no contexto educativo, nomeadamente no 

que respeita à flexibilização do acesso a módulos de ensino-aprendizagem e à adaptação 

destes às necessidades específicas de cada aluno. Por outro lado, vêm permitir que os autores 

se foquem nas questões dos conteúdos e não na tecnologia. 

Uma das estratégias fundamentais que assegura o desenvolvimento destas novas 

modalidades de representação e partilha de materiais baseia-se na estruturação dos diferentes 

recursos em Objectos de Aprendizagem (os já referidos Learning Objects61) e na indexação e 

armazenamento destes de acordo com parâmetros específicos. Um objecto de aprendizagem, 

entendido como qualquer componente ou entidade do âmbito dos sistemas distribuídos de E-

Learning, pode assim ser reutilizado em diferentes contextos, por diferentes sujeitos e de forma 

síncrona (Wiley, 2000). Este princípio da orientação a objectos pela decomposição de módulos 

de ensino-aprendizagem vem, portanto, assegurar que conteúdos e contextos de 

aprendizagem possam ser entendidos e processados de forma autónoma, permitindo (numa 

interessante perspectiva de flexibilização, adaptação, granulidade e escalabilidade) que os 

mesmos objectos sejam utilizados para diferentes fins, com recurso a diferentes estratégias de 

ensino-aprendizagem e com objectivos de aprendizagem diferenciados (Bannan-Ritland, 

Dabbagh e Murphy, 2000).  

De acordo com Polsani (2003), o termo Learning Object popularizou-se em 1994, quando 

Wayne Hodgins denominou um grupo de trabalho da CEdMA (Computer Education 

                                                 
61 Clark (1998) sugere que os Objectos de Aprendizagem podem ser de dois tipos complementares: objectos de informação ou 
conhecimento e objectos de instrução (“instruccional objects”). Os primeiros encontram-se associados a conteúdos específicos, como 
factos, conceitos, processos, procedimentos e princípios. Já os segundos, fundamentais para assegurar o processo de aprendizagem e 
não apenas o de transmissão de informação, dizem respeito à definição de objectivos da aprendizagem ou à proposta de exercícios 
práticos. 
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Management Association62) como “Learning Architectures, APIs and Learning Objects" 

(Polsani, 2003). Para este autor, para que uma componente ou entidade possa ser considerada 

como um objecto de aprendizagem deverá, e para além de ser passível de reutilização (e 

consequente flexibilização e adaptabilidade), cumprir um requisito de caracterização 

fundamental, relativo à forma e relação: para o autor, importa assegurar que o objecto se 

encontra situado num ambiente e contexto de aprendizagem específico que o revista de um 

carácter pedagógico e que permita relacionar o mesmo com um discurso de compreensão – o 

autor apresenta um interessante exemplo de uma obra de arte (um quadro de Picasso) que 

quando “transportado” de um museu para uma sala de aula assegura a transformação da obra, 

por um lado, em objecto de aprendizagem e, por outro, dos sujeitos que o observam em alunos 

(Polsani, 2003).  

Segundo a perspectiva de Clark (1998), estes objectos, e tal como preconizam os acima 

referidos projectos de desenvolvimento de redes semânticas, devem ser organizados segundo 

um modelo de dependência hierárquica que permita, por exemplo, que lições sejam 

incorporadas em módulos, módulos em disciplinas e disciplinas em currículos (Clark, 1998). 

Efectivamente, a aplicação destes princípios da orientação a objectos e da relação hierárquica 

dos mesmos reveste-se de fundamental importância para o desenvolvimento de sistemas de 

indexação e armazenamento de recursos e, consequentemente, para a criação de módulos e 

cursos adaptados às necessidades específicas de grupos e indivíduos; tal poderá contribuir 

para optimizar os modelos tradicionais de educação e formação, no sentido de assegurar que 

estes se tornem mais flexíveis, permitindo o acesso e disseminação, global mas adaptados, de 

conteúdos e recursos. Neste sentido, e como afirmam tanto Martinez (2000) como Bannan-

Ritland, Dabbagh e Murphy (2000), importa complementar as já cimentadas investigações no 

domínio tecnológico com estudos do domínio conceptual e pedagógico, no sentido de 

assegurar um efectivo incremento dos níveis de flexibilização e personalização dinâmica dos 

processos de ensino-aprendizagem. Neste contexto, os autores sugerem que se imprima uma 

abordagem construtivista (baseada, por exemplo, nos princípios enunciados pelas teorias da 

Flexibilidade Cognitiva ou da Cognição Situada) ao desenho e concepção de sistemas de E-

Learning baseados em Learning Objects, no sentido de valorizar a natureza complexa e 

metacognitiva dos processos de aprendizagem e de favorecer a importância da participação 

activa dos sujeitos nos processos de construção significativa do saber. Desta forma, poder-se-

ão aprofundar os modelos conceptuais destes sistemas e plataformas e identificar novos 

atributos a considerar nos processos de normalização (Bannan-Ritland, Dabbagh e Murphy, 

2000). 

Outra importante recomendação destes autores vai no sentido de transformar os 

sistemas de E-Learning em modelos mais generativos e menos instrutivos, na procura de 

                                                 
62 http://www.cedma.net/ 
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valorizar não tanto o processo de distribuição (ainda que flexível e adaptado) de recursos, mas 

antes o processo de geração e construção partilhada destes, na procura de catalisar processos 

de ensino-aprendizagem verdadeiramente centrados nos alunos e orientados não para os 

conteúdos, mas antes para a construção activa do saber e para os processos de 

metacognição. Para tal, Bannan-Ritland, Dabbagh e Murphy (2000) propõem que todos os 

agentes envolvidos (especialmente os alunos) possam descrever, representar, organizar e 

manipular os recursos, assim como criar e integrar novos recursos. Neste processo é 

fundamental que o desenho e concepção dos objectos seja organizado em diferentes camadas 

ou níveis de compreensão por forma a permitir que os diferentes sujeitos os possam utilizar de 

forma flexível e adaptada às suas particularidades e possam, a partir destes, gerar módulos 

ajustados a diferentes contextos e perfis (op cit, 2000). Por outro lado, e para que se efective o 

caracter generativo destes processos e se assegure a possibilidade de todos poderem criar e 

integrar novos objectos, é ainda fundamental que os sistemas forneçam, aos utilizadores, 

ferramentas, estratégias e metodologias quer de criação, quer de organização, descrição e 

representação de recursos e materiais:  

“Systems that provide design and development support would need to include guidance in 
the development of granularized objects, creating layered materials and selecting standard 
meta-tag categories that accurately describe the objects as well as specific guidance in 
formatting of objects for collaborative construction, reconstruction and negotiation. This 
presents a need for a learning management or authoring-like system to guide the creation and 
adaptation of learning objects.” (op cit, 2000, sem pag). 

Apesar dos pressupostos teóricos e conceptuais dos já referidos modelos de redes 

semânticas (assim como muitas das especificações propostas pelos projectos de normalização 

igualmete já referidos) responderem a muitas das recomendações que Bannan-Ritland, 

Dabbagh e Murphy enunciaram em 2000, é sem dúvida fundamental reiterar a necessidade de 

aprofundar a esfera conceptual e pedagógica dos sistemas e plataformas de E-Learning, na 

procura de fortalecer o papel dos sujeitos, em especial dos alunos, na construção dos 

processos de aprendizagem. Por outro lado, importa sublinhar a importância da especificação 

de perfis de utilizador, um dos aspectos mais relevantes para o desenvolvimento de soluções 

de E-Learning orientadas aos alunos, que permitam oferecer módulos de ensino-aprendizagem 

moldados quer às características e preferências individuais de cada sujeito, quer às 

particularidades sociais e culturais dos grupos e comunidades, de forma a assegurar que os 

objectivos específicos de aprendizagem são efectivamente atingidos. 

Na procura de contribuir para o desenvolvimento de plataformas de E-Learning que 

promovam aprendizagens adaptadas aos perfis individuais dos sujeitos, Sun et al (2004), da 

Universidade de Reading, desenvolveram o MPID, “Method for Personalised Instructional 

Design”. Este método sustentou a prototipagem de um módulo de software que assegura a 

identificação dos estilos de aprendizagem e competências existentes, de cada aluno, e a 
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consequente formulação de parâmetros fundamentais para a optimização e personalização dos 

algoritmos que asseguram a criação dinâmica de materiais adaptados às especificidades de 

cada sujeito (Sun et al, 2004). De acordo com estes autores, o protótipo desenvolvido responde 

a quatro desafios principais, no contexto do desenvolvimento de soluções de E-Learning 

orientadas para as necessidades específicas dos alunos: a identificação, análise e compilação 

dos requisitos de aprendizagem de cada aluno; a selecção e apresentação de objectos de 

aprendizagem apropriados a esses requisitos de aprendizagem; a monitorização da 

participação dos alunos durante as actividades de aprendizagem; o suporte à utilização das 

ferramentas e actividades propostas (op cit, 2004). 

Importa assim, identificar grupos de utilizadores ou, como indicam Sun et tal (2004), 

“clusters” de sujeitos com padrões similares de aprendizagem, por forma a disponibilizar, para 

cada cluster um ambiente específico e adaptado a cada perfil. Efectivamente, no actual 

contexto em que os sistemas de E-Learning cada vez mais se dirigem a comunidades de 

aprendizagem alargadas, cuja principal característica é a diversidade de competências (Morris, 

1999), é fundamental que as plataformas de suporte forneçam e consigam gerir informação 

acerca das particularidades dos alunos, quer do ponto de vista dos ritmos e estilos de 

aprendizagem, quer no que respeita às estratégias e padrões de interacção com as 

ferramentas utilizadas. A consideração das necessidades específicas de cada sujeito visa não 

apenas uma adaptação de conteúdos, actividades e estratégias de aprendizagem, mas 

também a personalização de mecanismos de interacção, “feedback“ (retroacção) e navegação, 

assim como o aumento da eficácia no controlo da performance e dos progressos dos alunos, 

na medida em que assegura uma monitorização e avaliação individualizadas (Martinez, 2000).  

É no enquadramento deste cenário conceptual que se situa uma das discussões 

orientadoras deste trabalho: a investigação de modalidades e estratégias que permitam 

especificar e desenvolver modelos de ambientes de aprendizagem distribuída para públicos 

específicos e que sustentem processos de apoio à flexibilização e adaptação das soluções 

tecnológicas às especificidades e necessidades desses públicos. Com efeito, a observação dos 

recentes desenvolvimentos na área da normalização das tecnologias de e-learning revela uma 

interessante tendência de criação de novas modalidades de representação de informação, no 

contexto da criação de modelos de formação diferenciados e orientados aos sujeitos. Neste 

sentido, e no contexto do estudo aqui apresentado, sublinha-se o contributo destes 

desenvolvimentos para a criação de lógicas de construção dinâmica e modular de unidades de 

aprendizagem. Reforça-se, portanto, a necessidade de valorizar a natureza dinâmica, 

distribuída e heterogénea dos processos de aprendizagem e de implementar metodologias de 

personalização de conteúdos e estratégias, de acordo com uma lógica de orientação às 

especificidades dos alunos. 
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2.6. Síntese do Capítulo 2 

Da análise tripartida, mas complementar, aos pólos da comunicação, aprendizagem e 

tecnologia, realizada neste capítulo, sobressai uma leitura convergente que enquadra a 

problemática do estudo de modalidades de flexibilização e adaptação de ambientes 

distribuídos de comunicação e aprendizagem para públicos específicos e que sublinha a 

importância dos processos de diálogo, partilha e construção situada em cenários de 

diversidade e heterogeneidade. 

Os estudos sobre comunicação evoluíram, ao longo dos tempos, no sentido de uma 

crescente valorização da natureza situacional do processo comunicativo: das lógicas lineares e 

transaccionais, aos modelos circulares que sublinham a importância do meio e do receptor (e 

que iniciaram o debate acerca das preocupações com a heterogeneidade dos públicos e com a 

especificidade do processo de recepção), os estudos nesta área convergiram, nos últimos 

anos, no sentido de sublinhar a pertinência da análise das modalidades de interacção e partilha 

e dos cenários contextuais, ambientes e situações que enquadram os processos de 

comunicação. O contexto do actual paradigma digital e, particularmente, do aparecimento dos 

novos cenários de comunicação em rede, amplifica a pertinência deste foco nos processos e 

contextos de interacção e catalisa a criação um novo campo de análise e estudo do fenómeno 

da comunicação, no qual ganha relevância o estudo das lógicas de partilha e das modalidades 

colectivas de interacção e negociação de significados em contextos colectivos. 

Também da análise da leitura evolutiva dos estudos sobre os processos de 

aprendizagem sobressai uma interessante tendência para a valorização dos processos inter-

relacionais e de foco nos contextos e na construção activa e partilhada dos saberes. 

Efectivamente, as mais recentes abordagens teóricas aos processos de aprendizagem 

destacam a importância do estudo das situações enquanto quadros de criação de sentido e 

construção activa do conhecimento, sublinhando que o conhecimento não é independente do 

enquadramento situacional no qual decorre. Neste contexto, ganha relevância a ideia de que 

as aprendizagens são enquadradas em processos de actividade, participação e prática social, 

que envolvem e relacionam os sujeitos de forma heterogénea e situada em experiências 

singulares mas partilhadas e construídas dinamicamente em ambientes sociais e comunidades 

de prática.  

De forma consistente com a referida tendência de valorização das modalidades de 

colaboração, partilha e participação, as investigações acerca da utilização das TIC no apoio 

aos processo de aprendizagem têm sido revestidas de uma preocupação no sentido de 

maximizar, quer modalidades de suporte aos processos de construção partilhada e situada, 

quer estratégias que permitam ancorar as aprendizagens e valorizar a importância do “outro” 
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na construção colaborativa do conhecimento. Ainda assim, e observando as actuais tipologias 

de aplicações de apoio à aprendizagem, verifica-se que esta abordagem poderá ainda não se 

encontrar totalmente cristalizada nem operacionalizada, pelo que se destaca a importância de 

centrar os estudos, nesta área, na investigação de modalidades de adaptação das ferramentas 

e tecnologias às especificidades dos sujeitos. Considerando a natureza multi-dimensional dos 

processos de aprendizagem e os níveis de variabilidade dos alunos, importa criar condições 

para desenvolver estratégias de adaptação dinâmica a estes quadros de heterogeneidade, 

incorporando nas estratégias de desenho de aplicações as preocupações descritas, no sentido 

de valorizar efectivamente os processos de participação activa, comunicação, e aprendizagem 

situada. 

Neste enquadramento, e no contexto específico das redes distribuídas de aprendizagem, 

os esforços que têm sido desenvolvidos na área da normalização das tecnologias e sistemas 

de “e-learning” ilustram um importante contributo para a proposta de uma lógica de 

operacionalização desta abordagem. Efectivamente, as iniciativas no sentido de especificar o 

desenho e implementação de conteúdos e sistemas de “e-learning” segundo uma lógica 

orientada a objectos e de acordo com metodologias de registo, catalogação e indexação de 

meta-informação, poderão criar importantes bases para a construção de um cenário de 

reutilização, partilha e interoperabilidade e consequente alargamento das práticas de acesso, 

distribuição e reutilização de recursos de aprendizagem. As possibilidades de agregação de 

conteúdos e construção dinâmica e modular de unidades de aprendizagem poderão contribuir 

para uma efectiva valorização da natureza dinâmica, distribuída e heterogénea dos processos 

de aprendizagem e sublinhar a relevância de observar a necessidade de implementar 

metodologias de personalização de conteúdos e estratégias, de acordo com uma lógica de 

orientação aos alunos. Neste processo, destaca-se a pertinência das investigações realizadas 

em torno do estudo das redes semânticas nas quais a representação dos recursos educativos 

é especificada de acordo com princípios de orientação a objectos e relação hierárquica, 

possibilitando tanto a criação de recursos e estratégias adaptados às especificidades dos 

sujeitos, como o alargamento dos níveis de flexibilização e personalização dinâmica. Destaca-

se, particularmente, a necessidade de realizar estudos e investigações que permitam fazer um 

levantamento das especificidades de grupos de sujeitos com padrões similares de 

aprendizagem, por forma a especificar estratégias e metodologias flexíveis que contemplem e 

incorporem cenários de diversidade de acesso, uso e participação.  
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3.1. Introdução 

“A comunicação é, em primeiro lugar, o ideal de expressão e de troca que está na origem 
da cultura ocidental e, consequentemente, da democracia. Pressupõe a existência de 
indivíduos livres e iguais.” (Wolton, 1999: 405). 

 

Considerando as orientações teóricas expostas no capítulo anterior e os objectivos de 

estudo enunciados para este trabalho, importa enquadrar a problemática do acesso e uso de 

aplicações e ferramentas tecnológicas por parte de utilizadores portadores de deficiência. 

Para além de uma discussão acerca da problemática da info-exclusão, apresenta-se, 

neste capítulo, uma leitura global do fenómeno da deficiência, com especial ênfase nas 

questões relacionadas com a educação de sujeitos portadores de deficiência e na utilização de 

soluções de natureza tecnológica, nomeadamente no que respeita à proposta de aplicações 

flexíveis e adaptadas às especificidades de grupos particulares.  

 

3.2. Assimetrias no acesso e participação: dados e panorama global 

 “For inventor Alexander Graham Bell universal access implied that «the poorest man 
cannot afford to be without his telephone» (Pool, 1983:21)” (Hamelink, 2000: 85). 

 

Apesar da já referida alargada disseminação dos serviços e produtos oferecidos pelas 

actuais tecnologias da informação e da comunicação, são muitos os sujeitos, grupos e 

comunidades que, por diferentes motivos, não usufruem das facilidades oferecidas por estes. 

São diversos os factores que podem comprometer o acesso e participação de todos nas 

estruturas, redes e serviços disponibilizados pelas actuais tecnologias da comunicação: 

culturais, geográficos, profissionais, financeiros, sociais, linguísticos, físicos ou de mobilidade, 

cognitivos, educativos ou de literacia tecnológica. 

Como afirma Castells (1999), o processo de expansão e integração das TIC na 

sociedade, ocorre em “ondas concêntricas”, iniciando-se nos níveis de educação e riqueza 

mais elevados e chegando tardia e mais dificilmente aos segmentos populacionais menos 

letrados e aos países mais pobres (Castells, 1999). Da análise dos diferentes estudos e 

relatórios estatísticos disponíveis acerca da utilização das tecnologias da comunicação, 

sobressai, por um lado, uma nítida tendência de crescimento acelerado (quer no que respeita 

ao acesso à Internet, quer no respeita à criação de conteúdos para a Web) e, por outro, uma 
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profunda assimetria (a diferentes níveis) no que respeita ao acesso e utilização destes 

conteúdos, produtos e serviços.  

Do ponto de vista geográfico mundial, a principal assimetria pode ser facilmente 

verificada numa análise bipolar, já que, globalmente, são os países do Norte que apresentam 

uma maior taxa de ligações à Internet: de acordo com o relatório da Comissão das 

Comunidades Europeias, de 2000, (“Pensar o Futuro da Educação, promover a Inovação 

através das Novas Tecnologias”) existiam, em 1999, 195 milhões de utilizadores da Internet em 

todo o mundo, dos quais cerca de 46 milhões eram residentes na Europa e 107 milhões na 

América do Norte (CCE, 2000). Marsella (2002) indica que, de acordo com dados da OCDE, 

em 2002, 89% dos alojamentos de sites web se localizavam na América do Norte e na Europa, 

enquanto que em África se verificavam apenas 0,25% (Marsella, 2002). 

3.2.1. Cenário Nacional 

No que respeita ao cenário nacional, e de acordo com o “Inquérito à Utilização das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação pela população Portuguesa”, relativo ao ano de 

2004, realizado pelo Observatório da Inovação e Conhecimento da UMIC (Unidade de Missão 

Inovação e Conhecimento), verifica-se, relativamente aos anos anteriores, uma subida nos 

valores percentuais dos principais indicadores considerados: Utilização do Computador, 

Utilizadores da Internet, Utilizadores do Comércio Electrónico, Posse de Computador nos 

Agregados Familiares, Posse de Ligação à Internet nos Agregados Familiares e Posse de 

Ligação à Internet em Banda Larga nos Agregados Familiares. De notar que é na Utilização do 

Comércio Electrónico, na Posse de Ligação à Internet e na Posse de Ligação à Internet em 

Banda Larga nos Agregados Familiares que se verificam os valores mais elevados da Taxa 

Média de Crescimento Anual (OIC, UMIC, 2004). Os resultados do inquérito indicam ainda que 

54% da população utiliza o computador, sendo que destes, 86% são utilizadores frequentes63 

(em 2000 este valor rondava os 36%). Considerando os agregados familiares, 49% da 

população possui computador no agregado e apenas 31% possui ligação à Internet (19% 

dispõe de ligação com banda larga). Já a taxa da utilização da Internet é de 43% (com 83% de 

utilizadores frequentes), sendo que em 2000 este valor era de 20%. No que respeita às 

actividades realizadas através da Internet, salientam-se as actividades relacionadas com a 

comunicação/interacção e com a aprendizagem/formação: 75% para “enviar/receber e-mail” e 

47% para “actividades de estudo e formação” (op cit, 2004). 

Importa ainda destacar os dados relativos aos perfis de utilizadores, nomeadamente no 

que respeita ao nível de escolaridade e ao escalão etário. Relativamente ao nível de 

escolaridade, verifica-se que tanto na Utilização do Computador, como na Utilização da 

                                                 
63 O inquérito do OIC/UMIC, considera uma utilização frequente como sendo superior a uma vez por semana. 
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Internet, é nos níveis de ensino mais elevados (3º Ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário e 

Ensino Médio e Superior) que se verificam os valores mais elevados, pelo que parece verificar-

se uma variação da utilização do computador e da Internet na razão directa do nível de 

instrução. Já no escalão etário verifica-se que tanto a Utilização do Computador como a 

Utilização da Internet apresentam valores mais elevados nos escalões etários mais baixos – 

entre os 15 e os 29 anos (o escalão etário mais baixo considerado neste estudo é relativo ao 

intervalo entre os 15 e os 19 anos), dado que indica que a utilização do computador e da 

Internet parece ser inversamente proporcional à idade (op cit, 2004). 

Interessa também analisar os dados relativos às razões, enunciadas pelos inquiridos, 

para aquisição de computador, para a ligação à Internet e para a não utilização da Internet: os 

motivos para a aquisição de computador parecem relacionar-se, maioritariamente, com as 

actividades educativas e profissionais (35% para “instrumento importante na educação escolar 

dos filhos” e 22% para “instrumento profissional importante”); também a ligação à Internet 

parece ser motivada por razões relacionadas com a educação e formação (20% para 

“importante para a educação dos filhos” e 20% para “acompanhamento do desenvolvimento 

tecnológico da sociedade”); por último, das razões apresentadas para a não utilização da 

Internet, destacam-se, com 39% a “falta de interesse”, com 22% a falta de competência (“não 

sabe utilizar a Internet”) e, apenas com 13%, a “falta de acesso” (op cit, 2004). 

No que respeita à variável geográfica, e porque o inquérito acima referido não contempla 

dados a esse nível, considera-se, para esta análise, o inquérito do INE (Instituo Nacional de 

Estatística) à “Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias”, de 

2004. Os resultados deste inquérito informam que é na região de Lisboa que se verificam os 

valores mais elevados, tanto no que respeita à Posse de Computador, à Ligação à Internet, 

como à Utilização do Computador e da Internet (correspondendo o Alentejo e os Açores às 

regiões nas quais se verificam os valores mais baixos) (INE, 2004). 

Poderá, portanto, concluir-se que, apesar de valores de acesso e utilização indicarem 

taxas de crescimento muito favoráveis, continuam a verificar-se assimetrias nos perfis de 

utilizadores, nomeadamente ao nível dos grupos etários, níveis de ensino e zona geográfica. 

Conclui-se ainda da importância da análise do contexto educativo, fundamentalmente no que 

respeita à aprendizagem de competências de utilização das TIC.  

Considerando o âmbito da presente tese, considera-se ainda relevante proceder a uma 

análise sumária de um outro inquérito do INE, desta feita elaborado em parceria com a 

UMIC/Agência para a Sociedade do Conhecimento: “Inquérito à Utilização de Tecnologias da 

Informação e da Comunicação nos Hospitais”, relativo ao ano de 2004. De acordo com os 

dados deste estudo, 95% dos hospitais portugueses tem ligação à Internet, ainda que apenas 

40% disponham de uma ligação igual ou superior a 512 Kbps. Da totalidade dos hospitais com 

ligação à Internet, apenas 27% desenvolvem actividades de telemedicina (sendo que apenas 
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21% dos hospitais indicou possuir um sistema de videoconferência). Aliás, de acordo com este 

estudo, as actividades mais desenvolvidas pelos hospitais com recurso à Internet encontram-se 

essencialmente relacionadas com o processamento de informação (“procura/recolha de 

informação”, com 95,9%, “consulta de catálogos de aprovisionamento”, com 77,7% e “acesso a 

bases de dados”, com 66,8%); já as actividades de âmbito comunicacional e formativo 

apresentam valores de utilização baixos (“actividades de telemedicina”, com 17,1%, 

“comunicação externa com cidadãos”, com 11,4% e “formação de recursos humanos”, com 

28,5%) (INE, UMIC, 2004). 

No que respeita às actividades de telemedicina, o telediagnóstico e a teleconsulta são as 

actividades mais realizadas (22% e 16%, respectivamente), enquanto que a prescrição 

electrónica e a telemonitorização são as menos realizadas (3,6% e 5,7%, respectivamente). É 

nos hospitais do Alentejo (zona geográfica que o inquérito do INE de 2004, acima referido, 

havia identificado como uma das zonas com mais baixas taxas de posse e utilização do 

computador e da Internet) que mais são utilizados, por relação com as outras regiões do país, 

tanto o telediagnóstico como a teleconsulta. Também no Algarve se verificam valores elevados 

na utilização do telediagnóstico (op cit, 2004). 

Importa ainda referir que os dados deste inquérito indicam que 40% dos hospitais 

dispõem de um site web, estando as principais funcionalidades por estes asseguradas 

maioritariamente relacionadas com difusão de informação (“informação institucional”, com 

93,8%, “informação dos serviços prestados”, com 90,1%, “localização e acessibilidades”, com 

63%), apesar dos 80,2% relativos à disponibilização de um endereço de e-mail. Efectivamente, 

as funcionalidades como a “consulta on-line com médico”, o “rastreio médico on-line” e 

“marcação de consulta on-line” apresentam valores baixos: 11,1%, 12,3% e 3,7%, 

respectivamente (op cit, 2004). 

Conclui-se, portanto, e considerando o estudo acima referido, que a maioria dos hospitais 

portugueses, apesar de dispor de acesso à Internet e de um número considerável disponibilizar 

inclusivamente site na web, a maioria das actividades e funcionalidades asseguradas são ainda 

apenas de carácter informativo ou do domínio do processamento da informação, sendo, assim, 

fundamental apoiar e incentivar actividades mais relacionadas quer com a formação, quer com 

a comunicação, nomeadamente actividades de telemedicina. 

 

 



 
Utilizadores portadores de deficiência: cenários e especificidades 
Info-exclusão e info-inclusão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pag. 113 

 

3.3. Info-exclusão e info-inclusão  

A discussão acerca do contributo das tecnologias e redes de informação e comunicação 

na promoção da igualdade e no aumento dos índices de participação dos sujeitos tem sido alvo 

de diversas considerações por parte de diferentes autores. Desde a década de 80 que se 

iniciou um processo de introdução alargada das tecnologias da informação e comunicação nas 

sociedades ocidentais e desde essa data que se verifica que os efeitos desta integração 

ultrapassam o domínio da técnica (Breton e Proulx, 1997), abrangendo um espectro alargado 

de áreas, como a social, profissional, educativa ou económica. 

Para Von Tetzchner ([1991] 1994), as tecnologias da comunicação, ainda que, 

potencialmente, possam promover a igualdade, poderão também catalisar a criação de novas 

barreiras, decorrentes da inaptidão tecnológica de determinados sujeitos para ter acesso e 

utilizar equipamentos e serviços particulares. Também Shneiderman (1998) partilha desta 

opinião, sublinhado o papel da formação na área das competências computacionais para a 

criação de oportunidades de acesso, não apenas aos produtos e serviços oferecidos pelas TIC, 

mas, fundamentalmente, às estruturas educativas, sociais e profissionais, cada vez mais 

sustentadas em soluções tecnológicas: “Those people who are without computer skills may 

have a new reason for not succeeding in school or not getting a job.” (Shneiderman, 1998: 593). 

Efectivamente, e como afirma Wolton (1999), à medida que as tecnologias evoluíram no 

sentido de não oferecer apenas oportunidades de acesso à informação e se iniciou o 

desenvolvimento de produtos e serviços nos quais as lógicas da interacção e comunicação 

assumem um papel determinante, começou a delinear-se uma nova forma de desigualdade, 

decorrente da incapacidade de utilização desses serviços e da falta de competência para 

participar eficazmente nos diferentes sistemas (educativos, profissionais, etc.):  

“É possível que haja igualdade de acesso, mas não existe igualdade na capacidade de 
utilização. As desigualdades de conhecimento não se modificam com a simplificação do acesso 
e da utilização.” (Wolton, 1999: 299). 

Como defende Hamelink (2000) na obra “The ethics of Cyberspace”, o acesso às 

tecnologias digitais, para além de fundamental para a igualdade social, poderá, em alguns 

contextos, ser entendido com um bem essencial, tal como a água, a energia ou o sistema 

rodoviário. Para o autor, e apesar de não ser possível afirmar que a falta de acesso aos 

recursos tecnológicos hipoteca a sobrevivência humana, as tecnologias digitais (e 

considerando a enorme expansão e impacto que as mesmas tiveram nos últimos anos) são um 

factor fundamental de inclusão social. Neste cenário, importa proceder a um estudo e análise 
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cuidados das lógicas de integração das mesmas, de forma a não comprometer a inclusão 

daqueles que não podem ou não as sabem utilizar (Hamelink, 2000). 

3.3.1. Modelos e cenários de exclusão e inclusão: novas solidariedades e valorização das 
singularidades 

A configuração estrutural dos novos sistemas de comunicação, organizada em torno de 

uma topologia de rede, vem reconfigurar as lógicas de distância, inclusão e exclusão, 

introduzindo novas dimensões a estas lógicas (espaciais, temporais e sociais) e permitindo que 

novos fluxos de comunicação se sobreponham a estruturas existentes, possibilitando, 

inclusivamente, a alteração de distâncias pré-existentes (Castells, 1999). Para Duarte 

Rodrigues (1999a), este novo cenário, que o autor sistematiza no “modelo de comunicação 

reticular”, caracteriza-se pela existência de conexões transversais, que asseguram a relação 

entre os diferentes sujeitos, independentemente das distâncias geográficas, socais ou culturais 

que os separam64. Neste modelo, as lógicas de pertença assumem um carácter fluido, baseado 

em mecanismos de circulação e, consequentemente, catalisam a reconfiguração dos pontos de 

referência territorial, potenciando a geração de novas modalidades de solidariedade, já não 

apenas enraizadas em comunidades de pertença (Duarte Rodrigues, 1999a). Para o autor, 

estas novas solidariedades são acentradas e transversais aos territórios de pertença e às 

clivagens, regras e relações sociais estabelecidas (op cit, 1990), constituindo-se, assim, como 

“uma nova modalidade de experiência do mundo” (Duarte Rodrigues, 1999a: 217):  

“As solidariedades que estabelecemos através das redes mediáticas da informação não 
nos comprometem totalmente, mas abrangem apenas dimensões parcelares da nossa 
experiência, ao contrário das solidariedades tradicionais, a que não podemos escapar, por 
envolveram a nossa existência. Assistimos assim ao aparecimento de novas modalidades de 
movimentos sociais, que aparecem espontaneamente, se alastram e desaparecem tão 
depressa como aparecem. (...) Estes novos movimentos sociais já não estão confinados pelas 
fronteiras dos estados nem enquadrados pelas instituições criadas no quadro das identidades 
nacionais.” (Duarte Rodrigues, 1999b: 151).  

É neste contexto que o autor apresenta o conceito de “ética pragmática da 

comunicação”, decorrente da ligação intrínseca dos dispositivos mediáticos aos ritmos da 

sociabilidade, e que enquadra o já referido novo modelo de solidariedade, designado por 

                                                 
64 Duarte Rodrigues (1994) apresenta três modelos de comunicação (considerando as relações dos processos comunicacionais com as 
formas de sociabilidade) que foram ganhando consistência ao longo dos tempos e que, apesar de historicamente sucessivos, coexistem 
nos dias de hoje, numa relação não mutuamente exclusiva: o primeiro, modelo informal da comunicação tradicional, no qual o espaço 
colectivo territorial assume um papel determinante na afirmação dos fenómenos de pertença, inclusão e exclusão; o modelo da 
comunicação moderna, no qual se assiste a uma dissociação entre grupo de pertença e grupo de referência e a um incremento 
significativo dos fenómenos de mobilidade social - começam, assim, a surgir mecanismos de diferenciação e, consequentemente, 
começa a configurar-se um espaço público e a ganhar consistência o direito à diferença e o direito à privacidade; e, por último, o acima 
referido modelo de comunicação reticular (Duarte Rodrigues, 1994). 
Os fenómenos de info-exclusão não são, portanto, restritos ao actual cenário tecnológico, no qual predominam as tecnologias da 
comunicação, tendo existido ao longo do tempo e coexistido, ainda que com distintas configurações, em diferentes modelos de 
comunicação.  
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Duarte Rodrigues de “solidariedade por conexão” ou “solidariedade reticular” (Duarte 

Rodrigues, 1999a: 81). Para Duarte Rodrigues, o acima referido modelo de comunicação 

reticular coexiste com os restantes modelos de comunicação, pelo que a transversalidade das 

relações estabelecidas poderá não anular lógicas de pertença territorial ou de diferenciação, 

estabelecidas por outros modelos de comunicação. É neste contexto que o autor afirma que os 

novos media tanto poderão “permitir a libertação dos indivíduos em relação às coacções 

inerentes ao controlo das comunidades de enraizamento e de pertença, como podem limitar-se 

a dissuadir e a neutralizar as solidariedades concretas que, até há nossa época, costumavam 

fundamentar o funcionamento da vida colectiva.” (op cit, 1994: 34). 

Importa, pois, realizar uma análise cuidada dos efeitos deste modelo de comunicação 

reticular, nomeadamente no que respeita à criação de lógicas de homogeneização global, 

como anunciara McLuhan ao propor o conceito de “aldeia global”, na qual se dissolveriam as 

diferenças e se instauraria uma cultura planetária universal (op cit, 1994). Este cenário actual 

da globalização das redes de comunicação pode, portanto, potenciar, ao nível dos seus efeitos 

nos quadros sociais e na criação de estruturas de igualdade, leituras antagónicas, sendo 

fundamental e como afirma Duarte Rodrigues (1999b), observar tanto a leitura optimista como 

a pessimista dos mesmos. Esta dupla implicação, positiva para aqueles que conseguem 

usufruir dos benefícios e negativa para os que não têm acesso, é um fenómeno que não é 

novo, ocorrendo sempre que uma nova tecnologia é introduzida na sociedade (Hamelink, 

2000). De igual forma, as preocupações com a igualdade no acesso às tecnologias também 

têm vindo a ser discutidas e consideradas ao longo dos anos: desde a especificação da 

primeira rede de telecomunicações que o acesso universal é uma das preocupações principais 

das entidades reguladoras – a disponibilidade dos serviços de telecomunicações para o público 

em geral foi um dos mais importantes aspectos que esteve por trás da regulamentação 

internacional das Telecomunicações, desde a convenção de 1865 do ITU (International 

Telecommunications Union, à data designado de International Telegraphy Union)65. Foi na 

sequência desta convenção que se constituiu o primeiro tratado internacional em 

telecomunicações, no qual se estabeleceu que a disponibilidade universal dos serviços de 

telecomunicações deveria ser um factor-chave na regulação e normalização internacional 

destes. Este princípio do acesso universal deixou de ser exclusivamente aplicado aos serviços 

telefónicos apenas em Novembro de 1993: “… the European Commission communicated to the 

Council of Ministers and the European Parliament that the principle of universal access should 

be extended form «access to telephony» to «access to new information services».” (Hamelink, 

2000: 86). 

                                                 
65 Aliás, os princípios da universalidade terão estado na base das tecnologias computacionais. Como afirma Rheingold ((1985) 2000), 
“The digital computer is based on a theoretical discovery known as the «universal machine»…” (Rheingold, (1985) 2000: 15). 
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Na análise das implicações e efeitos da globalização das redes e tecnologias da 

informação e comunicação importa, pois, valorizar as competências de todos e, 

concomitantemente, reconhecer as dinâmicas particulares de cada um, compreendendo e 

suportando a forma como estas se relacionam globalmente e assegurando que, nos processos 

de amplificação do acesso e uso, não se comprometem as lógicas da singularidade. De alguma 

forma, operacionalizando o já referido princípio da inteligência colectiva, enunciado por Pierre 

Lévy (1997): “Em termos de sentido e de liberdade, um singular está sempre em relação de co-

definição com um colectivo ou com uma comunidade. O singular nunca é pensável 

separadamente, mas sempre em relação, não com qualquer norma a priori ou lei universal, 

mas com outras singularidades…” (Lévy, 1997: 245). Para Lévy, este processo de valorização 

das diferenças e de integração destas em processos sociais, dinâmicos e colectivos, ocorre 

numa lógica ou cenário comunicacional que o autor designa de “espaço do saber” que, ao 

contrário do espaço da terra, do território e do mercado66, possibilita e beneficia interacções 

plurais e heterogéneas, nas quais cada um é reconhecido pelas suas particularidades, não 

havendo lugar para a definição pré-programada de percursos definidos antecipadamente e sem 

considerar a diversidade e singularidade dos sujeitos (Lévy, 1997). O reconhecimento da 

diferença e da alteridade é, pois, fundamental para que as interacções, convergências e 

complementaridades se possam efectivar e para que se possam estabelecer os valores e 

princípios do Design Universal, sem comprometer as singularidades de cada um:  

“Como se mundialismo, globalização e universalismo se tivessem tornado sinónimos... 
Lembrar que tudo o que continua a separar a referência universalista das duas outras 
referências é, pois, indispensável. O universalismo é um valor, a globalização e a 
mundialização são realidades.” (Wolton, 1999:45). 

As tecnologias da comunicação podem, portanto, assumir um papel determinante na 

integração de grupos e sujeitos tradicionalmente segregados e potenciar um relacionamento 

mais rico e um conhecimento mútuo mais profundo entre diferentes sujeitos, comunidades e 

culturas (Schuler, 1996). Neste processo, importa desenvolver projectos, produtos e serviços 

que sejam capazes de assegurar a participação das minorias, mas que não hipotequem a sua 

identidade, por forma a não homogeneizar comportamentos, a não anular as diferenças e a 

salvaguardar as características específicas de cada grupo. Importa, pois, e tal como propõe 

Duarte Rodrigues (1999b), fazer uma análise cuidada dos efeitos das tecnologias da 

comunicação na construção de uma sociedade mais igualitária, por forma a não sobrevalorizar 

demasiadamente a ideia, defendida por muitos, de que estas poderiam contribuir para “[...] 
                                                 
66 Para Lévy o espaço da Terra é o espaço da Carne, no qual o suporte do saber é a própria Terra e o Corpo: “Na Terra, quando um 
velho morre há uma biblioteca que arde.” (Lévy, 1997: 253). O espaço do Território é o espaço do Livro, dos saberes territoriais, de 
domínio reservado e transcendente: “O Livro contém o saber territorial. Não os livros, nem a biblioteca, mas o Livro: a Bíblia, o Alcorão, 
os textos sagrados, os clássicos, Confúcio, Aristóteles...” (Lévy, 1997: 254). O espaço do Mercado é o espaço do Hipertexto, da 
memória que circula em redes bibliográficas: “A biblioteca enciclopédica expulsa o Livro. (...) As citações e as referências estabelecem 
uma rede das leituras, das circulações no saber que corrói as antigas fronteiras.” (Lévy, 1997: 257). 
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anular ou, pelo menos, diminuir as diferenças que se foram cavando ao longo da História entre 

o centro, rico e desenvolvido e as periferias, empobrecidas e dependentes.” (Duarte Rodrigues, 

1999b: 147). Como afirma Wolton (1999), a mundialização das técnicas não cria “um só 

mundo” nem a universalização das sociedades. Antes dá uma visibilidade acrescida às 

diferenças e desigualdades, ainda que se sustente em princípios humanistas e altruístas que, 

para muitos, constituem a base de uma utopia e de uma perspectiva idealista de libertação das 

desigualdades territoriais, económicas e sociais. As tecnologias podem, assim, assumir um 

papel determinante no desenvolvimento social, educativo ou económico de comunidades e 

países nos quais existem desequilíbrios e carências de diversa ordem. Nestes casos, e como 

indica Shneiderman (1998), é fundamental que as aplicações e serviços disponibilizados sejam 

alvo, por um lado, de uma adaptação às especificidades das populações e, por outro, façam 

parte de um plano integrado de desenvolvimento social (Shneiderman, 1998). 

3.3.2. Inclusão digital e participação: o papel da formação e da literacia tecnológica 

“O aumento das competências em regiões geográficas remotas pode ser conseguido 
com formação a distância que complemente a formação de profissionais ministrada localmente 
e com uma ferramenta para a orientação e supervisão das actividades desses profissionais.” 
(Von Tetzchner [1991] 1994: 6). 

Considerado o cenário acima descrito, importa assegurar não apenas o acesso alargado 

das tecnologias a todas as populações mas, fundamentalmente, desenvolver mecanismos de 

suporte, apoio e incentivo à participação e à criação activa de conteúdos, produtos e serviços, 

adaptados às especificidades locais de cada grupo ou comunidade, numa lógica de valorização 

dos processos, não apenas de acesso e transmissão, mas, fundamentalmente, de troca, 

partilha, adaptação contextualizada e comunicação. 

A este pretexto, interessa referir a proposta de Shneiderman (2003), no sentido de 

desenvolver esforços de formação, ao nível local, que possam colmatar as limitações de 

acesso e participação de todos: “Improved design and multilingual capabilities can do much to 

reduce the digital divide, but training at community centers and schools will be important 

contributors to reducing this divide.” (Shneiderman, 2003: 41). Urge, portanto, contrariar a 

tendência existente que define dois estratos ou pólos neste processo de criação, 

recepção/acesso, uso e participação: o pólo dos que recebem, interagem, seleccionam e criam 

os conteúdos e serviços, e o pólo dos que se limitam a receber soluções pré-empacotadas e 

que não dispõem de competências para as criar, seleccionar, interpretar e, consequentemente, 

interagir e participar (Castells, 1999). Importa, pois, compreender em profundidade o fenómeno 

da info-exclusão, fundamentalmente no sentido de identificar outras variáveis que não apenas 

a do acesso às tecnologias, e que poderão concorrer para a criação do chamado fosso digital 

(ou “digital divide”).  
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A competência tecnológica é entendida como uma das variáveis mais relevantes nesta 

análise, na medida em que pode comprometer os processos de uso e participação, 

independentemente do acesso que já exista. Efectivamente, a formação na área das 

competências tecnológicas reveste-se, assim, de capital importância, na medida em que 

poderá optimizar a consolidação e o alargamento dos níveis de literacia digital de todos e, 

consequentemente, possibilitar que os diferentes sectores da sociedade possam beneficiar das 

oportunidades profissionais, educativas e sociais das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. É neste contexto que o e-learning é identificado como um dos principais 

factores-chave no combate à info-exclusão (Layte e Ravet, 2002), no sentido em que poderá 

permitir uma maior flexibilização, quer no acesso, quer na aprendizagem das tecnologias, 

recursos e serviços67. Para além de poderem contribuir para um aprofundamento das 

competências tecnológicas, os sistemas de e-learning podem ainda assumir um papel 

fundamental na flexibilização do acesso ao saber de camadas populacionais que, pelas suas 

características, tenham um acesso condicionado aos canais tradicionais de ensino, como, por 

exemplo, os sujeitos com deficiência (Layte e Ravet , 2002). No contexto educativo, importa 

ainda valorizar os processos de “alfabetização informacional e tecnológica” e repensar as 

lógicas da “Educação para os Meios” (Aparici, 1999), no sentido de alargar os níveis de 

literacia digital de todos: a literacia digital não deve ser entendida de forma restrita, como o 

simples domínio de ferramentas e aplicações computacionais mas, fundamentalmente, como o 

domínio das competências necessárias para a construção de elementos significativos com 

recurso a estas. Importa, pois, valorizar não apenas o valor utilitário das competências digitais, 

mas fundamentalmente a natureza catalítica destas e a sua capacidade de gerar processos de 

participação e integração social, profissional e educativa (Resnick, 2002): 

“What does it mean to be digitally fluent? Consider the analogy with learning a foreign 
language. If someone learned a few phrases so that they could read menus in restaurants and 
ask for directions on the street, would you consider them fluent in the language? Certainly not. 
That type of phrase-book knowledge is equivalent to the way most people use computers today. 
Is such knowledge useful? Yes. But it is not fluency. To be truly fluent in a foreign language, you 
must be able to articulate a complex idea or tell an engaging story; in other words, you must be 
able to “make things” with language.” (Resnick, 2002: 33).  

                                                 
67 A este pretexto, importa fazer referência ao já mencionado projecto europeu PROMETEUS, no âmbito do qual tem vindo a ser 
desenvolvido trabalho na área do e-learning enquanto ferramenta de suporte ao combate à info-exclusão (Layte e Ravet, 2002). 
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É, pois, fundamental aprofundar o conhecimento acerca dos benefícios das 

aprendizagens na área das competências digitais, entendidas de forma lata e numa lógica de 

valorização dos processos de construção e participação activa. Efectivamente, a literacia digital 

e o desenvolvimento de modelos de formação adequados e adaptados parecem revelar-se 

uma das pontes significativas da transição da lógica do acesso para a lógica da participação e 

criação autónoma e situada (Esquema 3). Neste contexto importa conhecer de que forma tem 

sido promovido o desenvolvimento de iniciativas de combate à info-exclusão, nomeadamente 

de iniciativas de promoção não apenas do acesso a tecnologias e serviços mas, 

fundamentalmente, de promoção da paticipação e construção activa. 

 

3.3.3. Iniciativas de combate à info-exclusão e de promoção do acesso e participação 

No contexto nacional e no âmbito do combate à info-exclusão, importa destacar o 

lançamento, em 1997, do Livro Verde para a Sociedade da Informação (LVSI)68, no qual se 

sublinha o papel das tecnologias enquanto instrumentos fundamentais na promoção dos 

valores da igualdade e da democratização no acesso à informação e ao saber (MCT, 1997). De 

acordo com o LVSI, a Sociedade da Informação é entendida como um modo de 

desenvolvimento social e económico no qual a informação69 e as redes digitais desempenham 

um papel determinante para a criação de conhecimento e de condições de trabalho, educação, 

lazer, saúde, transportes, ambiente e, consequentemente, para a actividade económica e para 

o aumento da qualidade de vida e do bem estar social de todos. O LVSI apresenta, ainda, um 

importante alerta para o perigo da geração de novas formas de exclusão, referindo a 

                                                 
68 O lançamento do LVSI surge no contexto da criação, em Março de 1996, da Iniciativa Nacional para a Sociedade da Informação e da 
Missão para a Sociedade da Informação. 
 
69 O conceito de informação é, aqui, entendido de forma alargada, representando os processos de aquisição, armazenamento, 
processamento, valorização, transmissão, distribuição e disseminação (MCT, 1997). 

Esquema 3: transição entre a lógica do acesso e a lógica da participação e construção activa 

acesso uso uso autónomo participação construção activa

…………………………………………….. infra-estrutura tecnológica ……...…….…………………………………. 

..…………. formação contextualizada ..…..…. 

……………………….….… literacia digital ……..……………………… 

..…… suporte à comunicação e partilha ..……
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necessidade de, por um lado, se criarem condições equitativas de acesso aos benefícios da 

Sociedade da Informação e, por outro, se combaterem os diferentes factores que podem 

conduzir a novas formas de exclusão. Neste sentido, o LVSI sublinha a importância de 

promover o acesso universal, a info-alfabetização e a info-competência, apresentando, neste 

contexto, a Medida 8.4 “Apoiar o Combate à Info-exclusão” (esta medida teve por objectivo a 

valorização de programas com vista ao desenvolvimento de produtos, serviços e aplicações 

que possam contribuir para o combate à info-exclusão, especificamente aqueles que 

promovam o acesso por parte de grupos socialmente desfavorecidos) (op cit, 1997). 

O LVSI apresenta ainda o Sistema de Ensino como um meio especialmente privilegiado 

no combate à info-exclusão, pelo que é apresentada uma Medida (a 1.1) no sentido de 

“Apetrechar os Estabelecimentos Escolares para a Sociedade da Informação”, nomeadamente 

as escolas do ensino básico e secundário que são identificadas como um meio fundamental de 

eliminação das assimetrias decorrentes das diferentes condições de acesso nos lares 

(decorrentes do estrato económico das famílias). Destaca-se ainda a interessante referência à 

“Responsabilidade Social para os que Requerem Consideração Especial”: o LVSI alerta para a 

necessidade de atender aos cidadãos que, por razões de natureza diversa, necessitam de 

considerações especiais para não se sentirem info-excluídos. Neste âmbito são sublinhados os 

benefícios e potencialidades das tecnologias da informação para uma melhor integração social 

dos cidadãos com deficiências físicas e mentais, ainda que se ressalve a necessidade de 

adaptar as soluções tecnológicas a grupos específicos de cidadãos com deficiências. 

Especificamente, é valorizada a importância dos programas especiais e dos jogos orientados 

para o estímulo dos processos de desenvolvimento de cidadãos com deficiência mental e de 

crianças com atrasos de desenvolvimento, assim como a relevância que tais programas 

poderão ter para uma plena integração na comunidade e na vida activa. É neste contexto que é 

apresentada a Medida 1.6 (“Dar Prioridade a Programas de Integração na Sociedade da 

Informação dos Cidadãos com Deficiências”), com o objectivo de promover o desenvolvimento 

de programas de integração de cidadãos com deficiência (física, visual, auditiva, mental) na 

sociedade da informação e de valorizar as iniciativas de desenvolvimento de programas de 

integração, por parte de instituições particulares de solidariedade social, assim como promover 

a investigação científica e o estudo e análise de “soluções adequadas para estas camadas 

populacionais” (op cit, 1997: 15). 

Na sequência do lançamento do Livro Verde, importa destacar algumas iniciativas e 

projectos, cujo lançamento foi catalisado pelas medidas apresentadas pelo LVSI: a criação da 

Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS), que veio reforçar a rede de ligação de 

Universidades, Institutos Politécnicos e Institutos de Investigação e Desenvolvimento; o 

lançamento do já referido Programa Internet nas Escolas (Cf. Secção 2.4.2); e o lançamento, 
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em 1999, da Iniciativa Nacional para os Cidadãos com Necessidades Especiais70, uma 

iniciativa que vem sublinhar a importância de integrar os cidadãos com necessidades 

especiais, nomeadamente os deficientes físicos e mentais, os idosos e os acamados de longa 

duração, no projecto de construção de uma Sociedade de Informação71. Os principais 

objectivos desta iniciativa relacionam-se com a construção de bases regulamentares e 

operacionais que assegurem que os referidos cidadãos usufruam, em pleno, dos benefícios 

das tecnologias da informação e da comunicação e possam, através destas, melhorar a sua 

qualidade de vida pessoal e social (CM, 1999ª; POSI, 2004). No contexto desta iniciativa, 

importa ainda referir o Plano Nacional para a Participação dos Cidadãos com Necessidades 

Especiais na Sociedade da Informação, aprovado em 2003 (CM, 2003). 

A nível europeu, o Programa "Information Society for all", apresentado em Março de 

2000, no Conselho Europeu de Lisboa, lançou as bases para diferentes iniciativas europeias de 

promoção do acesso, para a todos, aos benefícios da Sociedade da Informação. Em 2000, é 

aprovado, pela União Europeia, o Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento 

(POSI)72, integrado no III Quadro Comunitário de Apoio, que apresenta oito eixos prioritários e 

respectivas medidas, das quais se destacam: a Medida 1.1 (Competências Básicas) e a 

Medida 1.3 (Investigação e Desenvolvimento), ambas do Eixo Prioritário I (Desenvolver 

Competências); a Medida 2.1 (Acessibilidades) do Eixo Prioritário II (Portugal Digital); e o Eixo 

Prioritário IV (Massificar o Acesso à Sociedade do Conhecimento) (POSI, 2004).  

Em 2001, a Comissão das Comunidades Europeias havia lançado um relatório acerca do 

cenário da Inclusão Digital na Europa (“e-Inclusion, The Information Society's Potential for 

Social Inclusion in Europe”). Sumariamente, o relatório indica que, nessa altura, a utilização 

dos serviços da Internet se encontrava em grande crescimento, ainda que se estivessem a 

acentuar desequilíbrios profundos no acesso a estes, em diferentes sectores populacionais: 

entre homens e mulheres, entre empregados e desempregados, entre agregados familiares 

com rendimentos elevados e agregados familiares com rendimentos baixos, entre indivíduos 

com formação e indivíduos sem formação e entre jovens e idosos. O sexo, emprego, 

rendimento, formação e idade configuravam-se, assim, como variáveis, cumulativas, que 

poderiam determinar a exclusão digital e, consequentemente, social de grupos, indivíduos e 

comunidades. Efectivamente, e apesar de serem reconhecidos os benefícios da inclusão digital 

na oferta de novas oportunidades a grupos que tipicamente se encontram segregados 

(nomeadamente as potencialidades dos serviços de comunicação no ultrapassar de barreiras e 

distâncias geográficas e sociais e no favorecimento de processos de distribuição mais flexível e 

                                                 
70 aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/99, de 26 de Agosto (CM, 1999a). 
71 Neste contexto, importa ainda referir o trabalho da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
(APDSI), nomeadamente as iniciativas relacionadas com combate à info-exclusão (APDSI, 2003). 
72 Em 2004, é publicada a Decisão da Comissão nº C (2004) 5735, de 27 de Dezembro, que altera a Decisão C (2000) 1786, de 28 de 
Julho de 2000 que havia aprovado o Programa POSI. (POSI, 2004). 
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equitativa dos recursos e serviços), o relatório sublinha que estes mesmos serviços podem 

acentuar assimetrias já existentes, particularmente no contexto em que a formação e a literacia 

digital dos indivíduos não são suficientes para acompanhar os progressos tecnológicos. Neste 

sentido, a formação é indicada como sendo um dos factores-chave que poderá contribuir para 

equalizar as referidas assimetrias. Nesta análise das assimetrias no acesso aos benefícios da 

Sociedade da Informação, o relatório destaca ainda o grupo dos cidadãos com deficiência, 

referindo a existência de estudos em Portugal e na Suécia que informam da existência de 

diferenças significativas nestes países (“disability gap”), nos níveis de penetração da Internet 

entre cidadãos com e sem deficiência: este é um grupo que é apontado, no relatório, como um 

alvo fundamental nos esforços das políticas designadas de Inclusão Digital, tanto ao nível da 

criação de serviços e conteúdos específicos on-line, como ao nível da criação de 

oportunidades de emprego e ao nível da formação (CCE, 2001b). 

Ainda em 2001, a 24 de Outubro, é aprovada, pelo Comité de Ministros do Conselho da 

Europa, uma importante Resolução: ResAP, Towards Full Citizenship of Persons with 

Disabilities through Inclusive New Technologies – Para a plena cidadania das pessoas com 

deficiência através de novas tecnologias inclusivas (CE-SNR, [2001] 2002). Partindo da 

necessidade de assegurar a igualdade de oportunidades e a participação de todos, esta 

Resolução sublinha a importância do acesso universal a produtos e serviços, enfatizando que 

os utilizadores devem, não apenas ter acesso a estes, mas, fundamentalmente, poder utilizá-

los de forma autónoma. Neste contexto, a Resolução convida os estados membros a elaborar 

estratégias nacionais que, por um lado, integrem medidas e instrumentos capazes de 

assegurar que todos podem beneficiar das oportunidades oferecidas pelas TIC e, por outro, 

evitem o risco de exclusão e avaliem os impactos destas tecnologias na qualidade de vida dos 

cidadãos. Neste sentido, a Resolução destaca a importância do Design Universal (ou Design 

para Todos) e do envolvimento de todos nos processos de desenvolvimento de aplicações, 

conteúdos e serviços (op cit, [2001] 2002). 

Já em 2003, é apresentado, numa outra Resolução do Conselho da União Europeia, o 

Plano de Acção “e-europe, an information society for all” do qual se destaca a área da Inclusão 

Digital (“e-inclusion”), para a qual são traçados interessantes objectivos no sentido de procurar 

ultrapassar as assimetrias sociais e geográficas no acesso à sociedade da informação (CUE, 

2003). 

Em síntese, as iniciativas referidas valorizam a importância do desenvolvimento e 

implementação de medidas de apoio à info-exclusão, sublinhando a necessidade de investigar 

e desenvolver estratégias de suporte à formação e à amplificação das competências 

tecnológicas de todos, e alertando para as especificidades dos públicos portadores de 

deficiência: um grupo-alvo considerado chave para a compreensão do fenómeno da info-

exclusão. 
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3.4. Deficiência: enquadramento e cenários de caracterização 

“… é da interacção entre o diferente que resulta a harmonia, a síntese e o equilíbrio 
(dinâmico)” (Vieira e Pereira, 1996: 35). 

As concepções acerca da deficiência têm sido, ao longo dos anos, múltiplas e 

divergentes, acompanhado um conjunto de evoluções nos âmbitos clínico, social, cultural e 

educativo. A própria forma com se foram designando os sujeitos portadores de deficiência 

reflecte esta evolução e ilustra o modo como a sociedade e as instituições têm vindo, ao longo 

dos tempos, a encarar as questões da deficiência. Desde “possessos de demónio e de 

espíritos maus”, conforme eram, por vezes, designados na Antiguidade Clássica, os sujeitos 

portadores de deficiência têm vindo a ser classificados de variadas formas (Viera e Pereira, 

1996): delinquentes, loucos, infelizes, doentinhos, pobres, inferiores, ineducáveis, inúteis, 

débeis, defeituosos, imbecis, idiotas, dementes, enfermos, desobedientes, incorrigíveis, fracos 

de espírito, inválidos, malucos, anormais ou atrasados. 

Verifica-se, portanto, que as diferentes convicções sociais, em torno dos conceitos de 

normalidade e de “normalidade ideal” (Fonseca, 1997) que historicamente foram surgindo, não 

se reduzem ao sentido biológico da questão, incorporando, antes, um profundo sentido social, 

cultural, moral e ético (Fonseca, 1997). 

3.4.1. Abordagem histórica  

Vieira e Pereira (1996) referem cinco estádios fundamentais da história da deficiência, 

enunciados num documento da Unesco (Unesco, 1977) que, apesar de cronologicamente 

sucessivos, não são estanques nem mutuamente exclusivos, já que incluem padrões 

comportamentais e atitudes face à deficiência que se foram sobrepondo e que coexistem 

temporalmente: o primeiro estádio, designado de filantrópico, no qual se destacam as atitudes 

humanitárias e o espírito de caridade em relação ao outro; o segundo estádio, da assistência 

pública, no qual se iniciam as iniciativas de institucionalização da ajuda; o terceiro estádio, dos 

direitos fundamentais, no qual ganham relevância e são regulamentados os direitos universais, 

entre eles, o direito à educação; o quarto estádio, da cristalização das lógicas da igualdade de 

oportunidades; e, por último, o estádio do direito à integração (Vieira e Pereira, 1996). 

Também Bellacasa e Tezchner ([1991] 1994), apresentam três momentos históricos 

principais que designam de “abordagem tradicional”, “modelo de (re)abilitação” e “modelo de 

vivência independente”, para caracterizar a evolução histórica do fenómeno da deficiência. 

O primeiro momento, da “abordagem tradicional”, caracterizado por uma focalização no 

indivíduo e de grande abrangência temporal, inicia-se com as concepções duais da 
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Antiguidade Clássica: nesta fase, os indivíduos com incapacidades tanto eram alvo de rejeição 

total, como poderiam ser sacralizados, como acontecia com os cegos, muitas vezes 

identificados como sujeitos com “visões de futuro” ou capacidades especiais para as artes e a 

música (Bellacasa e Tezchner, [1991] 1994). Esta é uma perspectiva que se altera 

profundamente com o Cristianismo, marco determinante para o início da abordagem 

filantrópica e assistencialista: os sujeitos com incapacidades ou doenças passam a ser 

considerados objectos de caridade ou inocentes (no caso dos deficientes mentais). Iniciam-se 

as lógicas do proteccionismo institucionalizado e a Igreja assume a função de proteger e 

“salvar” os sujeitos com incapacidades. Com a constituição dos modernos estados europeus, 

nos séculos XVI e XVII, solidifica-se a vertente assistencialista, já que a protecção e tratamento 

destes sujeitos passa a ser do domínio da ordem pública, ficando os mesmos sob a alçada da 

administração (op cit, [1991] 1994). O aparecimento, no século XIX, das lógicas positivistas, 

contribui para uma viragem estrutural na abordagem ao fenómeno da deficiência: os sujeitos 

com incapacidades passam a ser considerados objectos de estudo para diferentes ciências, 

como a psicologia, a medicina e a educação. Por outro lado, começam a ganhar relevância as 

funções sociais das instituições que acolhem estes sujeitos, nomeadamente pelo alargamento 

dos “asilos” que, ao contrário dos hospitais, davam resposta a problemas que não do foro 

clínico. Assiste-se, ainda, a uma ampliação dos processos de protecção social destes 

indivíduos: “Apareceram os primeiros esquemas de protecção e provisionamento sociais que 

formaram a base da segurança social e dos subsídios de compensação modernos.” (op cit, 

[1991] 1994: 82). 

O segundo momento, identificado por Bellacasa e Tezchner ([1991] 1994) como o 

“Modelo de (Re)abilitação”, é, de acordo com os autores, catalisado pelos efeitos causados 

pelas duas grandes guerras mundiais que potenciaram o desenvolvimento de uma nova 

abordagem, focalizada na “reparação” ou reabilitação de insuficiências funcionais. A 

reabilitação é, assim, entendida como o processo que visa a recuperação de capacidades 

funcionais e profissionais e a resolução de problemas do quotidiano, do emprego e da 

produtividade. O foco do problema continua a situar-se ao nível do indivíduo, pelo que se 

destacam as intervenções de diferentes áreas (inclusive a tecnológica) que controlam o 

processo de reabilitação (op cit, [1991] 1994). Trata-se, portanto, de um modelo médico73 

baseado em soluções terapêuticas alargadas e caracterizado por um espectro ampliado de 

funções e áreas profissionais de apoio, por vezes organizadas numa lógica de trabalho em 

equipa: medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação, psicologia, assistência social e 

tecnologia. Ainda assim, para os autores, continua a dominar uma lógica de avaliação dos 

indivíduos enquanto doentes e nos limites do útil/inútil, capaz/incapaz.  

                                                 
73 De acordo com Bellacasa e Tezchner ((1991) 1994), esta lógica de reabilitação médica, que sublinha a responsabilidade médica da 
recuperação do indivíduo e da optimização do sua auto-suficiência, foi estabelecida por Rusk durante a Segunda Guerra Mundial. 
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Já o “Modelo de Vivência Independente”, o último que Bellacasa e Tezchner ([1991] 

1994) referem, apresenta uma nova lógica que ultrapassa a esfera do indivíduo (a proteger ou 

a tratar), dando, antes, ênfase à participação social e à igualdade. Sublinha-se, assim, a 

importância da independência de cada um, entendida como a capacidade para tomar decisões 

autonomamente, numa perspectiva alargada que transpõe a lógica anterior (físico-médica). 

Neste modelo, os problemas ou incapacidades dos sujeitos são entendidos como sendo 

causados pelo ambiente, pelo que se explora uma abordagem contextual às necessidades e 

particularidades de cada um (op cit, [1991] 1994). 

3.4.2. Classificação Internacional 

De forma consistente com a evolução histórica acima descrita, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) apresentou, em 1999, uma proposta para uma nova versão da Classificação 

Internacional na área da deficiência (WHO, 1999). Até essa data vigorava a ICIDH 

(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps), Classificação 

Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, publicada pela OMS em 1980 

(MESS, SNR, 1989). De acordo com esta Classificação, uma Deficiência corresponderia a 

qualquer perda ou alteração, temporária ou permanente, de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatómica; já uma Incapacidade (que resulta sempre de uma 

Deficiência, e que pode ser de carácter temporário ou permanente, reversível ou irreversível, 

progressiva ou regressiva) é entendida como uma restrição ou falta de capacidade para 

realizar actividades dentro dos limites considerados normais; por último, uma Desvantagem 

(que resulta de uma deficiência ou de uma incapacidade) corresponde à condição social “de 

prejuízo sofrido” decorrente das limitações ou impedimentos provocados por essa deficiência 

ou incapacidade (op cit, 1989). Conclui-se, portanto, que no contexto desta Classificação, a 

Incapacidade (ou a consequência da Deficiência) era entendida como uma perturbação no 

domínio do indivíduo: efectivamente, as variáveis ambientais e sociais não se encontram 

devidamente enunciadas, pelo que a referida Classificação apresenta limitações, 

nomeadamente ao nível do carácter restrito da noção de incapacidade e desvantagem: como 

afirma Afonso (1997), um “handicap” é sempre relativo a um contexto específico e a um 

conjunto de variáveis sócio-económicas e emocionais, não necessariamente definitivas 

(Afonso, 1997). 

É neste contexto que, em 1999, a OMS, propõe uma nova versão desta Classificação: a 

ICIDH-2 (International Classification of Functioning, Disability and Health), Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. O texto final desta nova Classificação 

foi aprovado pela 54ª Assembleia Mundial de Saúde, em Maio de 2001, e encontra-se 

organizado em torno dos seguintes conceitos-chave: funções orgânicas, estruturas anatómicas, 
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deficiências, actividade, limitações da actividade, participação, restrições da participação e 

factores ambientais (CE-SNR, [2001] 2002; WHO, 1999). As Funções Orgânicas são 

entendidas como funções fisiológicas e psicológicas dos sistemas orgânicos e as Estruturas 

Anatómicas compreendem a partes anatómicas do corpo (órgãos, membros), pelo que as 

Deficiências dizem respeito a problemas, decorrentes de perdas ou desvios, ao nível das 

Funções Anatómicas ou Estruturas Orgânicas (op cit, [2001] 2002). As Actividades dizem 

respeito à execução de tarefas ou ao desempenho de acções, por parte de um indivíduo, e as 

Limitações da Actividade são entendidas como dificuldades que um indivíduo pode ter no 

exercício de uma actividade. O conceito de Participação é relativo ao envolvimento de um 

sujeito numa qualquer situação vivencial, estando as restrições ou problemas de participação 

previstas na noção de “Restrições da Participação”. Por último, os Factores Ambientais 

designam os ambientes físicos, sociais e comportamentais da vida dos sujeitos (op cit, [2001] 

2002). 

Destacam-se, assim, três dimensões principais nesta nova abordagem à deficiência e à 

funcionalidade: a corporal (funções orgânicas e estrutura anatómica), a individual (actividades e 

tarefas) e a social (com ênfase na participação social). Cada uma destas três dimensões pode 

ser observada segundo o pólo da Deficiência ou segundo o pólo da Funcionalidade: os 

aspectos positivos destas dimensões resultam em condições de Funcionalidade, enquanto que 

os negativos resultam em condições de Deficiência, numa lógica em que são os Factores 

Ambientais ou Contextuais e a sua relação com as condições de saúde, que determinam as 

condições de Funcionalidade e Deficiência. Efectivamente, um sujeito pode experimentar 

diferentes condições de Funcionalidade ou Deficiência, em função de factores contextuais e ao 

nível de cada uma das dimensões acima referidas. Em circunstâncias contextuais específicas, 

qualquer sujeito poderá, por exemplo, experimentar uma deficiência ao nível da participação 

social sem que tenha qualquer problema corporal: “have impairments without having activity 

limitations (…) have activity limitations without evident impairments (…) have participation 

problems without impairments or activity limitations” (WHO, 1999: 25). Este foco no contexto é 

ainda valorizado pelo carácter abrangente da dimensão da Participação Social: de acordo com 

a ICIDH-2, esta diz respeito ao envolvimento dos sujeitos em situações vivenciais, por relação 

com as Condições de Saúde, as Funções Orgânicas e Estruturas Anatómicas, as Actividades e 

os Factores Ambientais (WHO, 1999). 

Destacam-se, portanto, as circunstâncias de vida dos indivíduos na determinação dos 

níveis de Funcionalidade ou Deficiência e sobressai um interessante carácter universal desta 

Classificação:  

“There is a widely held misunderstanding that ICIDH-2 is only about people with 
disabilities; in fact, it is about all people. The functional states associated with all health 
conditions at body, individual or society level can be described using ICIDH-2.” (op cit, 1999: 
11). 
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Como indica Bickenbach (1999), esta nova Classificação configura um novo paradigma, 

na abordagem ao fenómeno da deficiência, baseado nos princípios da Universalidade, 

Neutralidade e Paridade: a deficiência é entendida como uma condição humana não restrita a 

grupos de indivíduos, já que, potencialmente, todos os sujeitos poderão ter, ou vir a ter, uma 

deficiência; por outro lado, a deficiência passa a ser entendida de forma neutra, no sentido em 

que se passam a valorizar não apenas os aspectos negativos da mesma; por último, nesta 

Classificação, é sublinhada a não existência de relações causais, directas, entre as condições 

de saúde e as manifestações da deficiência:  

“In particular, parity entails that persons with mental or physical disease conditions may 
experience the same or different activity limitations and participation restrictions, and it is 
inaccurate and prejudicial to identify certain forms of disability as «mental» opposed to 
«physical». Disability, in short, is etiologically neutral.” (Bickenbach, 1999: 8). 

3.4.3. Deficiência, incidência e atitudes: breve panorama estatístico 

De acordo com os resultados dos Censos de 200174, 634.408 indivíduos (6,1% da 

população residente) eram, à data, portadores de deficiência (INE, 2002). Considerando a 

distribuição da população com deficiência, por tipo de deficiência, verifica-se que a deficiência 

visual e a deficiência motora apresentam taxas de incidência superiores (25,7% e 24,6%, 

respectivamente), enquanto que a deficiência mental apresenta um valor de 11,2% (Gonçalves, 

2003).  

No que respeita à distribuição geográfica, verifica-se que é no Centro do país e na região 

de Lisboa e Vale do Tejo que as taxas de incidência são mais elevadas (6,7% e 6,3%, 

respectivamente), enquanto que nos Açores e Madeira se registam as taxas mais baixas (4,3% 

e 4,9%, respectivamente) (INE, 2002). Considerando a distribuição por faixas etárias, verifica-

se que a taxa de incidência varia na razão directa da idade: 2,2% no grupo abaixo dos 16 anos 

e 12,5% no grupo dos idosos. O relatório do INE indica ainda que, neste grupo dos idosos, se 

verifica uma taxa de incidência mais elevada das deficiências sensoriais (visual, motora e 

auditiva) (op cit, 2002), enquanto que a deficiência mental e a paralisia cerebral apresentam 

taxas de incidência mais elevadas nos grupos etários mais baixos. Globalmente, a idade média 

da população com deficiência é de cerca de 53 anos (sendo que a idade média da restante 

população é de 39,5 anos), dado que revela o carácter envelhecido desta população 

(Gonçalves, 2003). Importa ainda referir que, destes 6,1% de sujeitos portadores de deficiência 

em 2001, 53,5% indicou não possuir qualquer tipo de incapacidade (atribuído pela autoridade 

                                                 
74 “… as respostas aos questionários censitários resultam da autoavaliação de cada respondente em relação aos indicadores inscritos 
nos mesmos. As questões sobre a deficiência e sobre o grau de incapacidade não constituem excepção. Assim, é natural que se 
encontrem divergências nos resultados, em relação a outras fontes, designadamente no apuramento do total de pessoas com 
deficiência.” (Gonçalves, 2003: 71). 
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de saúde); 11,6% dos sujeitos indicaram possuir um grau de incapacidade superior a 80% 

(INE, 2002). 

Considerando as incapacidades dos indivíduos com deficiência, e na medida em que os 

dados dos Censos de 2001 não fornecem detalhes significativos a este respeito, procede-se a 

uma análise dos dados obtidos no Inquérito de 1995, do Secretariado Nacional de Reabilitação 

(Inquérito Nacional às Incapacidades, Deficiências e Desvantagens75): de acordo com estes 

dados, de 1995, a incapacidade “face a situações” é aquela que apresenta os valores mais 

elevados, enquanto que a incapacidade “para falar” é a que apresenta a taxa mais baixa. Note-

se que por incapacidade “para falar” se entende, no contexto deste inquérito, a “… ausência de 

capacidade de articular palavras ou produzir mensagens verbais audíveis e de transmitir o seu 

significado através da fala” (SNRIPD, 1995: 9).  

No que respeita à alfabetização e habilitações académicas, e de acordo com os dados 

dos Censos de 2001, 37% da população com deficiência indicou “não saber ler nem escrever” 

ou “não possuir qualquer grau de ensino”; este é um valor superior ao verificado na população 

total (26,4%). É nos grupos dos portadores de paralisia cerebral e deficiência mental que se 

verifica o maior número de sujeitos sem qualquer nível de ensino (ainda assim, importa referir 

que a deficiência mental, juntamente com a deficiência visual, constitui o grupo onde se 

verificaram os maiores níveis de frequência de “algum nível de ensino”). Os estudantes 

portadores de paralisia cerebral e deficiência mental encontravam-se, maioritariamente, no 1º 

ciclo (9,2%); no 2º e 3º ciclo verificam-se taxas mais baixas de frequência (1,7% e 1,5%, 

respectivamente) (Gonçalves, 2003). Considerando os tipos de incapacidade, e de acordo com 

os dados do Inquérito de 1995, interessa indicar que é no grupo das incapacidades “para falar” 

e no grupo das “outras incapacidades de comunicação”76 que se verificavam as taxas mais 

baixas de instrução: mais de metade dos sujeitos com estas incapacidades (56,7% e 61,6%, 

respectivamente) indicaram não possuir qualquer nível de instrução (SNRIPD, 1995). A este 

propósito importa ainda ressalvar que apesar destes níveis baixos de alfabetização, se verifica, 

na análise dos dados dos Censos de 2001, uma interessante capacidade para a progressão no 

percurso académico, por parte dos alunos portadores de deficiência: “…entre os que 
                                                 
75 Este inquérito, claramente contextualizado com a Classificação da OMS que à data vigorava, foi desenvolvido em cooperação com o 
INE e com o Ministério do Emprego e Segurança Social e financiado pela iniciativa europeia Horizon; o inquérito teve como principais 
objectivos o levantamento estatístico das deficiências, incapacidades e desvantagens da população portuguesa e ainda o levantamento 
dos recursos de reabilitação existentes. Por reabilitação, entende-se, no contexto deste inquérito, “… qualquer tipo de intervenção 
destinada a recuperar, em maior ou menor grau, a deficiência que afecta uma pessoa. Assim, consideram-se como reabilitação as 
técnicas ortopédicas, incluindo as intervenções cirúrgicas, os pesos correctores, os exercícios de marcha e os movimentos das 
extremidades, a cinesioterapia, a reeducação da linguagem, o reconhecimento do espaço ou a mobilidade para cegos, bem como os 
programas no âmbito da educação especial, da formação profissional e da integração laboral e social.” (SNRIPD, 1995: 19). No que 
respeita ao levantamento destes recursos de reabilitação, os resultados do inquérito indicam que existiam, à data, taxas de frequência 
de “medidas de reabilitação” bastante baixas. (SNRIPD, 1995). 
 
76 “São incluídas nesta categoria as pessoas com ausência ou redução da capacidade para escrever ou para ler, para comunicar 
através de símbolos ou gestos, para codificar a linguagem em palavras escritas e para executar mensagens escritas ou símbolos 
gráficos. Esta designação refere-se ainda à ausência ou redução da capacidade de comunicação simbólica ou de expressão e 
comunicação não-verbal, o que significa uma ausência ou redução da capacidade para compreender sinais ou símbolos gráficos 
associados a códigos convencionais, como por exemplo, sinais de trânsito, pictogramas, mapas, diagramas simples e outras 
representações esquemáticas de objectos. As pessoas incluídas nesta categoria apresentam ainda ausência ou redução da capacidade 
de receber ou transmitir informação mediante gestos, expressões ou procedimentos similares.” (SNRIPD, 1995: 9). 
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prosseguiram os estudos, fizeram-no sensivelmente durante o mesmo número de anos e 

atingiram níveis de ensino superior praticamente semelhantes aos da população total.” 

(Gonçalves, 2003: 92). Considerando a condição perante o trabalho e o nível económico, os 

resultados dos Censos indicam, no universo da população com deficiência, um número 

considerável de sujeitos “economicamente inactivos”, ainda que, do grupo dos que se 

encontravam economicamente activos, a maior parte se encontrasse empregado (op cit, 2003). 

Genericamente, e da análise destes dados, importa reter a percentagem de população 

portadora de deficiência mental (0,7% do universo da população com deficiência e 11,2% da 

população geral) e a alta taxa de incidência deste grupo nas faixa etárias mais baixas, ou seja, 

nos grupos etários em idade escolar. Acrescem ainda os referidos problemas de integração 

escolar dos sujeitos com incapacidades na área da comunicação, revelados pelo Inquérito de 

1995 do SNR. Ainda assim, e pese embora estes indicadores da problemática do acesso ao 

ensino, por parte de sujeitos com deficiência mental e incapacidades de comunicação, 

interessa sublinhar que, genericamente, a população com deficiência, apesar de envelhecida e 

apresentando taxas de alfabetização e emprego abaixo das da restante população, parece 

apresentar, quando integrada no sistema de ensino e no mercado de trabalho, capacidade para 

realizar percursos académicos e profissionais positivos.  

No que respeita às atitudes face à deficiência, considera-se relevante analisar alguns dos 

resultados de um estudo da Comissão Europeia, sistematizados no Relatório “Attitudes of 

Europeans to Disability”, de 2001. De acordo com este relatório, cerca de 5% dos cidadãos 

europeus assumem-se como portadores de uma deficiência (em Portugal, este valor é de 3%). 

Dos indivíduos que indicam conhecer um vizinho com deficiência, 61% afirmam manter, com 

estes, contactos diários ou semanais. Ainda que oito, em cada dez dos respondentes, afirmem 

sentir-se à vontade na presença de um sujeito com deficiência77, 44% afirmam que “os outros” 

não se sentem à vontade na presença de sujeitos deficientes. Ainda no que respeita à 

proximidade com portadores de deficiência, 65% dos europeus que dizem conhecer estudantes 

portadores de deficiência, indicam manter contactos diários ou semanais com estes. De 

ressalvar que, nesta questão, Portugal apresenta a taxa mais elevada (91%). Aliás, de acordo 

com o Relatório, é nos países do Sul da Europa (Portugal, Espanha, Itália e Grécia) que se 

verificam níveis mais elevados de contactos frequentes com cidadãos portadores de deficiência 

(EC, EORG, 2001). 

Considerando as atitudes acerca da integração escolar de cidadãos deficientes, os dados 

revelam que a maioria dos estados membros concordam parcialmente (“somewhat agree”) com 

a integração; os países nos quais se verificaram resultados mais baixos, nesta questão, foram 

Portugal, Holanda, Grécia e Bélgica (op cit, 2001). 

                                                 
77 É na Dinamarca, Reino Unido, Suécia, Holanda, Espanha e Irlanda que este valor é mais elevado (EC, EORG, 2001). 
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No que respeita às atitudes face à deficiência mental, a maioria dos respondentes 

considerou o acesso ao emprego e a escolas/universidades, por parte de deficientes mentais, 

como “muito difícil”; já o acesso a transportes públicos, restaurantes, hotéis, eventos culturais e 

desportivos, por parte deste grupo de deficientes, foi considerado, pela generalidade dos 

países membros, como “algo difícil”. No entanto, os valores nacionais (relativos a Portugal) 

indicam que o acesso acima referido (a transportes públicos, restaurantes, hotéis, eventos 

culturais e desportivos) se considera “muito difícil”, no caso dos cidadãos portadores de 

deficiência mental (EC, EORG, 2001). Ainda considerando os cidadãos com deficiência mental, 

e no que respeita à sua integração na comunidade, foi colocada à consideração a afirmação 

"Mentally disabled people should be separated from the community", tendo sido obtidos 

resultados que indicam uma grande discordância da maioria dos respondentes; ainda assim, 

importa destacar dois grupos de países: o primeiro, no qual foram maioritárias as respostas de 

discordância total com a afirmação, e o segundo, no qual foram maioritárias as respostas de 

discordância parcial (“somewhat disagree") - neste último grupo encontram-se a Itália, Portugal, 

o Reino Unido, a França e a Irlanda (op cit, 2001). 

Globalmente, o relatório indica que os países que demonstram ter uma atitude mais 

crítica face às condições oferecidas para os portadores de deficiência são a França, a Grécia, 

Portugal, a Bélgica e a Itália, enquanto que é na Suécia que se nota uma atitude menos crítica, 

dado este, provavelmente, relacionado com as condições e infra-estruturas existentes, nesse 

país, de apoio aos cidadãos deficientes. Ainda assim, parece existir uma grande 

homogeneidade na atitude geral face à deficiência: 97% dos europeus respondentes afirmam 

que é necessário agir para assegurar a integração dos cidadãos deficientes na sociedade e, na 

grande maioria dos países, existe uma concordância elevada com a afirmação "People with 

disabilities are just like everybody else". O único país com resultados abaixo da média, no que 

respeita a esta última questão, é Portugal (3.32 pontos de média, tendo sido registados 2.9 em 

Portugal; o valor mais alto corresponde à Finlândia: 3.6) (op cit, 2001). 

Em conclusão, os dados parecem indicar que a maioria dos europeus apresenta uma 

atitude positiva no que respeita ao contacto com sujeitos deficientes e às possibilidades de 

integração destes na comunidade. Cumulativamente, regista-se também uma atitude crítica 

generalizada acerca das condições oferecidas, pelos diferentes países, para os cidadãos com 

deficiência, inclusive para os deficientes mentais. No que respeita ao cenário nacional, 

interessa destacar, por um lado, o aspecto positivo dos indicadores dos níveis de proximidade 

e contacto e, por outro, o aspecto negativo dos valores abaixo da média europeia, obtidos nas 

questões relativas à integração escolar, ao acesso a eventos e serviços, à segregação e à 

igualdade. De facto, parecem ainda não existir, em Portugal, e por comparação com os 

restantes países da União Europeia, condições ideais para o estabelecimento de uma 

verdadeira cultura de igualdade, integração e não discriminação dos sujeitos portadores de 
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deficiência. Importa, pois, e como afirmam Vieira e Pereira (1996), desenvolver projectos e criar 

infra-estruturas (sociais, educativas, regulamentares e tecnológicas) que assegurem o direito à 

participação de todos, reconhecendo o direito à diferença e as lógicas de heterogeneidade e 

diversidade humana. 

3.4.4. Iniciativas legislativas de protecção dos direitos dos sujeitos portadores de 
deficiência 

A protecção dos direitos dos cidadãos com deficiência está prevista, do ponto de vista 

jurídico e regulamentar, em diferentes documentos e iniciativas, nacionais e internacionais, cuja 

relevância importa destacar. No plano nacional, esta protecção está constitucionalmente 

prevista no artigo 71º da Constituição da República Portuguesa (CRP, 1976): salvaguarda dos 

direitos dos cidadãos portugueses portadores de deficiência.  

A promoção e o cumprimento deste direito constitucional são assegurados pela Lei de 

Bases, inicialmente designada de Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração 

das Pessoas com Deficiência (Lei 9/89 de 2 de Maio), entretanto revogada pela actual Lei de 

Bases Gerais do Regime Jurídico da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação da 

Pessoa com Deficiência (Lei 38/2004, de 18 de Agosto). Esta alteração na Lei de Bases 

reflecte um interessante acompanhamento, por parte do regime jurídico, das actuais tendências 

e lógicas, já referidas, de ênfase nos processos de habilitação e participação. A este pretexto, 

importa analisar as principais diferenças entre as duas leis: na primeira, já revogada, era 

sublinhada a importância do tratamento e da equiparação de oportunidades, estando o 

conceito de sujeito deficiente relacionado com a presença de situações de desvantagem (Lei 

9/89); já na segunda, cuja proposta foi apresentada em 2003 (ano europeu das pessoas com 

deficiência), encontra-se uma forte influência da já mencionada nova Classificação da OMS, 

assim como um claro reconhecimento da singularidade, direito à cidadania e à não 

discriminação e autonomia dos indivíduos portadores de deficiência. Neste sentido, a noção de 

deficiente (descrita no artigo 2º) considera o factor ambiental como factor-chave para a 

existência de limitações e dificuldades, quer na realização de actividades quer na participação. 

Esta nova lei sublinha a importância da participação plena de todos, da realização pessoal e 

social e da autonomia, valorizando os processos de habilitação e reabilitação que privilegiem a 

educação, o reconhecimento de capacidades, o estímulo à formação profissional e a inserção 

no mercado de trabalho. No que respeita à promoção destes processos de autonomia, importa 

salientar dois aspectos principais desta nova lei: por um lado a interessante referência que é 

feita ao tele-trabalho e ao trabalho domiciliário, assim como às responsabilidades do estado em 

estabelecer medidas de promoção do acesso à sociedade da informação e de investigação e 

desenvolvimento de programas de investigação, de carácter pluridisciplinar, que assegurem a 

melhoria dos meios de prevenção, habilitação e reabilitação; e, por outro, a referência à 
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importância dos processos de aprendizagem e comunicação, no âmbito do Direito à educação 

e ensino – o artigo 34º especifica as responsabilidades do estado em estabelecer medidas 

específicas que assegurem o acesso à educação e ao ensino (sendo sublinhada a importância 

do seu carácter inclusivo) e a disponibilização de recursos e instrumentos adequados. Destaca-

se ainda, desta Lei 38/2004, a referência à importância da natureza transversal, pluridisciplinar 

e cooperativa da intervenção dos diferentes agentes e entidades envolvidos no processo de 

prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência (Lei 38/2004). 

Para além da Lei de Bases, importa ainda destacar o Secretariado Nacional para a 

Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência – SNRIPD78 – (uma entidade nacional 

que tem por objectivo coordenar a política nacional na área da deficiência), assim como o 

Observatório para a Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência (criado em 1998) e o 

Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência (Lei 30/98; 

DL 225/97).  

No cenário internacional, é de salientar a proclamação, em 1981, pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, subordinado ao tema 

“total participação e igualdade” e a apresentação, a 20 de Dezembro de 1993, na 85ª Sessão 

Plenária das Nações Unidas, das “Normas sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas 

com Deficiência”, um importante documento que lançou as bases para a discussão 

internacional acerca das políticas de integração dos sujeitos com deficiência (ONU, SNR, 

1995). 

A nível europeu, destacam-se, para além do importante relatório de 1994 do Conselho da 

Europa (“Uma Política Coerente para a Reabilitação das Pessoas com Deficiência”, CE, SNR, 

1994), duas iniciativas principais: a Declaração de Madrid (de 2002) e o Ano Europeu das 

Pessoas com Deficiência (em 2003). 

A Declaração de Madrid constitui-se como um documento de referência, no qual são 

enumerados diferentes aspectos-chave, fundamentais na abordagem à problemática da 

deficiência: neste documento a deficiência é considerada uma “questão de direitos humanos”, 

sendo sublinhada a diversidade intrínseca das comunidades e os direitos civis, políticos, 

sociais, económicos e culturais de todos. É ainda valorizada a importância da igualdade de 

oportunidades no acesso aos recursos educativos, tecnológicos, sociais, de saúde, desporto ou 

lazer. Os princípios da não discriminação e da integração social, educativa e profissional são 

igualmente destacados, assim como a necessidade de estruturar e propor respostas, iniciativas 

e soluções que respeitem o carácter heterogéneo do grupo dos sujeitos com deficiência, 

                                                 
78 O SNRIPD foi estabelecido pelo Decreto Regulamentar nº 56/97, de 3 de Dezembro, e veio substituir o SNR (Secretariado 

Nacional de Reabilitação). O SNRIPD assegura o planeamento, coordenação, desenvolvimento e execução da política nacional nesta 

área; da sua estrutura orgânica destaca-se a existência do Núcleo de Investigação e Formação da Área da Deficiência e Reabilitação 

(DR 56/97).  
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segundo lógicas de acção ou discriminação positiva (nomeadamente no que respeita ao 

acesso à educação e emprego) (CED, 2002). 

O Ano Europeu das Pessoas com Deficiência, em 2003, foi instituído por uma decisão do 

Conselho da União Europeia, de 3 de Dezembro de 2001, com o objectivo fundamental de 

assegurar um completo e alargado exercício de cidadania: “… uma sociedade é deficiente, 

quando não garante a todos os cidadãos a plenitude da sua cidadania.” (SNRIPD, 2003: 1). 

Dos diferentes objectivos específicos, estabelecidos para este ano, destacam-se os relativos à 

sensibilização para os direitos das crianças e jovens deficientes à igualdade na educação e à 

sua integração em estabelecimentos de ensino (normais ou especializados) (SNRIPD, 2003). 

Tal como refere o Parecer do Comité Económico e Social sobre a proposta da criação deste 

ano europeu, é fundamental aumentar a visibilidade dos obstáculos que os cidadãos 

portadores de deficiência enfrentam, sendo a educação, formação profissional e inserção no 

mercado factores-chave para a integração social de todos e para a quebra das barreiras 

comportamentais e sociais existentes (CES, 2002). 
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3.5. A educação de sujeitos portadores de deficiência  

A educação de sujeitos portadores de deficiência e as modalidades de acompanhamento 

dos seus processos de desenvolvimento social e cognitivo têm evoluído, ao longo dos anos, 

acompanhando diferentes tendências científicas, sociais e culturais. Importa, pois, destacar as 

principais etapas que, desde os primórdios da Educação Especial até ao actual cenário de 

alargamento das lógicas da inclusão, marcaram a história da educação especial, na procura de 

melhor compreender os processos de abertura da escola à diferença, flexibilização e 

diversificação. Neste contexto, interessa ainda compreender o enquadramento dos processos 

de aprendizagem dos sujeitos com deficiência e analisar o papel das tecnologias da informação 

e comunicação nos mesmos. 

3.5.1. Perspectiva Histórica da educação de sujeitos portadores de deficiência 

Para Bautista (1997) os primórdios da educação especial remontam aos trabalhos de 

Pedro Ponce de Léon (1509-1584), um frade espanhol cujo sucesso na educação de crianças 

surdas no Mosteiro de Oña, lhe permitiu escrever a obra “Doctrina par los mudos-sordos”. Mais 

tarde, em 1620, Juan Pablo Bonet (1579-1633) publica uma outra obra igualmente relevante: 

“Reducción de la letras y arte de enseñar a hablar a los mudos”. Apenas em 1755 se assiste à 

criação da primeira escola pública para surdos, pelo abade Charles Michel de l’Epée (1712-

1789). Poucos anos depois, em 1784, é criado um importante instituto, em Paris, para crianças 

cegas, por Valentín Haüy (1745-1822); um dos alunos de Haüy foi Louis Braille (1806-1852) 

que viria a popularizar-se, mais tarde, com a criação do sistema Braille (Cf. Bautista, 1997). 

Ainda nesta época, destacam-se os estudos do médico francês Jean Marc Itard (1774-1838) 

com deficientes auditivos (Cf. Vieira e Pereira, 1996).  

Em Portugal, é na segunda metade do século XIX que surgem os primeiros asilos e 

casas de correcção, assim como instituições de apoio a grupos específicos (Bairrão, 1998): em 

1890, é fundado o Instituto de Surdos de Benfica (Veiga, et. al., 2000). Nesta fase, o apoio aos 

sujeitos deficientes era, maioritariamente, dado em casa ou em instituições asilares e 

hospitalares, segundo uma lógica segregativa que considerava estes sujeitos como prejudiciais 

à sociedade e incapazes de aprender em escolas regulares (CNE, 1999). 

No início do século XX, instaura-se uma fase, que Veiga et al (2000) apelidam de “dos 

esquecidos e dos escondidos”, na qual começam a surgir as escolas especiais, tipicamente, 

em regime de internato. Nos anos 50 e 60, expandem-se estas escolas especializadas e 

domina uma abordagem de índole médico-pedagógica, na qual as práticas principais se 

prendem com a classificação e diagnóstico dos sujeitos, em detrimento da educação; 



 
Utilizadores portadores de deficiência: cenários e especificidades 
A educação de sujeitos portadores de deficiência 
 

pag. 135 

prevalece, portanto, a lógica de segregação (Veiga et al, 2000). Trata-se de uma fase 

claramente influenciada pelos já referidos desenvolvimentos teóricos do início do século XX, 

(protagonizados por Piaget, Binet, Watson, Skinner, entre outros), na área das teorias da 

aprendizagem (que vieram introduzir uma nova abordagem aos processos educativos dos 

sujeitos com deficiência, nomeadamente pelo contributo que apresentaram para a 

autonomização da psicologia e para a consequente “diminuição da importância do modelo 

médico como organizador das estruturas de atendimento e de apoio directo prestado” (Vieira e 

Pereira, 1996: 19). 

Em Portugal, nesta fase, importa destacar a criação, em 1914, do Instituto Médico-

Pedagógico da Casa Pia de Lisboa e, mais tarde, nos anos 60, a instauração do Serviço de 

Higiene Mental e Infantil, que assegura uma intervenção educativa especializada (Veiga et al, 

2000). Igualmente nesta década, o Instituto de Assistência a Menores cria diferentes 

estabelecimentos de “reeducação” e integração e são criados os primeiros centros por parte de 

pais e familiares de deficientes mentais: a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental (à data, designada de Associação Portuguesa de Pais e Amigos das 

Crianças Mongolóides), em 1962 (Afonso, 1997) e a Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral e a Liga dos Deficientes Motores (Bairrão, 1998). Igualmente catalisado por 

organizações de pais, surge, na década de 70, o movimento das Cercis (Cooperativas para a 

Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas)79. Efecvtivamente, estas iniciativas 

associativistas dos pais surgem como resposta à fragilidade das soluções estatais que eram 

oferecidas e foram determinantes para a aproximação das famílias e comunidades aos 

processos de reabilitação dos cidadãos portadores de deficiência (Afonso, 1997). 

Até aos anos 80, predomina, pois, uma abordagem à educação especial na qual esta se 

constitui como um sistema paralelo à educação geral, caracterizada pelo afastamento dos 

sujeitos da partilha social alargada e por um aumento e diversificação de classes e 

escolas/instituições especiais (Veiga et al, 2000), criadas nos anos 40 pelo Ministério da 

Educação e organizadas por tipos de deficiência e com um cariz altamente estigmatizante 

(CNE, 1999). Nesta fase, os professores de ensino especial trabalhavam de forma segregada, 

não existindo contacto com os restantes agentes do sistema de ensino: a abordagem feita ao 

fenómeno da deficiência era, portanto, marginal (Bines, 1988), estrita e não considerava as 

problemáticas globais de participação quer no contexto escolar, quer no contexto social ou 

profissional (Stubbs, 1997). 

                                                 
79 Este movimento das Cercis foi, para Afonso (1997), extremamente inovador no sentido em que fomentou a aproximação das famílias 
aos técnicos especializados e o envolvimento e participação do portador de deficiência na sociedade; por outro lado, as preocupações 
de cariz profissionalizante deste movimento (nomeadamente ao nível da formação profissional e da integração com o universo 
produtivo) foram fundamentais para criar as bases de uma lógica de integração social e profissional dos indivíduos deficientes.  
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Entre 1975 e 1976 são criadas as primeiras equipas de educação especial80 (inicialmente 

apenas para alunos com deficiências sensoriais e motoras) (Veiga et al, 2000), de apoio ao 

ensino integrado (Bairrão, 1998), e começa a cristalizar-se a ideia de que a escola é para 

todos81. Ainda assim, apenas em 1991 é estipulada, por lei, a integração de alunos com 

deficiência nas escolas regulares (DL 319/91) e apenas em 1994 é internacionalmente 

proclamado o princípio da escola para todos, na Declaração de Salamanca, adiante referida.  

Efectivamente, a actual concepção universalista, da escola gratuita, obrigatória e para 

todos, só se começou a desenhar no século XVIII, como o Movimento das Luzes e com a 

Revolução Liberal. Até esta data, dominava uma lógica fortemente marcada pela abordagem 

elitista, que determinava que apenas alguns poderiam ter acesso à educação82. Em Portugal, 

esta concepção universal apenas se começa a instituir na década de 70, fortemente 

impulsionada pelos trabalhos de Veiga Simão (Duarte da Silva, 1998) e pelas iniciativas de 

criação, por parte do Ministério da Educação, das Divisões de Ensino Especial dos Ensinos 

Básico e Secundário (Bairrão, 1998). Começam, assim, a alargar-se os movimentos de 

integração escolar, que se haviam iniciado no norte da Europa (na Suécia, Dinamarca e 

Noruega), na década de 60, e que contradizem a lógica estabelecida da “institucionalização da 

diferença”, marcada pela ideia de que uma criança especial deve ser ensinada numa escola 

especial e segundo métodos especiais (Bairrão, 1998) e que se revelam fundamentais para o 

aumento da democratização do ensino (CNE, 1999). Como afirmam Sprinthall e Sprinthall, com 

a integração, a educação especial torna-se “… menos «especial» ou que toda a educação se 

torna mais especial e significativa para cada criança.” (Sprinthall e Sprinthall, 1993: 588). 

Um dos mais importantes impulsionadores desta lógica da integração, na década de 70, 

foi o Relatório Warnock (“Warnock Report”), publicado em 1978, e que sublinhou a importância 

dos processos de aprendizagem (mais do que dos processos médicos) no apoio aos sujeitos 

deficientes. É neste contexto que o relatório introduz o conceito de Necessidades Educativas 

Especiais (NEEs), entendido de forma contínua e flexível, e desdobrado em três categorias: 

necessidade de especificar meios específicos de acesso ao currículo; necessidade oferecer um 

currículo especial/adaptado; necessidade de atender ao ambiente educativo no qual decorre o 

processo de ensino/aprendizagem (CNE, 1999). Desta tripla definição, ressalta a importância 

do meio ou ambiente, cujo papel é, inquestionavelmente, fundamental na determinação do 

nível de integração ou rejeição de um sujeito. Como afirma Rodrigues (1995), o analfabetismo 

de um sujeito no século XVIII não hipotecaria a sua condição de cidadão, no entanto “… a 
                                                 
80 A utilização do termo “educação especial” incorpora a noção de que os profissionais são especiais e que são utilizados métodos, 
materiais e equipamentos igualmente especiais (Stubbs,1997).  
 
81 De acordo com Bairrão (1998), apesar de terem surgido entre 1975 e 1976, estas equipas só foram legalmente reconhecidas em 
1988, com o despacho conjunto 36/SEAM/SERE/88. 
 
82 De acordo com Duarte da Silva (1998), a raiz etimológica da palavra escola (do grego scholé, para ócio) é indicadora desta 
abordagem elitista: “… só aqueles que dispõem de tempo livre (de ócio) é que terão possibilidade de dedicar-se às actividades 
intelectuais e à aprendizagem da expressão cultural pela escrita.” (Duarte da Silva, 1998: 169). 
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mesma pessoa estaria (…) completamente desenquadrada no século XX... (...) A pessoa é a 

mesma, muda o envolvimento em que ela manifesta as suas possibilidades. Não podemos, 

pois, atribuir exclusivamente a características individuais o mérito ou demérito da integração.” 

(Rodrigues, 1995: 529). Este conceito de NEEs vem assim substituir as anteriores categorias 

de deficiência (sensoriais, motoras, etc.) e apresentar uma noção mais alargada do fenómeno 

da educação de alunos com dificuldades ou incapacidades. Por outro lado, este conceito de 

NEE pressupõe um modelo aberto, de colaboração entre diferentes agentes (por exemplo, 

entre o professor do ensino regular e o professor de apoio) (Bines, 1988). Ainda assim, esta 

lógica da Integração pressupõe que seja o sujeito a adaptar-se ao sistema da escola regular, 

pelo que a maioria das adaptações (curriculares, instrumentais, ou outras) são focadas no 

indivíduo e não no contexto alargado do sistema escolar, social ou comunitário (Stubbs, 1997). 

3.5.1.1. Da integração à inclusão 

Em Portugal, e como já foi referido, a principal estrutura deste movimento de integração 

(integração esta que, de acordo com Vieira e Pereira (1996), pode ser física, funcional ou 

social) é a Equipa de Ensino Especial. Bairrão (1998) apresenta as formas de intervenção mais 

frequentes desta estrutura, de base concelhia: sala de apoio permanente (espaço, dentro da 

escola, com equipamentos específicos, tipicamente utilizada por alunos - com deficiência 

mental severa, multideficientes83 e alunos com “graves problemas de comunicação” - que 

frequentam esta sala a tempo integral e que partilham, com os restantes alunos da escola, 

apenas o recreio e eventos, como festas ou visitas); sala de apoio (espaço, dentro da escola, 

frequentado apenas a tempo parcial, por alunos que estão integrados em turmas regulares e 

que, em determinados tempos lectivos, recebem apoio específico, neste espaço, em grupo ou 

individualmente84); apoio dentro da sala de aula (situação na qual o professor de ensino 

especial trabalha com o aluno, dentro da sala, simultaneamente com o professor da turma 

regular, em tempos lectivos de 1 a 2 horas por semana); apoio ao professor da turma (apoio 

dado pelo professor de ensino especial ao professor de ensino regular, operacionalizado pela 

realização de reuniões ou acções de formação e pela disponibilização de materiais e 

aconselhamento de estratégias e adaptações curriculares); núcleo de apoio à deficiência 

auditiva (turma específica, para alunos com surdez severa ou profunda). Neste cenário, o 

professor do ensino especial assume, pois, uma função mais alargada, de coordenação e 

                                                 
83 Um sujeito multideficiente apresenta “acentuadas limitações no domínio cognitivo, associadas a limitações graves noutros domínios, 
nomeadamente no domínio motor e/ou sensorial (visão ou audição), as quais põem em risco o acesso ao desenvolvimento e à 
aprendizagem e os leva a requerer apoio permanente. Podem ainda apresentar acentuadas limitações no domínio da saúde física, que 
os leva a exigir cuidados de saúde especiais.” (ME, DEB, 2003: 9-10). 
 
84 “O uso alargado da estratégia da «sala de apoio» foi altamente contestado na década de 80 pelos efeitos negativos ao nível da auto-
imagem dos alunos e por representar um empobrecimento da estimulação e da interacção com os colegas, uma limitação das 
oportunidades educativas e um currículo mais restrito.” (Bairrão, 1998: 66). 
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colaboração com outros agentes, na procura de facilitar a transição e integração nos diferentes 

sub-sistemas do sistema escola e de envolver os professores do ensino regular no 

acompanhamento de todos os alunos (Bines, 1988). 

Estas lógicas e estratégias de integração, estabelecidas em Portugal quer na Lei de 

Bases do Sistema Educativo de 198685 quer no já referido Decreto-Lei 319/91, ambos 

fortemente influenciados pelo Relatório Warnock, são, de alguma forma, reconfiguradas com a 

publicação, em 1994, da Declaração de Salamanca. Como afirma Bairrão (1998), é apenas 

com esta Declaração que se estabelecem verdadeiramente os princípios da inclusão e da não 

segregação na escola. Efectivamente, nas lógicas do ensino integrado, verifica-se que o 

cenário típico corresponde à colocação das crianças em salas de apoio e não à integração nas 

turmas do ensino regular (Veiga et al, 2000). Importa, pois, compreender as diferenças entre as 

lógicas de Integração e as lógicas de Inclusão, analisando de que forma a Declaração de 

Salamanca contribuiu para esta viragem estrutural. Em Portugal, este novo quadro, sugerido 

pela Declaração de Salamanca, é sistematizado no Parecer 3/99 do Conselho Nacional de 

Educação, que convida as escolas a observar os princípios estabelecidos na Declaração (CNE, 

1999). 

Um dos aspectos mais interessantes da Declaração de Salamanca é o enquadramento 

dos direitos dos indivíduos com NEEs no quadro geral dos direitos do homem, pela referência à 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, à Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos e às Normas sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, das 

Nações Unidas (op cit, 1999; Unesco, 1994). 

A Declaração foi aprovada em Junho de 1994, no decurso de uma reunião de 3 dias, 

entre representantes de 92 governos (incluindo Portugal) e 25 organizações internacionais. 

Com esta aprovação foi aclamado o princípio da escola inclusiva, para todos, entendida como 

um espaço de valorização das diferenças e necessidades específicas de cada um e dos 

percursos singulares de aprendizagem (Afonso, 1997; Unesco, 1994): a Declaração contribui 

para o alargamento do conceito de NEE e sublinha que cada criança deve ser entendida como 

um sujeito com características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem 

particulares, pelo que os programas educativos devem atender a esta diversidade, centrando a 

sua orientação nos sujeitos e suas singularidades e promovendo a construção de uma 

comunidade aberta, solidária e inclusiva (Unesco, 1994). A Declaração indica, assim, que as 

escolas se devem ajustar às condições específicas de cada criança (físicas, sociais, 

linguísticas, ou outras): “… crianças com deficiência ou sobredotadas, crianças da rua ou 

crianças que trabalham, crianças de populações remotas ou nómadas, crianças de minorias 

                                                 
85 Vieira e Pereira (1996) destacam, da lei de bases do sistema educativo, alguns princípios e direitos, para além do da integração de 
crianças e jovens com NEEs, que sustentam as lógicas da escola para todos: o direito à diferença, a igualdade de oportunidades, o 
espírito e a prática democráticos, o humanismo universalista e o ensino básico universal, obrigatório e gratuito (Vieira e Pereira, 1996).  
Do artigo 17º, relativo ao âmbito e objectivos da educação especial, destacam-se os objectivos de integração sócio-educativa, de 
desenvolvimento “das possibilidades de comunicação” e ainda as actividades dirigidas às famílias e comunidades (Lei 46/86). 
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linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos e marginais” 

(Unesco, 1994, sem pag). O conceito de Necessidades Especiais é, portanto, revisto, referindo-

se, agora, a um espectro mais alargado de problemáticas e dificuldades que qualquer indivíduo 

poderá enfrentar na escola. Como afirma Rodrigues (1995):  

“A escola inclusiva é uma escola multicultural, diversificada, que oferece múltiplas 
respostas, uma escola onde ser diferente é um enriquecimento, uma oportunidade de 
aprendizagem e uma forma de mostrar que somos mais pessoas por sermos mais diferentes.” 
(Rodrigues, 1995: 546). 

Neste contexto, é fundamental atender à indicação do Parecer do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), de 1999, no sentido de entender a inclusão destes sujeitos na escola como 

não apenas dependente do acesso físico a esta: neste processo de inclusão é primordial 

assegurar o ajuste e adaptação quer institucional (da própria escola), quer pedagógico (do 

plano curricular), quer do professor (CNE, 1999). Com efeito, a escola deve enquadrar, a 

diferentes níveis e de forma global, a diversidade cultural e educacional e facilitar a transição 

para uma vida profissional autónoma e independente (Nielsen, 1999).  

Estas novas lógicas de Inclusão, operacionalizadas pela colocação de alunos com 

necessidades especiais em turmas do ensino regular (Boudah, 2000), vêm, assim, eliminar a 

tendência anterior, do modelo da Integração, na qual ainda subsistiam os princípios da 

segregação e da discriminação. Efectivamente, um dos mais disseminados modelos da 

Integração, o Sistema em Cascata (criado em 1970, por Evelyn Deno) prevê diferentes níveis 

de atendimento e serviços, organizados em etapas de integração, alguns dos quais podem 

assumir um carácter segregativo (Cf. Bautista, 1997). 

É neste contexto, da adaptação alargada com vista à inclusão, que interessa destacar o 

Despacho Conjunto nº 105/97 que situa os apoios educativos a um nível mais amplificado, 

sublinhado a importância do ambiente escolar (ou seja, da escola, do professor e da turma) e 

não apenas do aluno, neste processo de inclusão, solidariedade e respeito pelas 

singularidades (CNE, 1999). Este despacho, que veio revogar o já referido 36/SEAM/SERE/88 

(que havia instituído as Equipas de Ensino Especial anteriormente descritas), reforça o papel 

do Docente de Apoio86 e indica que os apoios educativos devem ser flexíveis e articulados por 

forma a assegurarem respostas pedagógicas diversificadas às necessidades específicas de 

cada aluno (GSEAEEI, 1997). A estrutura dos apoios educativos é assim contextualizada com 

cada professor colocado numa escola específica (Veiga et al, 2000). 

                                                 
86 “… docente que tem como funções prestar apoio educativo à escola no seu conjunto, ao professor, ao aluno e à família, na 
organização e gestão dos recursos e medidas diferenciadas a introduzir no processo ensino /aprendizagem.” (ME, DEB, 2003: 10).  
Para Veiga et. al (2000), o professor de apoio ou professor especializado é o “… principal recurso dos professores do ensino regular, em 
termos de consultor, agente de formação, dinamizador e gestor dos meios disponíveis e a disponibilizar para a implementação dos 
programas de intervenção desenhados. (...) numa equipa multidisciplinar” (Veiga et al, 2000: 26). 
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Parece, pois, configurar-se um cenário actual no qual as lógicas, políticas e práticas de 

educação dos sujeitos com necessidades especiais se enquadram num novo paradigma no 

qual a educação e a vida social não são entendidas de forma dissociada (Roldão, 2002). A 

abordagem da Escola Inclusiva integra preocupações alargadas, que extravasam o quadro 

escolar, incorporando, portanto, estratégias cuja operacionalização deve ocorrer na 

comunidade (Stubbs, 1997) e com vista à amplificação do potencial participativo e da 

autonomia dos sujeitos.  

3.5.1.2. Panorama actual 

No que respeita ao cenário nacional dos processos de aprendizagem dos sujeitos com 

deficiência, e relativamente ao ano lectivo 2002/2003, o Observatório dos Apoios Educativos 

apresenta um relatório que sistematiza uma recolha nacional de dados87 que teve por objectivo 

a caracterização do sistema educativo na área da educação de alunos com NEEs (ME, DEB, 

2003). De um total de 61552 crianças que, no ano lectivo 2002/03 receberam apoio educativo, 

a maioria frequentava o 1º ciclo do ensino básico (50,1%) e os 2º e 3º Ciclo (34,6%). De notar 

que apenas 10,1% frequentava o pré-escolar, 2,7% o ensino secundário e 2,5% a intervenção 

precoce. Assim, a grande maioria dos sujeitos apresentava idades compreendidas entre os 6 e 

os 15 anos, sendo muito baixa a percentagem de crianças com apoio educativo abaixo dos 5 

anos. No que respeita à caracterização dos sujeitos, verificou-se que 23,8% apresentava 

limitações no domínio cognitivo; é ainda de sublinhar a percentagem de sujeitos com limitações 

no domínio da linguagem, comunicação e fala (91,1%) (ME, DEB, 2003). 

A nível europeu importa considerar os dados revelados pelo relatório de 2003, 

“Necessidades Educativas Especiais na Europa”, da Agência Europeia para o Desenvolvimento 

em Necessidades Educativas Especiais. O relatório indica que as políticas com vista à Inclusão 

constituem uma tendência generalizada na União Europeia, ainda que se verifiquem situações 

de “educação separada”: o relatório estima que 2% do total da população escolar europeia não 

frequente o ensino regular – existem, assim, alguns países na Europa nos quais as lógicas da 

Inclusão ainda não se encontram completamente cristalizadas. De acordo com os dados 

recolhidos, verifica-se a existência de três modelos principais: o modelo da Inclusão via 

trajectória única, caracterizado pela inclusão da grande maioria dos alunos com NEEs no 

ensino regular (verificado no Chipre, Espanha, Grécia, Islândia, Itália, Noruega, Portugal e 

Suécia); o modelo da Inclusão através de uma abordagem múltipla, caracterizado pela oferta 

diversificada de serviços tanto no ensino especial (instituições especializadas) como no ensino 

                                                 
87 “Os dados apresentados foram recolhidos pelo Núcleo de Orientação Educativa e de Educação Especial, do Departamento da 
Educação Básica, através das Direcções Regionais de Educação e das Equipas de Coordenação dos Apoios Educativos (ECAE).” (ME, 
DEB, 2003: 6). 
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inclusivo (verificado na Dinamarca, França, Irlanda, Luxemburgo, Áustria, Finlândia, Reino 

Unido, Latvia, Liechtenstein, República Checa, Estónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia e 

Eslovénia); e o modelo duplo, no qual os alunos com NEE não são colocados no ensino 

regular, frequentando apenas escolas ou classes especiais (Meijer, Soriano e Watkins, 2003). 

O Relatório indica ainda que se verifica uma interessante tendência, na maioria dos 

países europeus, para a conversão de instituições de ensino especial em Centros de Recursos 

(em alguns casos, organizados em redes nacionais). Portugal é apontado como exemplo de 

um país que se encontra a implementar este Sistema (já a Áustria, Noruega, Dinamarca, 

Suécia e Finlândia são indicados como países que detém já uma alargada experiência neste 

campo). Estes Centros de Recursos assumem uma importante função no contexto das práticas 

da Escola Inclusiva: apoiam os professores das escolas regulares, asseguram o 

desenvolvimento de materiais e metodologias, suportam as dinâmicas de comunicação e 

colaboração entre pais e professores e entre as diferentes instituições educativas e apoiam a 

transição para o mercado de trabalho (op cit, 2003). 

3.5.2. A educação de sujeitos com necessidades especiais, perspectivas e 
enquadramento 

As dificuldades de aprendizagem ou as necessidades educativas especiais não devem 

ser entendidas de forma rígida, permanente ou irreversível. Efectivamente, e como afirma 

Bautista (1997), uma dificuldade de aprendizagem é sempre relativa àquilo que é expectável ou 

padrão para uma maioria de alunos, com uma determinada idade e/ou num determinado 

contexto educativo. Consequentemente, as dificuldades de aprendizagem assumem um 

carácter interactivo, dependendo de características individuais do sujeito e de características 

contextuais da escola ou do grupo de alunos. Neste contexto, também as adaptações e ajustes 

devem igualmente revestir-se de flexibilidade e ser organizadas de forma interactiva. Manjón, 

Gil e Garrido (1997) propõem uma importante distinção entre necessidades de adaptação 

curricular e necessidades de criação de serviços complementares que assegurem, para 

determinados alunos, o acesso ao currículo escolar. 

Revela-se, portanto, fundamental, no estudo e análise dos processos educativos dos 

sujeitos com deficiência, compreender o carácter muitas vezes não cristalizado e inalterável da 

deficiência: efectivamente, e como afirma Fonseca (1997), o sujeito deficiente “…está aberto à 

modificabilidade do seu potencial habilitativo e cognitivo.” (Fonseca, 1997: 78): a abordagem à 

educação de sujeitos com deficiência, em específico, de sujeitos com deficiência mental, deve 

pois assegurar a optimização e maximização do seu potencial cognitivo, ou seja, deve 

considerar os níveis de modificabilidade cognitiva, em diferentes períodos de desenvolvimento, 

mas, em especial, nos mais precoces (Fonseca, 1997). 
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Para Fonseca (1997), esta maximização do potencial cognitivo deve ocorrer de forma 

intencional, com recurso a interacções e sociabilizações, ou seja, em contextos de 

mediatização humana. É neste sentido que o autor propõe um modelo de abordagem activa à 

deficiência mental, através da aprendizagem mediada, ou seja, em contextos que potenciem 

níveis elevados de adaptabilidade dos sujeitos. O ser humano é, neste modelo, entendido 

como um sistema flexível e aberto à mudança, com singularidades no desenvolvimento 

cognitivo e que beneficia das interacções durante o processo de aprendizagem. A 

aprendizagem é aqui entendida não apenas na modalidade de exposição directa (conforme 

propunham as já referidas teorias associativistas) mas antes, e fundamentalmente, enquadrada 

em cenários de experiência mediada e em contextos sociais. A mediação assume, pois, um 

papel determinante na adaptação dos estímulos às necessidades específicas dos sujeitos, 

permitindo o ajuste do nível da intensidade, contexto, frequência ou ordem desses estímulos. O 

mediador poderá assim modular, repetir ou reforçar estímulos específicos, assegurando um 

nível de adaptabilidade superior (op cit, 1997). Importa, pois, e como propõe Rodrigues (1995), 

ajustar, no processo de adaptação das situações de aprendizagem ao nível de 

desenvolvimento dos sujeitos, não apenas os conteúdos, mas, fundamentalmente, as 

estratégias, ou seja, as modalidades de interacção e os enquadramentos ou ambientes. 

Este modelo da modificabilidade cognitiva pressupõe uma mudança não esperada ou 

previsível, mas antes um desvio ou salto no desenvolvimento esperado, tal como propõe o já 

referido modelo de Vygotsky, que indica que o desenvolvimento de funções superiores 

depende de níveis de desenvolvimento potencial. Efectivamente, também no que respeita à 

importância da mediação, interacção e colaboração na aprendizagem, é possível encontrar 

pontes entre os estudos de Vygotsky e este modelo da modificabilidade cognitiva (Fonseca, 

1997). Igualmente em consistência com esta noção de zona de desenvolvimento potencial, 

encontra-se a proposta de Rodrigues (1995) relativa à Área Sensível de Aprendizagem (ASA), 

no contexto da intervenção com alunos com NEEs. Para o autor, a ASA é um conceito 

metodológico que determina o nível de aquisições que um sujeito poderá efectuar num dado 

quadro espacial e temporal. O autor distancia este seu conceito do de Vygotsky por considerar 

que não é apenas a acção do adulto que se constitui como factor de progresso na 

aprendizagem: para Rodrigues (1995), a interacção com outros sujeitos, a organização dos 

materiais e o espaço em que decorre a aprendizagem são igualmente meios ou mediadores 

deste processo (Rodrigues, 1995). 

Fonseca (1997) indica diferentes condições-chave que determinam a efectivação desta 

experiência de aprendizagem mediatizada: a intencionalidade (o mediador deverá construir 

ambientes e situações de apoio à aprendizagem); a transcendência (as situações de 

aprendizagem deverão transcender o contexto imediato e procurar processos de 
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generalização88); a significação (a experiência deve ter significado para além da situação 

imediata); o sentimento de competência; a regulação e controlo do comportamento (o mediador 

deve guiar a atenção e apoiar a concentração nas tarefas); a partilha de comportamentos (a 

mediação deve ter carga afectiva e emocional, devendo o entusiasmo e a curiosidade ser 

partilhados em grupo e em tarefas colaborativas); a individualização e diferenciação (respeito 

pelas características especificas e pelo perfil cognitivo dos sujeitos); a planificação de 

actividades (sequenciadas); e a procura de novidade e complexidade (promoção de níveis 

crescentes de originalidade e desafio) (Fonseca, 1997). 

Entendem-se, pois, como fundamentais as estratégias de valorização da perspectiva 

ecológica da aprendizagem89, mediada e contextualizada em cenários de interacção e 

colaboração. Tal como outros autores, Bairrão (1998) refere, a este pretexto, a importante 

influência que os estudos de Brofenbrenner tiveram na construção destes modelos, 

especificamente pela proposta da “ecologia do desenvolvimento humano”. O desenvolvimento 

da criança é, assim, entendido como enquadrado e ancorado nas interacções quer com os 

outros sujeitos, quer com os diferentes ecossistemas em que a criança se encontra inserida 

(Bairrão, 1998). Neste processo, importa, pois, valorizar a natureza e circunstâncias 

específicas das interacções, por forma a construir situações que promovam zonas de 

desenvolvimento potencial adaptadas (Roth, 2002), contextualizadas com a comunidade na 

qual o sujeito se encontra enquadrado e que promovam, no colectivo, a construção de 

competências comunicacionais e sociais e a consequente partilha e participação de todos.  

Este reforço dos contextos sociais é sugerido por diferentes autores como especialmente 

válido no contexto das aprendizagens dos alunos com NEEs. Trata-se de uma estratégia 

muitas vezes apoiada nos curricula funcionais, ou seja, com base em cenários e ambientes 

“ecologicamente credíveis”, baseados em situações reais ou simulações do real, nas quais são 

especialmente determinantes os papéis dos intervenientes e o recurso a estratégias de role-

playing (Rodrigues, 1995). 

Vieira e Pereira (1996) indicam igualmente que a funcionalidade, juntamente com a 

individualização, constitui um dos mais importantes princípios de orientação das aprendizagens 

de alunos com deficiência. Para estes autores, é fundamental explorar os contextos vivenciais 

dos sujeitos e organizar o currículo em torno dos ambientes e situações de vida de cada um. 

Ainda assim, os autores propõem que este modelo ecológico e funcional não deve substituir 

por completo o “tradicional” modelo desenvolvimentalista (que pressupõe a organização 

curricular de acordo com os padrões ou sequências naturais do desenvolvimento dos sujeitos). 

                                                 
88 De acordo com o autor, as estratégias a utilizar com vista à transcendência são: “ ,,, relacionar a tarefa com conteúdos prévios ou 
futuros; revelar as relações entre os conteúdos específicos e inerentes à tarefa com os objectivos mais globais; seleccionar os 
conteúdos de acordo com a sequência das situações de aprendizagem subsequentes.” (Fonseca, 1997: 110). 
 
89 De acordo com a noção de Modelo Ecológico do Ensino Especial, apresentada por Wilson (2000), na Encyclopedia of Special 
Education, os primeiros estudos realizados na área da ligação entre factores ambientais e sujeitos com deficiência, foram feitos por 
Heinz Werner, Alfred A. Strauss, Lora Lehtinen e William M. Cruickshank nas décadas de 40, 50 e 60 (Wilson, 2000). 
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Vieira e Pereira (1996) afirmam assim o carácter não mutuamente exclusivo destes dois 

modelos, apresentando uma interessante proposta de um modelo misto: organização curricular 

de acordo com o modelo desenvolvimentalista e implementação ou operacionalização dos 

conteúdos de acordo com o modelo ecológico, na procura de assegurar a generalização, 

portabilidade e manutenção das aprendizagens e o consequente aumento do número de 

ambientes, extra escola, em que o sujeito consegue participar com autonomia (Vieira e Pereira, 

1996). 

No que respeita à individualização do ensino (outro princípio muito utilizado na 

abordagem aos processos de aprendizagem de alunos com deficiência), importa começar por 

considerar de que forma este se diferencia do conceito de “ensino individual”. Rodrigues (1995) 

indica que, no ensino individual, o cenário típico é o do professor que ensina individualmente 

um aluno, mas que utiliza, nesse processo, estratégias, métodos e reforços iguais aos que 

utiliza com qualquer outro aluno (o ensino é efectivamente individual, mas não pode ser 

considerado individualizado); já o ensino individualizado, que pressupõe a adequação de 

métodos, estratégias e materiais, não terá obrigatoriamente que ocorrer de forma individual, 

podendo, inclusivamente, ser conseguido com grande sucesso em cenários de trabalho grupal 

(em que os grupos se poderão encontrar organizados em função de níveis de motivação ou 

aprendizagem). O autor esclarece ainda que a individualização é uma estratégia que deve ser 

utilizada de forma cumulativa com outras e em momentos específicos: “… parece mais 

adequado falar em maior ou menor individualização em lugar de referir a sua possibilidade ou 

impossibilidade.” (Rodrigues, 1995: 537). 

Efectivamente, e apesar do actual cenário de ensino alargado e em grupo (que surge a 

partir do século XIX, no contexto da Revolução Industrial), são muitos os estudos que analisam 

os benefícios de uma abordagem individualizada90, essencialmente na área do ensino de 

sujeitos portadores de deficiência91, de adaptação e valorização das diferenças e 

singularidades dos alunos (quer ao nível das competências, quer ao nível da performance 

escolar, quer ainda ao nível das suas características cognitivas, físicas ou sociais) 

(Romiszowski, 1996). Muitos destes estudos são inclusivamente baseados nos pressupostos 

teóricos das mais recentes correntes das teorias da aprendizagem (descritas no capítulo 2), 

como a cognição situada ou o construtivismo, e na utilização de metodologias e estratégias de 

contextualização curricular (como o trabalho projectual ou o trabalho colaborativo) (op cit, 

1996).  

                                                 
90 A este pretexto importa ainda mencionar que, de acordo com o relatório de 2003 do Observatório dos Apoios Educativos, do 
Ministério da Educação, o rácio médio nacional docente/aluno era, no cenário dos apoios educativos e no ano lectivo 2003/03, de um 
docente por cada nove alunos (ME, DEB, 2003). 
 
91 De notar que o já referido decreto-lei 319/91, prevê, no seu artigo 15º, o estabelecimento de Planos Educativos Individuais (PEI) (DL 
319/91). 
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3.5.3. O papel da tecnologia na educação de sujeitos com necessidades educativas 
especiais  

“… the computer is tireless; it does not become irritated when asked to repeat information 
or activities.” (McClellan, 2000: 442) 

 “Special education technology is in many ways an equalizing force – that is, a way to 
circumvent disabilities and allow access to the activities that nondisabled people take for 
granted.” (Lewis, 1993: 8) 

A utilização de sistemas computacionais (distribuídos ou não) no apoio aos processos de 

ensino e de aprendizagem de sujeitos com necessidades educativas especiais tem sido 

amplamente discutida (Inman-Anderson, 1999; Lewis, 1993). As possibilidades de adaptação e 

configuração de actividades (Evans, Blenkhorn e Painter, 2000), tarefas e níveis de dificuldade, 

associada à elevada motivação que grande parte destes sujeitos apresentam no contacto com 

este tipo de ferramentas e às possibilidades de fornecimento de feedback (retroacção) 

apropriado (McClellan, 2000; Rodrigues Afonso, 1997) tem contribuído para um aumento 

significativo de propostas, projectos e estudos nesta área. Na maior parte dos casos, as 

estratégias de utilização destas tecnologias passam pela proposta de materiais que minimizem 

as dificuldades dos alunos e maximizem as suas potencialidades ([Inman-Anderson, 1999) e 

pela adaptação e configuração de recursos e materiais por forma a oferecer modalidades de 

aprendizagem ajustadas aos interesses, necessidades e singularidades de cada sujeito92 

(Evans, Blenkhorn e Painter, 2000).  

De acordo com Lewis (1993) os benefícios do recurso às TIC, no apoio a sujeitos com 

NEEs, podem ser sistematizados no “Modelo ABC” (Augment, Bypass, Compensate): as 

tecnologias podem aumentar as capacidades dos sujeitos (exemplo dos sistemas de lupa para 

os sujeitos com défice visual), ajudar a ultrapassar dificuldades (exemplo de sistemas de input 

de voz para os sujeitos que não conseguem utilizar o rato ou teclado), ou compensar os efeitos 

das suas incapacidades (exemplo dos sistemas de correcção de ortografia). Lewis (1993) 

apresenta ainda alguns princípios orientadores para a utilização correcta das TIC nas NEEs, 

adaptados e sistematizados na Tabela 6. 
 

                                                 
92 A este pretexto, e a título ilustrativo, importa referir o projecto Carousel, de Evans, Blenkhorn e Painter, (2000) que permite a 
configuração e construção adaptada de actividades pela selecção ou integração de conteúdos multimédia (imagens ou sons).  
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Princípios orientadores para a utilização das TIC nas NEEs 
 
 

A estruturação das actividades deve ser baseada nas especificidades dos sujeitos e nos objectivos curriculares e não nas 
facilidades ou funcionalidades tecnológicas. 
 
 

Os elevados níveis de motivação, gerados pelo uso das ferramentas tecnológicas, devem ser utilizados como pólo de 
atracção para a realização das tarefas, mas não devem resultar na valorização excessiva de processos de recompensa. 
 
 

As actividades propostas, a realizar em ferramentas computacionais, devem reforçar competências trabalhadas noutros 
formatos ou modalidades e, concomitantemente, apresentar desafios curriculares e permitir o progresso das aprendizagens 
e a operacionalização e complexificação de competências. 
 
 

A realização das actividades deve ser dinamicamente monitorizada para que seja fornecido feedback imediato e adaptado. 
 
 

As facilidades de personalização e adaptação de recursos, conteúdos e tarefas devem ser amplamente utilizadas, por forma 
a permitir um correcto ajuste das actividades às singularidades dos sujeitos. 
 
 

A realização de actividades em ferramentas computacionais deve ser alvo do mesmo nível de observação, controlo e 
avaliação por comparação com as restantes actividades realizadas noutros formatos ou modalidades. 
 
 

A aprendizagem dos processos de uso das ferramentas deve ser amplamente explorada e visar a prática e flexibilização de 
rotinas de utilização . 
 
 

Os benefícios do recurso às TIC devem ser comunicados a todos os alunos e a todos os professores que com eles 
trabalham. 
 
 

Tabela 6: princípios orientadores para a utilização correcta das TIC nas NEEs (adaptados e sistematizados de 
Lewis, 1993). 
 

Destacam-se ainda os estudos que visam a promoção da componente de comunicação e 

colaboração entre sujeitos e a consequente valorização dos aspectos sociais e afectivos do 

diálogo e partilha com todos. Neste contexto, importa referir as actividades realizadas pelo 

Núcleo de Informática para a Educação Especial, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, que desde 1984 tem vindo a desenvolver um interessante trabalho na área das redes 

telemáticas ao serviço dos alunos com NEEs: no sentido de ultrapassar as dificuldades que se 

verificavam existir em muitos sujeitos com NEE no trabalho colaborativo (nomeadamente ao 

nível da descentração, relação com o outro e construção conjunta de actividades), este Núcleo 

explora as potencialidades das redes telemáticas para a realização de tarefas colaborativas, 

sublinhando a importância dos modelos propostos pelas teorias construtivistas (Santarosa, 

1997). Para tal, são propostas estratégias de diálogo e conversação (síncrona ou assíncrona), 

entre os diferentes alunos, com vista ao aumento dos níveis de interacção social, no decurso 

da realização das actividades na rede (utilizando serviços da web, como o correio electrónico, 

ou o irc – internet relay chat), sendo ainda exploradas as potencialidades destas ferramentas 

na motivação dos sujeitos e a valorização do papel de cada aluno na intervenção e construção 

partilhadas dos saberes. O professor assume, neste processo, o papel de mediador e colabora 

no sentido de incentivar a exploração e descoberta, valorizando-se, desta forma, uma 

dimensão colaborativa e social e não a “tradicional” dimensão individual que tipicamente se 

utiliza no ensino especial (Santarosa, 1997). Em 1997, Lucila Santarosa, coordenadora do 

referido Núcleo, afirmava: “A outra possibilidade, certamente mais ausente/carente no 
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ciberespaço mundial envolve a produção/estruturação de softwares ou de ambientes que 

propiciem o trabalho cooperativo entre os alunos.” (Santarosa,1997: sem pag). 

Neste âmbito, é ainda fundamental referir os estudos realizados no decurso da 

participação portuguesa na Projecto Europeu TeleComunity, nomeadamente a proposta de um 

modelo de um sistema de ensino remoto93 para sujeitos com NEEs (Rodrigues Afonso, 1997). 

Este sistema de ensino remoto, que integrava funcionalidades de comunicação a distância 

suportadas por vídeo, som e partilha de recursos, foi alvo de experimentação e estudo de 

impacto, tendo sido aplicado a população idosa e a população portadora de deficiência.  

São também muitos os autores que sublinham o papel das tecnologias, no apoio a 

alunos com NEEs, enquanto instrumentos dos processos de inclusão na escola e de geração 

de níveis mais equilibrados de “nivelamento social” (Almeida d’Eça, 1998; Lewis, 1993). Neste 

âmbito, as tecnologias assumem um papel determinante na catalisação dos processos de 

participação alargada, podendo permitir a dissolução de hierarquias pré estabelecidas e, 

consequentemente, o estabelecimento de diálogos alargados a todos (Coombs, 1995). A este 

pretexto importa destacar o projecto da União Europeia “e-Inclusion, The Information Society's 

potential for social inclusion in Europe” (2001) que sublinha o papel do E-learning na inclusão 

social, pela oferta de oportunidades de educação e formação, para todos, adaptadas, flexíveis 

e individualizadas e que possam ajudar a superar limitações sociais, económicas, geográficas 

ou outras que grupos específicos de sujeitos apresentem (CCE, 2001b). 

Em 2003, é publicada uma importante decisão da Comissão Europeia no sentido de se 

adoptar o Programa “elearning” com vista à integração efectiva das TIC nos sistemas europeus 

de educação e formação. Este Programa visa a melhoria, quer da qualidade, quer da 

acessibilidade, dos sistemas europeus de educação e formação através do recurso às TIC. 

Pretende-se, assim, promover a literacia digital e a aprendizagem ao longo da vida, bem como 

combater os problemas da exclusão social que decorrem da incapacidade de alguns sujeitos 

em beneficiar das vantagens destas tecnologias. Destaca-se em concreto a linha de acção 

deste Programa que visa a promoção da literacia digital e a inclusão das “… TIC na escola e no 

contexto mais amplo da aprendizagem ao longo da vida, em particular para aqueles que, 

devido à localização geográfica, à sua situação social ou às suas necessidades específicas, 

não têm acesso fácil a essas tecnologias.” (CE, 2003). Neste contexto merece ainda destaque 

o congresso “First Internacional Congress: E-learning and Social Inclusion”, que decorreu em 

Barcelona, em Abril de 2004, e que explorou as potencialidades do e-learning na inclusão 

social de todos e na criação de espaços de igualdade. Neste contexto, importa evidenciar a 

apresentação do projecto europeu “E-learning foi e-Inclusion” que tem por objectivo a criação 

de uma comunidade de partilha de conhecimentos nesta área, assim como o desenvolvimento 

de um catálogo de recursos, projectos e “boas práticas”. Este catálogo de recursos encontra-se 

                                                 
93 O sistema integrava, para além do modo de ensino remoto, um modo de ensino local (Rodrigues Afonso, 1997). 
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a ser desenvolvido segundo uma lógica de classificação de actividades ou problemas e 

apresentação das respectivas soluções, tendo sido já identificadas algumas estratégias-chave 

que demonstram ter validade no desenvolvimento de actividades de e-learning com vista à 

inclusão: motivação, comunicação, diálogo interpessoal, recurso a ambientes informais e 

contextualização das tarefas (Casacuberta, 2004). 

O já referido relatório de 2003, da Agência Europeia para o Desenvolvimento em 

Necessidades Educativas Especiais, explora igualmente a problemática da utilização das TIC 

no apoio às práticas da Escola Inclusiva e identifica a necessidade de se criarem medidas e 

estratégias específicas, a nível europeu, que assegurem a sedimentação da importância destas 

ferramentas nos processos de aprendizagem de sujeitos com NEEs. O relatório identifica cinco 

áreas-chave neste processo: a infra-estrutura (hardware, software e acesso à Internet); o apoio 

à prática; a formação94; a cooperação e investigação; e a avaliação. Para além da redução das 

desigualdades e da promoção da inclusão social, as TIC e os recursos digitais são identificados 

como catalisadores dos processos de aprendizagem dos sujeitos com NEEs. Especificamente, 

são apontadas como principais funções das TIC no âmbito da educação de indivíduos com 

NEE: “instrumento de ensino; instrumento de aprendizagem; contexto de aprendizagem; 

instrumento de comunicação; ajuda terapêutica; auxiliar de diagnóstico; instrumento para 

tarefas administrativas. Complementarmente, o potencial das TIC como tecnologia de apoio 

individual (ou adaptada) é enorme e pode responder às necessidades físicas, sensoriais e 

intelectuais.” (Meijer, Soriano e Watkins, 2003: 51).  

Neste contexto, é ainda reforçada a importância de responder às necessidades 

individuais dos alunos e de desenvolver soluções técnicas adequadas a estilos de 

aprendizagem individuais. Especificamente, o relatório indica que importa “recentrar” a 

problemática das TIC nos programas de inclusão, no sentido de desenvolver não apenas 

soluções com vista à criação de meios ou modalidades de acesso ou uso, mas 

fundamentalmente, desenvolver soluções que permitam problematizar os propósitos, fins, 

contextos e objectivos da utilização das TIC nos processos de aprendizagem de sujeitos com 

NEEs. É ainda reforçada a importância dos processos de comunicação e cooperação entre os 

diferentes agentes envolvidos, na promoção desta problematização:   

“Parece que se poderia desenvolver ainda mais uma teoria sobre a utilização das TIC 
nas necessidades educativas especiais se houvesse mais oportunidades para a cooperação 
entre diferentes grupos de actores (alunos e suas famílias, professores, profissionais de apoio 
e investigadores) aos níveis nacional e internacional. A cooperação virtual destes actores 
poderia ser melhorada através de encontros e de intercâmbios presenciais. O poder das TIC 
enquanto ferramenta para a comunicação e para a aprendizagem, é reforçado pelo contacto 
pessoal e intercâmbio dos especialistas em NEE e em TIC.” (Meijer, Soriano e Watkins, 2003: 
54). 

                                                 
94 O relatório coloca ênfase especial na necessidade de aprofundar as práticas de formação de professores (de forma continuada) na 
área das TIC no apoio a alunos com NEEs. 
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“Esta evolução poderá ser facilitada se forem dadas aos diferentes actores da educação 
de alunos com necessidades educativas especiais e aos especialistas em TIC, mais 
oportunidade para cooperar.” (op cit: 63). 

Já em 2001 a Agência Europeia para o Desenvolvimento em Necessidades Educativas 

Especiais havia publicado um importante relatório relativo à utilização das TIC nas NEEs dos 

17 países membros (AEDNEE, 2001). De acordo com os indicadores deste relatório, a 

aplicação dos princípios do acesso e participação universais (“sociedade de informação para 

todos”), “está longe de ser uma realidade para todos os alunos das escolas da Europa.”95 

(AEDNEE, 2001: 6). Apesar de se ter verificado que a maioria dos países tinha, à data, 

importantes políticas gerais para as TIC, constata-se que, em muitos países, estas políticas 

não são específicas para as NEE, estando as iniciativas de utilização das TIC nas NEE, muitas 

vezes a cargo das escolas ou dos professores (op cit, 2001). 

Uma das áreas-chave que o relatório identifica, neste processo de cruzamento entre as 

TIC e as NEEs, é relativa à formação dos docentes e ao apoio especializado. De facto, na 

maior parte dos países verificou-se que, ainda que existam, em algumas escolas, especialistas 

em TIC, estes têm, na maior parte das vezes, um défice de formação em NEE. Por outro lado, 

a formação em TIC que os docentes de apoio apresentam é, maioritariamente, de carácter 

inicial e generalista. Parece, pois, constatar-se da pertinência de criar cruzamentos 

disciplinares (tanto na área da formação, como na área da investigação) entre as TIC e as 

NEEs (op cit, 2001). O relatório sistematiza ainda importantes dados relativos à identificação de 

pontos fortes e fracos dos sistemas das TIC nas NEEs, assim como dos factores facilitadores e 

impeditivos da utilização das TIC por parte dos professores de apoio. As conclusões mais 

importantes relativas às “fragilidades e factores impeditivos” encontram-se adaptadas e 

sistematizadas na tabela abaixo (Tabela 7). 
 

                                                 
95 De notar que já em 1990, o Conselho da Europa havia publicado, numa Resolução relativa à integração das crianças e dos jovens 
deficientes no sistema de ensino regular, uma importante recomendação no sentido de se utilizar o “potencial educativo das novas 
tecnologias” no apoio às crianças com NEEs, em particular no apoio à comunicação e ao desenvolvimento da linguagem (CE, 1990). 
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Fragilidades e factores impeditivos no uso das TIC nas NEEs 
 
 

Responsabilidade difusa da política de implementação das TIC nas NEEs. 
 
 

Atitudes limitadoras relativamente à compreensão dos benefícios e possibilidades das TIC ao nível da política e 
implementação. 
 
 

Falta de informação sobre necessidades e pedidos feitos por escolas e financiamento limitado e não baseado nas 
necessidades. 
 
 

Falta de formação especializada de professores e flexibilidade limitada nas opções de formação, assim como 
disponibilidade, acesso e participação limitados à formação em serviço na área das TIC. 
 
 

Disponibilidade limitada de recursos especializados de hardware e software. 
 
 

Inexistência de estruturas de apoio formal, a nível nacional, para as TIC nas NEEs e rigidez das estruturas 
organizativas escolares. 
 
 

Assimetrias na existência de especialistas a nível regional e isolamento geográfico dos professores. 
 
 

Disponibilidade limitada de informação especializada (particularmente on-line) e falta de coordenação no apoio, 
informação e aconselhamento. 
 
 

Percepções dos professores sobre os limites da utilização das TIC e falta de confiança, por parte destes, na aplicação 
das TIC no âmbito dos programas e curricula das NEE. 
 
 

Acesso limitado, na escola, ao apoio e informação especializada e falta de intercâmbio de informações e de partilha 
de especialistas e peritos, na escola e entre escolas. 
 
 

Falta de enquadramento clarificado da importância das TIC nas NEEs, no plano global da escola. 
 
 

Falta de recursos para avaliação das necessidades dos alunos, na área das TIC. 
 
 

Falta de incentivos para a responsabilização dos professores no uso das TIC nas escolas e resistência à mudança 
originada pelas TIC. 
 
 

Falta de especialistas em TIC e/ou falta de interesse, por parte dos especialistas em TIC, na área das NEEs. 
 
 
 

Dificuldade, por parte dos professores, em aplicar resultados de investigações na área. 
 
 

Tabela 7: Fragilidades e factores impeditivos no uso das TIC nas NEEs (adaptado de AEDNEE, 2001). 

 
A adopção de lógicas e práticas de implementação e uso das TIC nas NEEs parece, 

pois, revelar-se imperativa e deverá desenvolver-se de forma coordenada e formalmente 

enquadrada com as estruturas escolares, regionais e nacionais e num lógica interdisciplinar 

(Nielsen, 1999). É ainda fundamental assegurar a disponibilidade de recursos e aplicações 

adaptados e compatíveis, assim como de ferramentas de acesso e partilha de informação. A 

formação especializada (tanto para professores de apoio, na área das TIC, como para 

especialistas em TIC, na área das NEEs) revela-se igualmente fundamental (Bougie, 2001), 

para assegurar não apenas a operacionalização destas práticas nas escolas, mas também 

para gerar motivação e flexibilidade no trabalho dos diferentes agentes envolvidos, incluindo os 

pais dos alunos com NEEs. A este propósito, o relatório refere a importância do recurso ao 

ensino a distância como modalidade que poderia assegurar esta formação especializada 

(AEDNEE, 2001). 

As lógicas de trabalho em equipa e de coordenação alargada e distribuída devem 

igualmente ser reconfiguradas por forma a ampliar o conhecimento acerca as experiências, 

práticas e benefícios do uso das TIC nas NEEs em diferentes contextos: neste sentido, o 
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relatório propõe a criação de Centros de Recursos on-line e de plataformas de colaboração 

distribuída (op cit, 2001). 

Fundamentalmente, e de forma convergente com o trabalho que esta tese apresenta, 

configura-se a necessidade de investigar modelos de problematização das TIC nas NEEs que 

permitam aferir, validar e testar modalidades de utilização adaptada das TIC quer às 

singularidades dos sujeitos com NEEs quer aos objectivos curriculares específicos dos 

programas escolares:  

“Um dos cruciais debates da actualidade, no campo da investigação e desenvolvimento 
das TIC, é a aplicação dos princípios inclusivos através de modelos especialmente desenhados 
para o efeito. (…) Para construir uma verdadeira sociedade inclusiva de informação, devem 
desenvolver-se abordagens educativas e tecnologias apropriadas que se adaptem às 
exigências de todos os utilizadores, incluindo os que apresentam necessidades educativas 
especiais. (…) Anteriormente, a ênfase era colocada na criação de meios (infra-estruturas em 
termos de equipamentos e competência) que possibilitassem a aplicação efectiva das TIC em 
contextos NEE. (…) Uma verdadeira inclusão das TIC no currículo dos alunos com NEE 
apenas ocorrerá quando for entendido todo o potencial das TIC como instrumento de 
aprendizagem.” (AEDNEE, 2001: 27). 

Já em 1998 Bairrão havia apresentado importantes resultados, de um alargado estudo 

nacional, relativo ao ano lectivo 1995/96, acerca da situação, nas escolas, dos alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE), que indiciavam grandes fragilidades quer ao nível 

do apoio técnico, quer ao nível dos meios e recursos. No grupo dos 2815 docentes de ensino 

especial (64% no 1º ciclo, e apenas 37% com formação especializada na área da educação 

especial), verificou-se um défice significativo ao nível dos recursos humanos especializados – 

“… designadamente especialista nas áreas da comunicação aumentativa e alternativa e das 

novas tecnologias, intérpretes de língua gestual, monitores de língua gestual, psicólogos e 

terapeutas.” (Bairrão, 1998: 73).  
No que respeita às modalidades de apoio para os alunos com NEEs, destacam-se, de 

entre várias, duas secções deste estudo de Bairrão: a relativa aos “meios técnicos e recursos 

materiais de apoio à integração de alunos com NEEs” e a relativa à “aplicação de medidas de 

regime educativo especial”. No que respeita aos Meios Técnicos e Recursos Materiais de 

Apoio à Integração, o estudo revela que o equipamento mais referido é o software específico: 

foi indicado por 20.5% das escolas do 1º ciclo que integram alunos com NEEs e por 54.7% das 

escolas do 2º ciclo. Considerando a Aplicação de Medidas de Regime Educativo Especial, os 

dados indicam que menos de 5% dos alunos com NEE do 1º Ciclo, 1.8% dos alunos com NEE 

do 2º Ciclo e 1.3% dos alunos do 3º Ciclo utilizavam “equipamento informático adaptado” (op 

cit, 1998). 

A este pretexto, e a título de exemplo, importa referir o trabalho que tem sido 

desenvolvido pela Fenacerci96 (Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social) 

                                                 
96 http://www.fenacerci.pt/ 
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ao nível da criação e disponibilização de recursos e das iniciativas de partilha e disseminação 

de informação. Em concreto, destacam-se as actividades da CERCIFAF97 (Cooperativa de 

Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe) que tem vindo a desenvolver um 

interessante esforço na área das TIC no apoio às NEEs, nomeadamente pela criação de 

recursos adaptados, pela formação técnico-pedagógica no âmbito da aplicação das TIC na 

educação especial e pela organização de encontros com vista à discussão alargada, reflexão e 

partilha de informação98 (NONIO, ME, 2002). 

Também a Iniciativa Nacional para os Cidadãos com Necessidades Especiais na 

Sociedade da Informação, lançada em 1999, sublinhou a importância de equipar os sistemas 

de ensino com recursos humanos e materiais que permitissem uma correcta exploração dos 

benefícios das TIC. As medidas 5.1, 5.2 e 5.3 apresentam propostas específicas na área do 

uso das TIC nas NEEs, nomeadamente: a promoção do uso de computadores e o ensino das 

novas tecnologias aos sujeitos com NEEs; o recurso ao “tele-ensino”, no caso destas crianças 

e jovens se encontrarem impossibilitados de frequentar o ensino regular99; o apetrechamento 

das escolas com equipamentos necessários; a adaptação dos programas escolares às novas 

funcionalidades destes equipamentos; e a promoção de programas de formação sobre o uso 

das TIC no apoio aos sujeitos com NEEs, para médicos, terapeutas, professores e outros 

agentes (CM, 1999a). 

Ainda na sequência da acima referida Iniciativa Nacional surge, em 2001, uma proposta, 

por parte do Ministério da Educação (apresentada no relatório “Estratégias para a acção - As 

TIC na educação”), no sentido de se criarem Centros de Avaliação Distrital da utilização das 

TIC nas escolas, mais especificamente da utilização de tecnologias específicas de apoio 

(ajudas técnicas100), no apoio a alunos com deficiências severas ou doenças crónicas graves. 

Para além da avaliação e gestão do uso destas tecnologias nas escolas, a proposta destes 

Centros visa ainda o desenvolvimento de ferramentas de avaliação dos próprios alunos, a 

disponibilização de informação on-line, a formação de professores, alunos e familiares, o 

desenvolvimento de estratégias e metodologias de comunicação a distância que assegurem a 

formação contínua, a construção e gestão de uma base de dados de software educativo para 
                                                 
97 http://www.cercifaf.org.pt/  
 
98 Também a CERVIAV desenvolveu, em 1997, um projecto na área das TIC que visava a construção de um espaço multimédia de 
estimulação perceptiva (com recurso a estímulos de luz, som e cor). O EMA (Espaço Multimédia) tinha por objectivo proporcionar uma 
experiência educativa e lúdica que apoiasse o desenvolvimento das capacidades sensório-motoras de sujeitos com deficiência mental 
(Loureiro et al, 1997). 
 
99 No que respeita ao recurso ao “tele-ensino”, importa destacar o protocolo de colaboração entre os Ministérios da Educação, da 
Ciência e da Tecnologia e o Hospital de Dona Estefânia, de Janeiro de 2002, que estabelece que as crianças e jovens com longos 
períodos de internamento hospitalar ou em situação de retenção prolongada em casa, podem usufruir do ensino a distância quer para 
dar continuidade ao estudo e participação nas actividades lectivas, quer para manter a ligação ao grupo de colegas. Este projecto, 
denominado "TeleAula: POISE", "Pontes on-line de interacção socialização e escolaridade", que poderá permitir a dinamização dos 
processos de comunicação e a manutenção dos níveis de socialização destes sujeitos, prevê ainda a formação dos elementos 
envolvidos na utilização das tecnologias e avaliação do impacto destes processos nas comunidades afectadas (ME, 2001; ME, DEB, 
2003).  
 
100 O conceito de “ajuda técnica” encontra-se descrito na secção 3.6.4. 
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alunos com deficiência severa e a construção de materiais multimédia e de comunicação 

aumentativa. Neste contexto é ainda proposta a criação de uma rede experimental de “escolas 

de referência” com especial vocação para apresentar respostas a esta problemática e com 

capacidades excepcionais de intervir na área das TIC e na inclusão digital dos alunos com 

NEEs (ME, 2001).  

De referir ainda que o referido relatório do Ministério da Educação, de 2001, (“Estratégias 

para a acção - As TIC na educação”) apresenta diferentes linhas orientadoras para a 

investigação na área das TIC nas escolas, das quais se destaca a proposta de estudo das 

potencialidades das TIC na educação de alunos com NEE e o estudo de meios com vista à 

optimização, através das TIC, do ensino de grupos de alunos específicos (op cit, 2001), tal 

como preconiza o trabalho aqui apresentado. Efectivamente, as potencialidades das 

tecnologias no apoio aos sujeitos portadores de deficiência são múltiplas e atravessam 

diferentes campos de análise, pelo que importa descrever e analisar os principais vectores 

deste cruzamento disciplinar, particularmente aqueles que se relacionam com as lógicas do 

desenho universal e da acessibilidade de produtos e serviços (Cf. secção 3.6). 
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3.6. Acessibilidade e desenho universal 

A recente vulgarização dos serviços da Internet e das redes de comunicação distribuída 

potenciou um incremento do número de iniciativas e projectos, quer institucionais quer 

comerciais, de criação de produtos e de espaços na web de acesso universal.  

Em Portugal, importa começar por destacar, em 1998, o lançamento da “Petição pela 

Acessibilidade da Internet Portuguesa”, um documento que propunha a aprovação 

governamental de um guia nacional de acessibilidade e um símbolo de acessibilidade, capazes 

de facilitar o acesso à Internet aos cidadãos portugueses com necessidades especiais. É neste 

contexto que ganha consistência o importante trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo 

CERTIC, Centro de Engenharia de Reabilitação em Tecnologias de Informação e 

Comunicação, da UTAD (CERTIC, 2001). Mais tarde, em 1999, é aprovada a Resolução do 

Conselho de Ministros Nº 97/99, relativa à Acessibilidade dos Sítios da Administração Pública 

na Internet pelos Cidadãos com Necessidades Especiais101 (CM, 1999b). De acordo com 

Godinho (1999), Portugal foi o primeiro país da Europa e o quarto do Mundo “a regulamentar a 

adopção de regras de acessibilidade na concepção da informação disponibilizada na Internet 

pela Administração Pública” (Godinho, 1999: 15). Interessa ainda destacar o Programa 

ACESSO, da Unidade de Missão Inovação e Conhecimento (ACESSO, 2003), assim como a 

Agência para a Sociedade do Conhecimento, um instituto público, afecto ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e que tem desenvolvido trabalho na área da planificação 

e coordenação de projectos na área da sociedade da informação e do governo electrónico. O 

“Kit Acesso”, lançado pelo programa Acesso, apresenta, em formato CD-ROM, uma 

compilação de Documentação e Ferramentas especificamente preparadas para apoiar o 

desenvolvimento de conteúdos acessíveis para web (UMIC, 2005). 

A nível europeu, e para além da iniciativa "eEurope - An Information Society for All", de 

1999,  que apresentou dez áreas prioritárias (entre as quais a educação e a saúde) e que 

enquadrou a linha de acção E-accessibility, importa referir o lançamento, em 2003, do Relatório 

da União Europeia “2010: A Europe Accessible For All” que apresenta 2010 como a data limite 

para a criação de um espaço europeu acessível a todos. A acessibilidade é aqui considerada 

como a chave para a construção de uma sociedade igualitária que promova a inclusão e a 

participação social e económica de todos os cidadãos. O relatório alerta para a especial 

necessidade de se desenvolverem esforços de construção e normalização de produtos e 

serviços acessíveis, particularmente os de natureza pública, como os relacionados com os 

transportes públicos (como as bilheteiras automáticas) ou o acesso a edifícios (como os 

                                                 
101 Já em 1997 havia sido aprovado o Decreto-Lei nº 123/97 (Normas Técnicas Sobre a Acessibilidade) que visa assegurar a 
acessibilidade dos indivíduos com mobilidade condicionada e que regulamenta a eliminação de barreiras urbanísticas e arquitectónicas 
em edifícios públicos, equipamentos colectivos e na via pública (DL 123/97). 
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mecanismos de controlo de acesso, com ou sem torniquetes) (CE, 2003). Destaca-se, ainda o 

contributo de duas Associações, a AAATE (Association for the Advancement of Assistive 

Technology in Europe) e a RESNA (Rehabilitation Engineering and Assistive Technology 

Society Of North América) que têm apoiado o alargamento e aprofundamento do conhecimento 

científico nesta área. 

Neste actual cenário de promoção do estudo e regulamentação de normas e directivas 

da acessibilidade e do design universal, importa analisar os princípios orientadores desta nova 

abordagem ao desenvolvimento de aplicações computacionais, destacando as relações que 

têm vindo a ser estabelecidas entre a tecnologia e a deficiência e procurando compreender de 

que forma estas duas áreas podem concorrer para a criação de ambientes sociais, 

profissionais e educativos universais. 

3.6.1. Interacção em sistemas computacionais e diversidade dos utilizadores 

“Devoting a single computer to the use of one person was a revolutionary idea that 
converged with another revolutionary idea – the notion that the human interfaces for computers 
should accommodate human needs and abilities, rather than shaping human behavior to fit the 
demands of computer technology.” (Rheingold, 1991: 71). 

As modalidades e contextos de utilização de sistemas computacionais alargaram-se e 

evoluíram, nos últimos anos, criando uma nova lógica de uso e amplificando o conceito de 

utilizador: a ideia de que o computador é uma ferramenta profissional e dirigida apenas para 

um grupo controlado de especialistas diluiu-se com a globalização do acesso, potenciada pela 

disseminação dos serviços da Internet. Como afirmou McMillan (1992), num importante e 

pioneiro artigo de 1992, até há alguns atrás, e antes do advento das interfaces gráficas, apenas 

um subgrupo muito limitado de utilizadores tinham competências para utilizar, sem ajuda, um 

sistema computacional. À data a afirmação de McMillan: “From de viewpoint of a computer, all 

human users are handicaped” (McMillan, 1992: 144) revestia-se de um peso importante e ainda 

hoje sustenta muitas das considerações e problematizações em torno da especificação de 

aplicações computacionais ajustadas às particularidades dos utilizadores. A ideia de que todos 

estamos, potencialmente, em desvantagem, no decurso dos processos de interacção com 

sistemas computacionais, ainda hoje suporta os esforços de concepção de interfaces e 

plataformas segundo a lógica proposta por McMillan: a da procura de níveis elevados de 

reutilização, compatibilidade e adaptação semântica e conceptual das aplicações e serviços, 

com base na investigação em torno de modelos de utilizador (op cit, 1992). 

Efectivamente, os actuais sistemas computacionais são cada vez mais ferramentas 

integradas no quotidiano de um espectro muito alargado de sujeitos e assumem funções, 
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configurações e formatos muito diversificados102. Para Stephanidis (2001) assumem assim o 

papel de “artefactos de informação”, enquanto elementos de uso intensivo em diferentes 

contextos de informação e comunicação, como a escola, o lar, o emprego, e outros. Neste 

sentido, revela-se fundamental que este artefactos assegurem que todos os utilizadores, e em 

todos os contextos, tenham capacidades para com eles interagir, pelo que deverão assegurar 

facilidades de pesquisa, manipulação e configuração acessíveis a todos (Stephanidis, 2001). 

Com efeito, e como já foi descrito, importa desenvolver esforços no sentido de impedir que as 

TIC criem, elas próprias, barreiras e cenários de isolamento e iliteracia para grupos específicos 

e, consequentemente, comprometam a interacção, comunicação e participação activa de 

todos. No caso específico do grupo de utilizadores com défice cognitivo, a principal barreira 

que muitas das aplicações geram relaciona-se com a complexidade e pouca simplicidade das 

interfaces e sistemas de interacção (Bougie, 2001). 

Importa pois observar com mais profundidade o conceito de “utilizador” e compreender 

que o cenário caracterizado pela presença maioritária de utilizadores com literacia tecnológica 

e motivações de uso orientadas pela performance profissional se alterou com a actual 

participação alargada de um grupo heterogéneo de sujeitos, com interesses, preferências e 

competências muito diversificadas, incluindo indivíduos com deficiência (Stephanidis, 2001). 

3.6.2. Desenho Universal 

“The scope of user interfaces for all is broad and complex, because it involves issues 
pertaining to context-oriented design, diverse user requirements, as well as adaptable and 
adaptive interactive behaviours.” (Stephanidis, 2001: 14). 

 

O conceito de Design Universal ou Design for All103 não é um conceito novo, com 

aplicação exclusiva na área das TIC; trata-se de um conceito aplicado em diferentes áreas e 

disciplinas, como a Engenharia Civil ou a Arquitectura. A integração das problemáticas do 

Design Universal no desenho e especificação de aplicações computacionais é muitas vezes 

associada ao conceito de “user interfaces for all” e um dos projectos que mais contribuiu para o 

lançamento desta área disciplinar foi o projecto europeu ACESSO que decorreu entre 1994 e 

1996 (Stephanidis, 2001). 

Gregg Vanderheiden foi um dos primeiros autores a sistematizar os princípios do Design 

Universal. Em 1997 apresenta um importante artigo, juntamente com a sua equipa de 

colaboradores, no qual lista e descreve os princípios orientadores para a concepção de 

                                                 
102 “These devices include computers, standard telephones, cellular telephones with built-in displays, television sets, information kiosks, 
special information appliances, and various other «network-attachable» devices. “ (Stephanidis, 2001: 5). 
 
103 De acordo com Bougie (2001) são utilizados diferentes termos para referir o conceito de Design for all, como “universal design”, 
“inclusive design”, “barrier-free design”, ou “integral accessible design“. 
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produtos e aplicações acessíveis. Os princípios apresentados por Vanderheiden viriam a 

influenciar muitas das directivas, guias e listas de verificação que mais tarde são publicadas na 

área da validação da acessibilidade: equitatividade, flexibilidade, simplicidade e intuitividade, 

perceptividade, tolerância aos erros, baixo esforço físico, espaço e tamanho (Vanderheiden et 

al, 1997). 

Para Bergman e Johnson (1995) o público-alvo do Design Universal não se foca no 

utilizador mediano. Aliás, estes autores indicam que desenhar para a média ou para as 

necessidades da maioria, corresponde a um comportamento discriminatório já que o utilizador 

mediano é um constructo fictício que não considera as múltiplas diferenças individuais. Assim, 

o público-alvo do Design Universal deve corresponder sempre ao leque o mais alargado 

possível de utilizadores com múltiplas competências (Bergman e Johnson, 1995). De acordo 

com o relatório de Bougie (2001), do Conselho de Europa, “The Impact of New Technologies 

on the Quality of Life of Persons with Disabilities”, o Design For All é uma estratégia que visa a 

concepção e design de produtos e serviços acessíveis, funcionais e compreensíveis para 

todos, que integrem soluções o mais naturais e independentes possíveis e que não impliquem 

o recurso a alterações ou adaptações a posteriori do processo de desenvolvimento (Bougie, 

2001; CEN/CENELEC, 2002). Neste contexto, o relatório indica que a abordagem do Design 

Universal reveste-se de uma carga ética, no sentido em que procura a flexibilização dos 

processos de participação de todos, numa perspectiva de inclusão das minorias:  

“Design for all is an ethical approach which demands a degree of flexibility, in the sense 
that design for the majority, ie, the more, needs to incorporate design for the minority, ie, the 
less. Design for all= design for more + design for less” (Bougie, 2001: 17). 

A lógica do Design Universal sublinha assim a importância de minimizar os esforços de 

adaptação posterior dos produtos e aplicações, indicando que as preocupações associadas ao 

ajuste destes a uma população alargada de utilizadores deverão ser manifestadas desde as 

fases de especificação dos projectos. Desta forma, qualquer aplicação deverá estar preparada 

para um espectro ampliado de sujeitos (Bergman, Johnson, 1995), devendo integrar, para tal, 

modalidades de adaptação e selecção de componentes de interface alternativas que 

possibilitem aos utilizadores personalizar as aplicações de acordo com as suas especificidades 

(CEN/CENELEC, 2002; Stephanidis, 2001). 

Em Portugal, a Iniciativa Nacional para os Cidadãos com Necessidades Especiais na 

Sociedade da Informação já referida, de 1999, sublinha igualmente a necessidade de se 

produzirem produtos universais e para todos, ressalvando que apenas em casos de “manifesta 

impossibilidade de integração” se devem desenvolver soluções de especificidade104 (CM, 

1999a).  

                                                 
104 A Medida 1.3 desta Iniciativa apela ao lançamento de projectos piloto que permitam avaliar as potencialidades da utilização da 
Internet e da Web como plataformas, de base tecnológica, de apoio a cidadãos com necessidades especiais (CM, 1999a). 
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Uma das críticas mais frequentes a esta lógica baseia-se na ideia de que o desenho 

universal poderá resultar em aplicações que, sendo adequadas para todos, não são adequadas 

para ninguém em particular. Stephanidis (2001) sublinha, a pretexto desta crítica, que importa 

esclarecer que o esforço do Design Universal não é no sentido de conceber soluções únicas 

para todos os utilizadores, mas, antes, no sentido de integrar, no desenho e especificação de 

produtos e serviços, uma lógica orientada ao utilizador. É neste contexto que se valorizam as 

lógicas dos modelos UCD (User Centered Design), no contexto do Design Universal 

(Stephanidis, 2001). A norma ISO 13407, “Human-centred design process for interactive 

systems”, é particularmente referida neste contexto: esta norma determina que a qualidade do 

uso e o nível de usabilidade de um produto estão dependentes de uma abordagem centrada no 

utilizador e não no sistema. Para tal, e conforme ilustra o Esquema 4, o processo de 

desenvolvimento de um produto deverá começar por identificar as necessidades dos seus 

utilizadores-alvo e pela especificação detalhada dos contextos específicos de uso; as soluções 

só poderão ser propostas depois dos requisitos de utilização (individuais e organizacionais) 

serem igualmente especificados e a avaliação deste processo deverá passar pela verificação 

desses requisitos e necessidades (ISO 13407,1999).  

 

 

 

Também Bergman e Johnson advertem que desenhar universalmente não é sinónimo de 

desenhar aplicações uniformizadas para todos; antes permite que um maior número de 

utilizadores possam usufruir, com menos esforço, de um maior leque alargado de produtos e 

serviços. Com efeito, uma especificidade de interacção, necessária para um utilizador 

particular, poderá potenciar uma incapacidade ou dificuldade para outro sujeito, com 

necessidades e competências diferentes: a utilização de descrições auditivas, fundamental 

para utilizadores invisuais, poderá desencadear dificuldades de interacção a um utilizador com 

Esquema 4: ISO 13407, “human-centred design process for interactive systems” (ISO 13407, 1999) 
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capacidades visuais. É neste contexto que Bergman e Johnson (1995) propõem a criação de 

ambientes e interfaces multi-modais, capazes de se adaptar dinamicamente às capacidades e 

preferências dos utilizadores e de despoletar apresentações e estilos particulares de 

interacção. Os autores propõem ainda que se recorra a mecanismos de output e input múltiplos 

e redundantes que permitam, aos utilizadores, a selecção das modalidades de interacção mais 

ajustadas às suas necessidades e preferências. A informação redundante deve pois ser um 

dos elementos-chave para a concepção de aplicações universais e acessíveis a todos 

(Bergman e Johnson, 1995). 

Neste processo de valorização dos processos de design centrados no utilizador, importa 

ainda valorizar o contributo dos utilizadores portadores de deficiência, durante todas as fases 

do desenvolvimento dos produtos (particularmente na fase de teste de avaliação, durante as 

quais importa efectuar testes em diversas situações de inacessibilidade simulada – sem rato, 

sem ecrã, sem som, entre outras) 105 (op cit, 1995).  

3.6.3. Acessibilidade e Usabilidade: natureza abrangente do conceito de utilizador com 
necessidades especiais 

De acordo com Vanderheiden (1994), uma aplicação acessível deverá cumprir três 

requisitos principais: a acessibilidade directa (por forma a que seja utilizada pelo maior número 

de indivíduos possível sem que seja necessário recorrer a nenhum dispositivo especial de 

software ou hardware); a compatibilidade com o sistema operativo e com dispositivos de 

acesso, ou “add-ons” (por forma a que funcione com quaisquer funções especiais que seja 

necessário instalar no sistema operativo ou nos dispositivos de acesso); e a acessibilidade de 

materiais de apoio (a aplicação deve ser acompanhada por documentação, treino, formação e 

apoio acessíveis) (Vanderheiden, 1994). 

Já Bergman e Johnson defendem que a acessibilidade deve significar mais do que o 

acesso directo às aplicações: deve, antes, promover a concepção de aplicações que sejam 

acessíveis e fáceis de utilizar por todos os sujeitos (com ou sem deficiência). Para estes 

autores, a acessibilidade deve assim ser entendida como uma categoria da usabilidade no 

sentido em que uma aplicação que não é acessível por um utilizador não pode ser alvo de uso 

pelo mesmo. Assim, e como qualquer medida da usabilidade, a acessibilidade deve ser 

entendida como relativa às características e necessidades dos utilizadores (Bergman e 

Johnson, 1995), ou seja, dos sujeitos que interagem com o produto, serviço ou ambiente 

(CEN/CENELEC, 2002). 

                                                 
105 Os autores relembram, a este pretexto, que foram investigações em torno de mecanismos de comunicação para os surdos que 
levaram ao desenvolvimento do telefone e que foi a tentativa de criação de um livro falante (“talking book”) para os invisuais que levou 
ao desenvolvimento da cassete áudio (Bergman e Johnson, 1995). 
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De acordo com a norma ISO 9241:11, de 1998, a Usabilidade diz respeito à extensão 

pela qual um produto pode ser usado por utilizadores específicos para alcançar objectivos 

específicos, com eficácia, eficiência e satisfação, num contexto de uso específico. Desta 

definição, e desta norma ISO, ilustrada no Esquema 5, sublinha-se a importância do contexto 

de uso assim como das circunstâncias específicas do uso no processo de utilização de um 

produto. Neste sentido, os factores que determinam e influenciam o contexto de uso são: as 

características do utilizador, as tarefas a realizar (medidas em função do nível de recursos 

cognitivos e materiais utilizados para atingir os objectivos definidos), o equipamento de 

interacção (hardware, software e materiais), e o ambiente físico e organizacional do uso (ISO 

9241:11, 1998). 

 

Esta abordagem à Usabilidade (de valorização das especificidades dos utilizadores, 

tarefas e contexto de uso) enquadra interessantes preocupações do âmbito do Design 

Universal e fornece suporte formal a muitos dos estudos e problemáticas da área da 

Acessibilidade. Shneiderman (2003) utiliza, inclusivamente, o termo “Usabilidade Universal” 

para designar esta área de estudo. Neste contexto, o autor sublinha que os esforços de ajuste 

e flexibilização das aplicações, produtos e serviços às necessidades dos utilizadores 

portadores de deficiência beneficiam todos os utilizadores, já que os níveis de adaptação 

necessária para utilizadores com incapacidades físicas, visuais, auditivas ou cognitivas serão 

igualmente úteis para os utilizadores que, não sendo deficientes, apresentam diferentes 

Esquema 5: ISO 9241:11, de 1998 (ISO 9241:11, 1998)
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preferências, realizam diferentes tarefas, em diferentes contextos e com diferentes 

competências (CEN/CENELEC, 2002; Shneiderman, 2003; Von Tetzchner, [1991] 1994). 

Para Stephanidis (2001), esta nova abordagem à usabilidade transporta uma mudança 

paradigmática para a área de estudo da Interacção Humano-Computador (HCI, Human 

Computer Interaction). Para o autor, o objectivo do HCI é, neste contexto, a análise dos níveis 

de segurança, utilidade, eficácia, eficiência, acessibilidade e usabilidade dos processos de 

interacção com ferramentas computacionais. Este novo paradigma de HCI deve, assim, 

responder aos desafios do desenho e concepção de sistemas dirigidos para uma população 

alargada e heterogénea, caracterizada por um espectro de utilizadores com competências, 

preferências e necessidades diversas e que utilizam diferentes tecnologias e em diferentes 

contexto de uso (Stephanidis, 2001). Efectivamente, e tal como uma rampa num passeio 

beneficia não apenas um indivíduo em cadeira de rodas, mas igualmente a utilização de 

carrinhos de bebé, carrinhos de supermercado, ciclistas ou malas com rodas, uma adaptação 

específica numa aplicação multimédia poderá beneficiar igualmente diferentes utilizadores 

(Bergman e Johnson, 1995; Shneiderman, 2003). Com efeito, os níveis de incapacidade ou 

desvantagem dos sujeitos são relativos às tarefas a realizar e ao contexto do uso, como bem 

ilustra o exemplo da incapacidade para utilizar uma caixa multibanco quando o sol incide 

directamente no ecrã da mesma (neste contexto de uso, um sujeito dito normal apresenta 

incapacidades semelhantes a um sujeito com deficiência visual). As incapacidades podem 

assim ser relativas e de carácter temporário (como no caso dos sujeitos que perdem ou 

danificam os óculos e se deparam, temporariamente, com dificuldades na visão) 

(CEN/CENELEC, 2002). 

A noção de “utilizador com necessidades especiais” reveste-se, assim, de uma dimensão 

mais complexa e abrangente e não apenas delimitada ao universo da deficiência: um pulso 

partido, o cansaço nocturno ou o ruído ambiental podem revelar-se condições de incapacidade 

relativa e temporária para utilizar eficaz, eficiente e satisfatoriamente qualquer aplicação:  

“Whether a user does not hear because she is talking to somebody on the phone, paying 
attention to her task, working in a noisy environment, or happens to be deaf is less important 
than the fact that users in these contexts need alternate sources of information.” (Bergman e 
Johnson, 1995, sem pag).  

Por outro lado, o futuro tecnológico que se advinha parece contemplar a utilização de 

sistemas e aplicações em ambientes de grande complexidade (como carros, supermercados, 

cozinhas, entre outros) nos quais a questão da acessibilidade e usabilidade dos produtos e 

serviços se revelará, com certeza, bem mais determinante: “Users who must keep their eyes on 

their task (e.g. aircraft mechanics) can benefit from systems that interact through voice rather 

than vision, as can users with visual disabilities” (op cit, 1995, sem pag.) 
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As audiências e os contextos de uso e de realização das tarefas são, cada vez mais, 

diversificadas, pelo que importa assegurar o acesso a qualquer utilizador portador ou não de 

deficiência e que utiliza tecnologias antigas, alternativas ou emergentes. Interessa, pois, 

compreender em profundidade o âmbito dos processos de utilização de produtos e serviços e 

valorizar os níveis de flexibilização dos mesmos e a adaptação a uma gama variada de 

utilizadores, tal como as soluções apresentadas pelos automóveis já prevêem:  

“Automobile designers have long understood the benefits of accommodating a wide range 
of users. They feature adjustable seats, steering wheels, mirrors, and lightning levels as a 
standard equipment and offer optional equipment for those who need additional flexibility.” 
(Shneiderman, 2003: 42).  

A consideração de que não são apenas os utilizadores com deficiência que apresentam 

necessidades especiais revela-se, portanto, fundamental: observe-se o caso dos utilizadores 

com muita experiência computacional (“expert users”) que beneficiam dos processos de 

personalização das aplicações no sentido de adaptar as mesmas a modalidades específicas de 

uso, tipicamente caracterizadas pela realização de diferentes tarefas de forma síncrona e pela 

necessidade de acesso directo a funções recorrentes (op cit, 2003). 

Também a já referida Resolução Europeia “ResAP, Towards Full Citizenship of Persons 

with Disabilities through Inclusive New Technologies” propõe que todos os sujeitos poderão 

usufruir dos benefícios da concepção de aplicações universalmente acessíveis e que, para tal, 

importa oferecer diferentes versões, possibilidades de alteração de funcionalidades, facilidades 

de modularização (e consequente personalização) e recurso a dispositivos auxiliares, como 

ajudas técnicas (adiante descritas) (CE-SNR, [2001] 2002). Revela-se, portanto, fundamental, 

valorizar o estudo, especificação e desenvolvimento de interfaces de natureza múltipla e 

adaptativa que possam ser utilizadas por categorias variadas de utilizadores. Para tal, é 

fundamental desenvolver metodologias de caracterização de modelos de utilizador, capazes de 

representar níveis e perfis de acesso e uso, com base em necessidades, competências e 

preferências específicas (Stephandis e Sfyrakis, 1995).  

Neste contexto, e a título de exemplo, interessa referir o projecto AVANTI (Stephanidis e 

Savidis, 2001) que, e de acordo com a metodologia de implementação de processos de 

adaptação proposta por estes autores (Cf. Secção 2.4.6.1), enquadrou o desenvolvimento de 

um browser web caracterizado pela integração de técnicas de adaptação dos processos de 

interacção, com vista ao incremento dos níveis de usabilidade e acessibilidade do mesmo, por 

parte de uma camada alargada de utilizadores. Trata-se de um browser que assegura 

funcionalidades de adaptação dinâmica das interfaces aos requisitos, competências e 

preferências dos utilizadores, permitindo ainda o ajuste destas a diferentes contextos de 

utilização e a eventuais alterações que ocorram no decurso do processo de interacção 

(Stephanidis e Savidis, 2001). De alguma forma, trata-se de um sistema que responde à 
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proposta de Bergman e Johnson (1995) acima referida, no sentido de se criarem modalidades 

de interacção multi-modais, de adaptação às preferências e necessidades dos utilizadores. No 

sistema AVANTI, estes processos de adaptação são baseados em dois tipos principais de 

características dos utilizadores: as características estáticas (aquelas que não se espera que se 

alterem durante uma sessão de utilização e que são decorrentes dos dados inseridos no perfil 

do utilizador) e as características dinâmicas (aquelas que derivam da interacção e são 

identificadas por processos de monitorização dinâmica)106 (Stephanidis e Savidis, 2001). 

No âmbito deste projecto, os autores propõem ainda uma metodologia de 

desenvolvimento de interfaces universais e acessíveis (“Unified User Interface”), com o 

objectivo de apoiar a especificação de interfaces para todos. Esta metodologia sublinha a 

importância de valorizar três aspectos principais: a informação relativa às especificidades dos 

utilizadores e dos contextos de uso; o fornecimento de elementos alternativos de interacção, 

consoante determinados parâmetros (especificidades dos utilizadores e contextos de uso); a 

integração de módulos de adaptação e a monitorização da interacção. Para os autores, desta 

forma será possível recolher informação pertinente acerca dos requisitos dos utilizadores e 

mapear essa informação em interfaces flexíveis que assegurem não apenas o ajuste das 

interacções, mas também o controlo e monitorização das mesmas (op cit, 2001). 

3.6.4. Acessibilidade e Ajudas Técnicas  

Uma das importantes ideias que sustenta os princípios do Design Universal relaciona-se 

com o desenho de aplicações que não necessitam de sistemas “add-on”, ou seja, aplicações 

de acessibilidade directa. À luz do conceito de Design Universal, a acessibilidade de qualquer 

aplicação deverá ser, portanto, uma preocupação presente desde a concepção e especificação 

iniciais, não devendo ser encarada como um reparo ou adaptação posterior, que depende da 

utilização de equipamentos especiais (CEN/CENELEC, 2002; Stephanidis, 2001).  

No entanto, e apesar dos esforços do Design Universal, existem problemáticas 

específicas que implicam o recurso a dispositivos especiais, que assegurem o acesso e 

interacção por parte de sujeitos que apresentem limitações graves. Foi exactamente na procura 

de dar resposta a estas limitações particulares que se desenvolveram as Ajudas Técnicas 

(“Assistive Technologies”): trata-se de dispositivos especificamente desenhados para ajudar a 

ultrapassar problemas singulares que utilizadores possam apresentar (quer ao nível das suas 

funções orgânicas quer ao nível das suas estruturas anatómicas) e que limitem a realização de 

actividades ou a participação nas mesmas (Bougie, 2001). De acordo com o documento 

                                                 
106 Também Lopes, Pereira e Amaro propõem um modelo de adaptação dinâmica de interfaces: Designing for Dynamic Diversity (D3) 
que sustenta a possibilidade das interfaces se adaptarem a perfis específicos de utilizadores, tanto num momento específico, como no 
decurso do processo de interacção (Lopes, Pereira e Amaro, 2002). 
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“Guidelines for Standards developers to address the needs of older persons and persons with 

disabilities”, do CEN/CENELEC (de 2002), uma Ajuda Técnica corresponde a um equipamento, 

produto, serviço ou módulo de hardware ou software que é utilizado para incrementar, manter 

ou melhorar as capacidades funcionais de sujeitos portadores de deficiência (CEN/CENELEC, 

2002).  

Thorkildsen (1996) identifica três tipologias principais de ajudas técnicas: as “no tech” 

(como as rampas para passeios, cuja natureza não é tecnológica); as “low tech” (como os 

relógios com output sonoro); e as “high tech” (que integram ou apoiam os sistemas 

computacionais). 

De acordo com Bougie (2001) também a recente classificação de Deficiência da 

Organização Mundial de Saúde anteriormente referida sublinha a importância de, em casos de 

necessidade, se recorrer ao contributo complementar das Ajudas Técnicas, na procura de 

assegurar a execução de actividades e a participação social de todos. As Ajudas Técnicas 

devem, pois, ser observadas numa óptica global e ecológica, ou seja, numa perspectiva social 

(Andrich, 1999) que enquadra a tecnologia como parte integrante da vida dos sujeitos 

portadores de deficiência, devendo, para tal, oferecer níveis de funcionalidade e 

operacionalidade em diferentes contextos e de forma consistente (Enders, 1999). É neste 

contexto que Andrich (1999) sublinha a aproximação dos conceitos de “Ajuda Técnica” e 

“Acessibilidade”, no sentido de valorizar a contribuição mútua que estas duas perspectivas 

apresentam para a melhoria da qualidade de vida e participação social dos sujeitos com 

deficiência. O autor propõe, assim, o termo “Tecnologia de Apoio” para identificar o conjunto de 

ajudas técnicas e soluções de acessibilidade que poderão tanto compensar as limitações 

funcionais dos sujeitos e ajudar a ultrapassar barreiras que limitem a participação (numa 

perspectiva de adaptação dos sujeitos aos ambientes e tarefas), como assegurar a 

participação e uso de produtos e serviços por todos os indivíduos (numa perspectiva de 

adaptação dos ambientes aos sujeitos). 

Perante esta perspectiva global, é fundamental que a selecção das ajudas técnicas seja 

efectuada de forma cuidada e mediante uma observação e avaliação especializada (Colman, 

1999). A norma ISO 9999, “Technical aids for persons with disabilities – Classification and 

terminology” (ISO9999, 2002), aprovada em 1992 (Andrich, 1999), apresenta uma classificação 

hierarquizada das diferentes Ajudas Técnicas disponíveis. Desta classificação, que congrega 

uma diversidade bastante alargada e heterogénea de produtos e tecnologias (desde 

dispositivos simples de apoio à autonomia quotidiana, a elaborados equipamentos 

informáticos) (Andrich, 1999), destacam-se as de natureza computacional ou electrónica e com 

possível aplicação nos sujeitos portadores de défice cognitivo, como são exemplo as listadas 

na Tabela 8, adaptada do Catálogo Nacional de Ajudas Técnicas (CNAT, 2004). 
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Exemplos de Ajudas Técnicas com possível aplicação a sujeitos com défice cognitivo 
 
 

Classe 04: ajudas para tratamento clínico individual 
materiais e equipamentos para testes cognitivos  
ajudas para treino perceptivo  
ajudas para treino visual 
 
 

Classe 05: ajudas para treino de capacidades 
auxiliares de terapia e treino da comunicação  
ajudas para treino de comunicação alternativa e aumentativa  
ajudas para treino de capacidades cognitiva  
ajudas para treino de capacidades básicas  
ajudas para treino de diferentes matérias educativas  
ajudas para formação profissional  
ajudas para formação artística  
ajudas para treino em actividades sociais 
 

Classe 21: ajudas para comunicação, informação e sinalização  
unidades de saida e acessórios de computador, máquinas de escrever e calculadoras  
computadores  
máquinas de escrever e processadores de texto  
unidades de entrada para computadores e equipamentos electrónicos, ver 2410  
ajudas para desenhar e para escrita manual  
ajudas para leitura nao óptica  
gravadores de som e receptores  
televisões e equipamentos video  
telefones e ajudas telefónicas  
sistemas de transmissão de som  
ajudas para comunicação face-a-face  
ajudas para audição 
ajudas de sinalização  
materiais de leitura alternativa 
 
 

Tabela 8: Exemplos de Ajudas Técnicas com possível aplicação a sujeitos com défice cognitivo, adaptado de 
do Catálogo Nacional de Ajudas Técnicas (adaptado de CNAT, 2004). 
  

Desta Classificação importa ainda destacar os dispositivos de input e output que podem 

apoiar os processos de interacção com ferramentas computacionais.  

No que respeita aos dispositivos de input, é aconselhada a utilização de diferentes tipos 

de sensores ou interruptores (“switches”) no caso dos sujeitos apresentarem dificuldades 

motoras graves que impeçam a utilização dos comuns ratos e/ou teclados. Estes sensores 

podem ser de natureza mecânica, pneumática ou eléctrica (Colman, 1999) podendo ser 

activados por pressão (com a mão, braço ou pé), por sopro ou por pequenas contracções 

musculares (dos olhos ou cabeça) (Von Tetzchner e Martinsen, 2000). Estes interruptores 

implicam a utilização cumulativa de software específico que controle o mecanismo de selecção, 

ou seja, de sistemas de varrimento (matriciais ou sequenciais) que permitam a selecção 

contínua dos itens disponíveis e a escolha, via activação do interruptor, do item desejado 

(Colman, 1999). No caso particular dos utilizadores com dificuldades ao nível da motricidade 

fina, pode ser aconselhada a utilização de teclados adaptados (reduzidos, expandidos, ou 

programáveis/de conceitos)107, de apontadores especiais (como a trackball, o joystick ou os 

                                                 
107  Um teclado reduzido é especialmente útil para utilizadores que apresentem pouca amplitude de movimentos, enquanto que um 
teclado expandido, que integra teclas maiores e espaços maiores entre as mesmas, é tipicamente recomendado para utilizadores com 
dificuldades no controlo dos movimentos (particularmente os movimentos de pequena amplitude). Já os teclados programáveis ou de 
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sistemas apontadores via movimento da cabeça - head track systems), de sistemas de 

emulação de rato ou teclado, ou de ecrãs tactéis (Bergman e Johnson, 1995; Colman, 1999). 

Podem ainda ser utilizadas as opções de controlo do teclado, disponíveis nas opções de 

acessibilidade dos actuais sistemas operativos (Teclas Presas, Teclas Lentas e Teclas 

Sonoras).  

No que respeita aos dispositivos de output, destacam-se as soluções de apoio aos 

sujeitos com incapacidades visuais, como a utilização de monitores de grande dimensão, o 

recurso a resoluções baixas, o controlo dos níveis de brilho e contraste e o ajuste da escala 

dos itens e textos (Bergman e Johnson, 1995). É ainda possível activar as funções de 

amplificação visual (“magnifier”) já integradas na maioria dos Sistemas Operativos (Colman, 

1999). Ainda na categoria dos dispositivos de output, mas agora considerando os indivíduos 

com défices auditivos, é aconselhada a utilização do sistema de Sons Visuais já referido (“show 

sounds”), igualmente disponível nas opções de acessibilidade dos actuais sistemas operativos, 

assim como o recurso a modalidades de legendagem e descrição de conteúdos visuais. No 

que respeita às incapacidades visuais, a utilização de sistemas de leitura de ecrã e output de 

voz é comummente recomendada, assim como o recurso a dispositivos de output para Braille. 

Os utilizadores invisuais podem também recorrer a sistemas de input de reconhecimento de 

voz para interagir com as aplicações (Bergman e Johnson, 1995; Colman, 1999). 

Em qualquer dos casos, é fundamental assegurar a compatibilidade e interoperabilidade 

das diferentes ajudas técnicas, módulos e dispositivos, de hardware ou software, no sentido de 

possibilitar a funcionalidade geral das aplicações, em diferentes contextos e de forma universal 

(CE-SNR, [2001] 2002). 

3.6.5. Tecnologias de apoio à Comunicação e Sistemas de Comunicação Aumentativa e 
Alternativa 

No caso particular das tecnologias de apoio ou ajudas técnicas para a área da 

comunicação, importa começar por esclarecer que, tipicamente, a expressão “tecnologia de 

apoio para a comunicação” é utilizada para referir equipamento e dispositivos de auxílio aos 

processos de expressão dos sujeitos. Na maior parte dos casos, estas ajudas são utilizadas 

com indivíduos com distúrbios da linguagem e atrasos ou dificuldades no desenvolvimento da 

expressão verbal (Von Tetzchner e Martinsen, 2000). Tradicionalmente, estas ajudas eram (e, 

em muitos casos, ainda são) baseadas em estratégias e formatos não baseados em 

computador, como tabelas em papel ou cartão e tabuleiros de letras, palavras, signos ou 

fotografias. Recentemente, estas estratégias têm vindo a ser progressivamente mapeadas para 

                                                                                                                                               
conceitos oferecem a possibilidade de se configurarem teclas, áreas de toque ou células com letras, palavras, signos ou fotografias 
específicos (Von Tetzchner e Martinsen, 2000). 
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formato digital oferecendo aos sujeitos que delas dependem para comunicar, índices mais 

elevados de flexibilidade e facilidade de uso (op cit, 2000). 

Em qualquer um dos casos, a selecção de itens é a modalidade de interacção-chave que 

assegura a escolha da letra, palavra, signo ou fotografia. Esta escolha pode ser feita, quer por 

selecção directa, apontado ou movendo o item desejado108 (através de diferentes dispositivos 

de input, como os ratos, teclados reduzidos, expandidos e de conceitos ou ecrãs tácteis), quer 

por selecção via varrimento, através da utilização de switches (interruptores) (op cit, 2000). 

Os sistemas de comunicação aumentativa e alternativa constituem-se, assim, como 

sistemas de apoio à comunicação, especialmente direccionados para sujeitos com 

incapacidades ou dificuldades de expressão oral: os sistemas de comunicação aumentativa 

visam o suporte e melhoramento dos processos de comunicação, apresentando formas 

complementares de promoção e apoio da fala; já os sistemas de comunicação alternativa 

referem-se a sistemas de substituição da fala, como são exemplo os signos109 gestuais e 

gráficos ou a escrita (Lewis, 1993; op cit, 2000). Estes sistemas são, tipicamente, utilizados por 

sujeitos com perturbações no desenvolvimento da linguagem e da comunicação (que podem 

ocorrer tanto em deficiências motoras como em deficiências mentais) e de forma transitória: 

efectivamente, apesar de alguns sujeitos necessitarem de sistemas de comunicação alternativa 

durante toda a vida, são muitos os casos em que a necessidade de uso destes sistemas 

desaparece com o desenvolvimento (ainda que tardio) da fala. No período pré-verbal, o uso 

destes sistemas pode revelar-se, pois, fundamental para assegurar os processos de interacção 

e integração social e o enriquecimento das trocas comunicativas entre pares e com pais, 

educadores ou terapeutas (op cit, 2000). 

Neste contexto, distinguem-se três sistemas principais de signos: os signos gestuais (que 

incluem tanto a língua gestual dos surdos como os sistemas gestuais dos diferentes países), os 

signos gráficos e os signos tangíveis ou tácteis (tipicamente, em madeira ou plástico, com 

possibilidade de serem manuseados e movimentados, como é o caso do sistema de fichas 

Premack, criado por Premack, em 1971, e que tem sido utilizado maioritariamente na Inglaterra 

e nos Estados Unidos para apoio ao ensino de sujeitos com défice cognitivo) (op cit, 2000). 

                                                 
108  “...implica que o utilizador indique directamente o que quer expressar. Pode fazê-lo indicando com o dedo, um pé, um ponteiro de 
cabeça, um ponteiro luminoso, o olhar, etc. Também pode ser efectuada fazendo mover a opção seleccionada (signo gráfico) para uma 
determinada posição na tabela ou ecrã.” (Von Tetzchner e Martinsen, 2000: 43). 
 
109 A propósito do uso da expressão “signo” Von Tetzchner e Martinsen (2000) esclarecem que se incluem nesta categoria os signos 
gestuais e gráficos e que a não utilização da expressão “símbolo”, no caso dos signos gráficos, se relaciona com a designação 
linguística do termo “símbolo verbal”: “… no campo da linguística, tanto a fala como os signos gestuais e os signos gráficos são referidos 
como símbolos verbais. Por isso, consideramos pouco prudente usar o termo «símbolo» para descrever apenas um desses grupos. 
Tivemos também em conta que alguns autores (Pierce, 1931, entre outros) distinguem entre signos «simbólicos» e signos «icónicos». A 
maioria dos signos gráficos que integram os chamados «sistemas de símbolos» não seriam considerados «simbólicos» por Pierce. Por 
tudo isto consideramos o conceito de símbolo demasiado controverso. Pareceu-nos, pelo contrário, que o termo «signo» correspondia a 
um conceito mais neutro.””(Von Tetzchner e Martinsen, 2000: 19). 
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Os signos gráficos, organizados em diferentes sistemas – adiante referidos – são 

aqueles que mais frequentemente se encontram integrados nas “Tecnologias de Apoio à 

Comunicação” (em tabelas de apontar ou integrados aplicações informáticas). Nestes 

sistemas, os signos gráficos podem ser ou não de natureza pictográfica, ou seja, podem 

apresentar ou não semelhança figurativa com aquilo que representam. Von Tetzchner e 

Martinsen (2000) apresentam diferentes sistemas de signos gráficos: o sistema BLISS, o 

sistema PIC, o sistema SPC, o sistema REBUS, os Lexigramas, o sistema SIGSYM, as 

Imagens e a Escrita (sumariamente descritos na Tabela 9). 

 
 
Sistemas de Signos Gráficos 
 
 

BLISS 
 

O sistema BLISS, um dos primeiros sistemas gráficos a ser utilizado por indivíduos com dificuldades de expressão, é 
composto por diferentes signos ideográficos e logográficos básicos, ou elementos semânticos, que podem ser 
combinados para dar significado a novas palavras: “A combinação adquire o seu significado a partir do conteúdo de 
cada um dos signos, que se compõem por analogia. Por exemplo, ELEFANTE compõem-se com os signos de 
ANIMAL + NARIZ + COMPRIDO.” (Tetzchner e Martinsen, 2000: 26). Trata-se, portanto, de um sistema dotado de 
alguma complexidade, razão pela qual tem sido pouco utilizado por sujeitos com deficiência mental grave. Nos 
últimos anos tem-se assistido a uma diminuição do uso do sistema BLISS, tanto na Europa, como na América do 
Norte110. 
 
 

PIC 
 

O sistema PIC (Pictogram Ideogram Communication) é constituído por desenhos estilizados (formados por silhuetas 
brancas sobre fundos negros), apresentando um nível de complexidade inferior, por comparação com o acima 
referido sistema BLISS. Por esta razão, ainda que seja considerado menos versátil do que o sistema BLISS, o 
sistema PIC tornou-se bastante popular, nomeadamente no caso da deficiência mental grave. 
 
 

SPC 
 

Com uma elevada taxa de utilização em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, Espanha e 
Portugal, o sistema SPC (Símbolos Pictográficos para a Comunicação) é um sistema de signos constituídos por 
desenhos simples (a negro, sobre fundo branco), acompanhados pela respectiva palavra (que surge escrita sobre o 
desenho)111. 
 
 

REBUS 
 

O sistema REBUS (Peabody Rebus Reading Program), pensado, tal como o sistema BLISS, como um sistema de 
escrita logográfica, foi inicialmente criado para apoiar os processos de aprendizagem da leitura dos sujeitos com 
deficiência mental ligeira, tendo a sua utilização sido posteriormente alargada para apoio à comunicação alternativa. 
Apesar do importante contributo para o apoio às estratégias de aprendizagem da leitura, este é um sistema 
actualmente pouco utilizado.  
 
 

Lexigramas 
 

Ainda que não se constituam, formalmente, como um sistema de signos gráficos completo, os Lexigramas podem 
igualmente ser utilizados para a comunicação alternativa. Estes Lexigramas, nove no total, oferecem possibilidade de 
combinação e representação e o uso dos mesmos é relatado como tendo ocorrido, particularmente, nos Estados 
Unidos e, essencialmente no campo da investigação. 
 

                                                 
110 De acordo com Von Tetzchner e Martinsen (2000), estes signos foram originalmente criados com o objectivo de construir uma 
linguagem internacional escrita, com base no língua chinesa, que pudesse servir de elo de comunicação entre chefes de estado de 
diferentes países e contribuir para a paz mundial. Apesar deste propósito inicial, o sistema nunca foi utilizado para tal fim: “Na realidade, 
só começou a ser aplicado quando em Toronto foi utilizado como sistema de comunicação em crianças com deficiência motora, 
incapazes de falar, e que apresentavam também dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita.” (Von Tetzchner e Martinsen, 
2000: 26). 
111 A este pretexto, importa referir o projecto “Intercomunicando”, no decurso do qual foi desenvolvido um software de apoio à 
comunicação aumentativa: AEIOU, Aplicação para Ensino, Integração e Observação de Utentes. Esta aplicação suporta diferentes 
sistemas pictográficos e assegura o registo e monitorização das actividades de comunicação realizadas pelos utentes (Lopes, Pereira e 
Amaro, 2002). 
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SIGSYM  
 

O sistema de signos SIGSYM estabelece uma ponte entre os signos gestuais e os signos gráficos já que se baseia 
na representação gráfica dos signos gestuais, nomeadamente dos sistemas gestuais de cada país. Trata-se, 
portanto, de um sistema especialmente aconselhado para os indivíduos que usam signos gestuais. 
 
 

Imagens e Escrita 
 

Para além dos sistemas de signos mencionados acima, as Tecnologias de Apoio à Comunicação podem ainda 
integrar, nos seus quadros e tabelas, Imagens e Escrita (letras, sílabas, palavras ou frases). As Imagens (desenhos 
ou fotografias) são particularmente utilizadas com crianças pequenas, ainda que, em alguns casos se possa 
desaconselhar o recurso a este tipo de signos: de acordo com Von Tetzchner e Martinsen (2000), quando as 
capacidades de abstracção e generalização se encontram afectadas, o uso de fotografias poderá ser 
contraproducente: “Ao construir tabelas de comunicação há uma grande tendência para usar fotografias de objectos 
que a criança já conhece. Por exemplo, os pais podem pegar numa fotografia do seu carro e tentar ensinar a criança 
a usá-la como palavra genérica para «carro». Isso pode levar a criança a ter dificuldade em utilizar a referida 
fotografia para mencionar outros carros. A facilidade de reconhecimento que se supunha ser uma vantagem torna-se 
uma desvantagem, porque a imagem é tratada como um nome próprio: «o carro da mamã e do papá», em vez de se 
tratar de um nome genérico para a classe de objectos «carro».” (op cit, 2000: 32). 
 
 

Tabela 9: Sistemas de Signos Gráficos (Von Tetzchner e Martinsen, 2000). 
 

Em qualquer um dos casos e considerando a diversidade de sistemas de signos de apoio 

à comunicação acima descrita, importa atender às necessidades específicas dos sujeitos para 

determinar convenientemente qual o sistema de signos a utilizar e possibilitar a adaptação e 

actualização constantes dos conjuntos disponíveis. Importa ainda atender à tipologia de uso 

que cada sujeito realizará do sistema de apoio, em função das competências comunicativas 

que apresenta. Neste sentido, interessa, fundamentalmente, compreender se as comunicações 

se realizam com ou sem ajuda112: um sujeito que comunica com ajuda, depende do uso de um 

qualquer instrumento externo para se expressar (como um dispositivo de fala digitalizada ou 

uma tabela de comunicação, com signos gráficos que o sujeito aponta ou selecciona); já um 

sujeito que comunica sem ajuda, utiliza as suas próprias expressões de linguagem para 

produzir os signos (como se passa no caso da produção de signos gestuais e sinais corporais 

– como o piscar de olho para dizer “sim”) (op cit, 2000). 

3.6.6. Normas e Recomendações de Acessibilidade 

O W3C (World Wide Web Consortium), o consórcio internacional responsável pelo 

desenvolvimento de normas para a web, criado em 1994 por Tim Berners-Lee (French, Valdes, 

2002), tem apresentado importantes guias e directivas na área da acessibilidade da web. Em 

Maio de 1999, o W3C lança o primeiro documento nesta área, “Web Content Accessibility 

Guidelines 1.0”, e inicia um importante trabalho neste domínio, no âmbito da iniciativa WAI 

(Web Accessibility Initiative), disponibilizado diferentes princípios orientadores, normas, 

técnicas, directivas e listas de verificação (W3C, 1998).  

O documento, de 1999, acima referido, que apresenta diferentes directivas, organizadas 

por três níveis de prioridade e que permitem a classificação dos conteúdos web em três níveis 
                                                 
112 Estas diferentes modalidades de comunicação não se entendem como mutuamente exclusivas. 
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de conformidade, permite a verificação dos níveis de acessibilidade de diferentes conteúdos 

web, independentemente do agente de utilizador utilizado (browser, telemóvel, PDA, etc.). De 

notar que estas directivas não surgem com o objectivo de limitar a utilização de conteúdos 

dinâmicos (animações ou vídeos), fornecendo, antes, indicações que permitem que estes 

conteúdos sejam acessíveis a uma população mais alargada (op cit, 1998). As referidas 

directivas abrangem diferentes tópicos, como o fornecimento de formatos alternativos, a não 

utilização exclusiva da cor, a indicação da língua do documento, a compatibilidade com 

diferentes tecnologias e dispositivos especiais, o fornecimento de controlo sobre os conteúdos 

temporais, o fornecimento de contexto e orientações e de mecanismos de navegação claros, a 

clareza e simplicidade dos documentos, entre outros (op cit, 1998). 

Para além destas directivas, o W3C lançou também directivas na área das Ferramentas 

Autor (Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0) e Agentes de Utilizador (como browsers e 

players) e influenciou fortemente o desenvolvimento de módulos e extensões de acessibilidade 

actualmente presentes em muitas aplicações e plataformas de criação e disponibilização de 

conteúdos113 (op cit, 1998). Importa ainda referir que no que respeita à acessibilidade de 

conteúdos dinâmicos, nomeadamente aos processos de legendagem de vídeo e áudio, têm 

sido igualmente desenvolvidas tecnologias que permitem não apenas estes processos de 

legendagem como também a descrição dos conteúdos visuais e a pesquisa de texto114. 

No que respeita aos processos de verificação da acessibilidade, foram desenvolvidas 

diferentes ferramentas de validação (manual e automática), que integram, na sua maioria, as 

normas e directivas lançadas pelo W3C. Para além das ferramentas de validação 

desenvolvidas pelo W3C, existem outras ferramentas disponíveis, nomeadamente integradas 

em aplicações de desenvolvimento de conteúdos (Foley e Reagen, 2002; French e Valdes, 

2002). 

O ISO apresenta igualmente um importante contributo para a normalização dos 

processos de construção de produtos acessíveis, nomeadamente com a norma ISO/TS 16071, 

de 2003 (“Ergonomics of human-system interaction -- Guidance on accessibility for human-

computer interfaces”). Esta norma fornece recomendações para o desenho de software (on e 

off line) acessível a utilizadores com défices visuais, auditivos, motores e cognitivos, numa 

perspectiva de aproximação aos princípios de usabilidade e estudo do utilizador, já referidos, 

presentes nas normas ISO 9241 e 13407 (ISO/TS 16071, 2003). 

Também os organismos europeus CEN e CENELEC, e em colaboração com o ISO, têm 

desenvolvido trabalho na área da normalização na área do Design Universal e das Ajudas 

                                                 
113 “Online accessibility resources are available for many providers of Web content authoring tools, including: Macromedia 
(Dreamweaver, Ultradev, Cold Fusion, Flash, Director), Microsoft (FrontPage), Adobe (GoLive, Acrobat), Blackboard Accessibility, 
WebCT Accessibility.” (Sloan, 2002: 39). 
 
114 Tanto o QuickTime como as linguagens SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) e SAMI (Synchronized Accessible 
Media Interchange Format) apresentam potencialidades a este nível (Freed, 2001; Rothberg e Wlodkowski, 2001).  
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Técnicas. Tanto o “Guidelines for standards developers to address the needs of older persons 

and persons with disabilities”, do CEN/CENELEC e ISO/IEC, como o "Guidelines to address the 

needs of older persons and people with disabilities", do CEN/CENELEC apresentam 

importantes recomendações e directivas nesta área115 (CEN, CENELEC, 2002).  

No contexto destas propostas de apresentação de normas para a acessibilidade é 

fundamental referir a precursora contribuição de Gregg Vanderheiden, de 1994, de um conjunto 

de princípios e recomendações com vista ao desenvolvimento de aplicações acessíveis. Os 

cinco princípios gerais que o autor apresenta, à data, são: utilizar, sempre que possível, as 

ferramentas do sistema; manter os layouts consistentes e previsíveis seguindo standards e 

estilos do sistema; disponibilizar acesso via teclado a todos os menus, ferramentas e funções; 

minimizar as competências necessárias para interagir; assegurar que o sistema colabora – ou 

pelo menos não interfere – com as funcionalidades específicas de acessibilidade que existem 

no sistema; e utilizar uma abordagem aberta (Vanderheiden, 1994). 

Efectivamente, desde 1994 que se tem acentuado a tendência de aparecimento de 

diligências de sensibilização para a urgência do cumprimento das normas da acessibilidade. 

Considera-se, no entanto, que muitas destas iniciativas assumem um carácter essencialmente 

orientador e informativo, com ênfase apenas na divulgação de normas, guias e casos. 

Questiona-se, portanto, a necessidade de desenvolver esforços mais incisivos em torno da 

criação de espaços de interacção, comunicação e aprendizagem, no sentido de catalisar a 

criação e dinamização de comunidades de partilha de experiências, saberes e práticas. 

Entende-se, portanto, fundamental valorizar os processos de dinamização efectiva de uma 

Internet Universal, de suporte a diálogos abertos e participados por todos e que contribuam não 

apenas para o incremento do acesso, mas fundamentalmente para a participação social e 

melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos. 

3.6.7. Acessibilidade e Desenho Universal de Aplicações e Sistemas de E-Learning 

O recente aumento e diversificação da oferta de sistemas e plataformas de e-learning 

tem influenciado o desenvolvimento de novas modalidades de acesso à formação e potenciado 

a criação de novas estratégias de personalização dos cenários de aprendizagem e ajuste 

destes às necessidades particulares de formação. Neste processo, importa assegurar que 

estas estratégias de personalização respondem aos desafios de uma população de alunos 

alargada e heterogénea (Banes e Seale, 2002). Importa, pois, que estes sistemas e 

plataformas (que podem assumir um papel determinante na oferta de formação a públicos que, 

por diferentes factores, não podem participar nas “tradicionais” ofertas de ensino), não se 

                                                 
115 Já em 1988, a Comissão Europeia havia apresentado uma directiva no sentido de avançar com a normalização na área das TIC no 
apoio aos indivíduos com deficiência e aos idosos: “Mandate to the European Standards Bodies for Standardization in the field of 
information and communications technologies (ICT) for disabled and elderly people” (CE, 1998). 
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assumam como instrumentos de segregação (French e Valdes, 2002). Os benefícios e 

oportunidades que estes sistemas podem oferecer a públicos específicos deve, assim, 

suplantar as barreiras e os condicionamentos que podem ser catalisados por uma abordagem 

não inclusiva (Schmetzke, 2001). Os desenvolvimentos tecnológicos devem, portanto, ser 

acompanhados por progressos paralelos e consistentes, nos domínios sociais, culturais e 

educativos, por forma a não transformar os sujeitos portadores de deficiência em sujeitos 

inadaptados (Fonseca, 1997). Neste sentido, o desenvolvimento de sistemas de e-learning 

acessíveis revela-se fundamental, pelo que importa analisar princípios e metodologias que 

favoreçam a integração de abordagens inclusivas e de design universal à construção de 

aplicações e plataformas de e-learning. 

Efectivamente, nos últimos anos, tem sido amplamente recomendada quer a adaptação 

das tecnologias às necessidades e especificidades dos alunos, quer o recurso (se necessário) 

a ajudas técnicas para o apoio dos processos de aprendizagem, quer a integração destes 

suportes computacionais adaptados nos planos educativos individuais dos alunos portadores 

de deficiência (CE-SNR, [2001] 2002; Hanna, 1994). Para o sucesso dessa integração e 

adaptação é fundamental desenvolver iniciativas de apoio e formação especializada, quer de 

alunos, quer de professores, no sentido de fornecer, a todos os agentes envolvidos, as 

competências necessárias para um correcto acesso e uso dos equipamentos e sistemas. Esta 

necessidade de formação deve ainda ser observada numa óptica profissionalizante, já que, 

para os sujeitos com deficiência, uma aprendizagem contínua e coordenada das tecnologias 

computacionais poderá catalisar importantes processos de qualificação e emprego (op cit, 

[2001] 2002). É ainda fundamental assegurar que os sistemas e plataformas de e-learning 

oferecem condições de uso e acesso para todos os alunos. Cann, Ball e Sutherland (2002) 

referem um estudo alargado às condições de acessibilidade de diferentes plataformas de e-

learning, actualmente disponíveis no mercado (como o Blackboard, o WebCt e outros), e 

indicam existir, na maioria destas plataformas, não apenas uma politica de acessibilidade, mas 

também o cumprimento das já referidas normas do W3C.  

Considera-se, no entanto, que grande parte destas iniciativas de acessibilidade, que a 

maioria das plataformas de e-learning oferece, é demasiadamente restritiva, potenciando um 

acesso não completamente alargado das facilidades destes sistemas. É fundamental que, para 

além do cumprimento das normas de acessibilidade para a web, estes sistemas ofereçam 

facilidades de personalização e ajuste dinâmico às preferências e necessidades dos alunos. A 

este pretexto, interessa destacar as propostas apresentadas pelo consórcio IMS: no 

documento “IMS Guidelines for Developing Accessible Learning Applications”, de 2004, é 

valorizada a lógica do Design Universal e sublinhada a importância de aumentar os níveis de 

flexibilidade dos sistemas de e-learning, por forma a que estes possam ser utilizados por uma 

camada alargada de utilizadores, com diferentes preferências e limitações: desde limitações do 
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universo da deficiência (temporária ou não) a limitações relacionadas com uso de dispositivos 

móveis, reduzida largura de banda, equipamento obsoleto ou contextos de uso específicos – 

como é o caso do ambiente silencioso de uma biblioteca ou o ambiente ruidoso de um bar 

(Burgstahler, 2002; Foley e Reagen, 2002). As lógicas e políticas de acessibilidade das 

instituições escolares devem assim ser coordenadas e assumir um carácter transversal e não 

restrito ao universo dos alunos com deficiência. Só desta forma será possível assegurar a 

natureza verdadeiramente flexível, abrangente e inovadora dos sistemas e plataformas de e-

learning que cada instituição oferece (Sloan, 2002). 

O documento do IMS inclui ainda uma importante indicação no sentido de se valorizar a 

apresentação redundante de formatos e materiais, com vista à personalização de estilos 

específicos de aprendizagem e no sentido de se assegurar a consistência e interoperabilidade 

dos diferentes módulos propostos, nomeadamente com eventuais Ajudas Técnicas (IMS, 

2004). É também apresentada uma interessante distinção entre acesso equivalente e acesso 

alternativo, que Banes e Seale (2002) haviam já sublinhado: nas modalidades de acesso 

equivalente, são fornecidos, aos os alunos com deficiência, os mesmos conteúdos que são 

disponibilizados aos restantes alunos (sendo apenas alterado o formato, como se passa no 

caso do fornecimento de materiais em Braille ou áudio); já nas modalidades de acesso 

alternativo, os alunos com deficiência recebem materiais diferentes, ou seja, com conteúdo 

adaptado, ainda que se mantenham os objectivos de aprendizagem definidos para todos (IMS, 

2004). 

No que respeita ao caso específico dos défices cognitivos e de linguagem, são 

apresentadas, entre outras, recomendações no sentido de conceber interfaces amigáveis e 

consistentes, de assegurar o controlo da visualização de mensagens de alerta, de recorrer a 

linguagem e instruções simplificadas, de assegurar modalidades de personalização, de 

fornecer informação equivalente aos conteúdos visuais e/ou auditivos, de assegurar acesso e 

navegação através do teclado e de fornecer orientações e informação contextual (op cit, 2004). 

O referido documento do IMS inclui ainda importantes recomendações para o 

desenvolvimento de módulos de interacção e comunicação (síncrona e assíncrona) acessíveis, 

no contexto de um sistema de e-learning. Destacam-se, em particular, as recomendações para 

o desenho de sistemas de áudio-conferência e white-board (quadro partilhado). No que 

respeita aos primeiros, recomenda-se a utilização de sistemas de legendagem e inserção de 

texto que assegurem que os utilizadores com défice auditivo possam ter acesso e participar 

nos diálogos estabelecidos; é ainda recomendada a utilização de estratégias de designação 

directa dos intervenientes que assegurem o estabelecimento de diálogos controlados. Quanto 

aos whiteboards, as recomendações do IMS são no sentido de ser fornecido, de forma 

cumulativa, um sistema de comunicação textual síncrona (chat) que permita que os utilizadores 

possam descrever os elementos gráficos e ainda no sentido de assegurar o escalonamento 
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(sem distorções) dos objectos colocados (que devem ser descritos, hierarquizados e 

catalogados) (op cit, 2004). 

A este pretexto importa ainda mencionar as já referidas extensões de acessibilidade à 

especificação do perfil do aluno, propostas pelo IMS: “ACCLIP, “Accessibility Extensions to the 

Learner Information Profile” que adicionaram novas metodologias de descrição de parâmetros 

de acessibilidade e asseguram a definição de preferências para o acesso a conteúdos, em 

contextos específicos de aprendizagem. Estes novos parâmetros permitem a personalização, 

quer da interface, quer das modalidades de uso da mesma e a consequente definição de 

cenários ou contextos preferidos de aprendizagem. De notar que esta personalização não é 

definida em função da indicação de incapacidades ou défices, mas antes pela selecção de 

preferências, todas elas agrupadas na categoria “acessForAll”. Estas preferências podem dizer 

respeito às opções de visualização da informação (“display”), aos dispositivos de controlo da 

interacção e aos conteúdos (melhorados, alternativos ou equivalentes), conforme ilustrado no 

Esquema 6 (IMS, ACCLIP, 2003). Esta estruturação dos perfis de acessibilidade dos alunos 

pela selecção de preferências permite uma interessante optimização da abrangência de 

públicos que poderão beneficiar da utilização de cenários específicos de aprendizagem. Por 

outro lado, a categorização apresentada é consistente com a já referida abordagem de Bougie 

(2001), Enders (1999) e Andrich (1999) que favorece uma leitura global dos conceitos de 

acessibilidade e ajuda técnica, numa óptica de participação social, aqui agregados no temo 

“Access for all” e que Andrich congrega na expressão “tecnologia de apoio”. 
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Esquema 6: perfil do aluno, especificação de preferências de acessibilidade, ACCLIP/IMS (IMS, ACCLIP, 2003) 

 

Sublinha-se, neste contexto, a necessidade dos sistemas de suporte às modalidades de 

ensino distribuído e a distância observarem os princípios do Design Universal, na procura de 

valorizar o ajuste modular e dinâmico das interfaces e dos processos de interacção, de forma 

flexível, em diferentes contextos e respondendo às necessidades de diferentes alunos: uso de 

tecnologias móveis, de dispositivos especiais de input/output impossibilidade de utilizar o 

sistema de som, entre outras. Efectivamente, cada vez mais se dilui a imagem do aluno típico, 

que frequenta a instituição escolar em modalidades exclusivamente presenciais e que utiliza 

um rato, teclado, monitor e computador convencionais; cada vez mais a população escolar é 

permeável a diferentes tendências demográficas, sociais e tecnológicas e se caracteriza por 

uma grande diversidade (Harrison, 2001; Opitz, 2002). 

Esta utilização das lógicas do Design Universal na concepção e desenvolvimento de 

sistemas e plataformas de e-learning, é pois fundamental para assegurar a igualdade de 

oportunidades de participação social, aprendizagem e inclusão na comunidade escolar. Neste 
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sentido, O Design Universal poderá amplificar e enriquecer as lógicas da inclusão e da 

educação universal (Harrison, 2001) apresentadas na Declaração de Salamanca já referida. 

Nesta perspectiva, de Design e Educação Universais e Inclusivos, a acessibilidade não deve, 

portanto, ser observada como uma problemática fechada e restrita apenas a um grupo de 

alunos. Antes deverá ser encarada numa perspectiva global, já que, potencialmente, todos os 

alunos podem usufruir das já referidas modalidades de ajuste dinâmico a preferências e 

necessidades (French e Valdes, 2002). 

3.6.8. Recomendações de Acessibilidade para sujeitos com défice cognitivo 

Vanderheiden (1994) apresenta ainda recomendações específicas, de acordo com 

incapacidades particulares dos utilizadores. Destas, destacam-se apenas aquelas que se 

poderão manifestar com maior incidência em sujeitos com défice cognitivo. Assim, e no que 

respeita às “incapacidades cognitivas e de linguagem”, as recomendações de Vanderheiden 

são no sentido de recorrer a interfaces amigáveis, de assegurar que todas as mensagens e 

alertas permanecem no ecrã até que sejam desactivadas, de utilizar linguagem simples e de 

desenhar layouts simples e consistentes. Quanto à “incapacidade auditiva”, o autor sugere que 

toda a informação sonora seja igualmente disponibilizada em formato visual, que as pistas 

visuais possam ser dadas sem que se esteja a olhar para o ecrã, que seja disponibilizado um 

modo de interacção para ambientes ruidosos e que sejam suportadas as funcionalidades de 

“ShowSounds116”, quando estas existirem no sistema. Já no caso das “incapacidades visuais 

parciais”, o sistema deverá permitir que o utilizador ajuste texto, cores e cursores utilizados, 

dever-se-á utilizar um grande contraste figura-fundo, não se deverá posicionar texto sobre 

fundos com padrões, as interfaces deverão ser consistentes e previsíveis e o acesso a menus 

e ferramentas deverá ser facilitado. Por último, e no que respeita à “incapacidade motora”, as 

recomendações são no sentido de evitar respostas temporizadas, de disponibilizar acesso pelo 

teclado a todos as funções, menus e caixas de diálogo e de não interferir com funcionalidades 

específicas de acessibilidade que tenham sido instaladas (Vanderheiden, 1994). Neste 

contexto específico do défice cognitivo, e apesar das recomendações de Vanderheiden, de 

1994, interessa recuperar a já referida afirmação de Bougie (2001), no relatório “The Impact of 

New Technologies on the Quality of Life of Persons with Disabilities”, do Conselho da Europa: 

“Little research has been done on the consequences of new technologies for people with mental 

and cognitive disabilities” (Bougie, 2001: 55). 

                                                 
116 De acordo com Bergman e Johnson (1995) a proposta de introdução do sistema ShowSounds foi apresentada por Vanderheiden. 
Este é um sistema actualmente presente na maioria dos sistemas operativos e que permite a visualização de legendas e informação 
visual de forma cumulativa com os sons, possibilitando, assim, aos indivíduos com incapacidades auditivas, o acesso à informação 
fornecida via áudio.  
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Também o documento do CEN/CENELEC “Guidelines for Standards developers to 

address the needs of older persons and persons with disabilities”, já referido, apresenta, entre 

outras, recomendações para o desenvolvimento de aplicações para sujeitos com défice 

cognitivo. Considerando as dificuldades de aprendizagem, de realização de generalizações e 

associações assim como as comuns dificuldades de expressão oral e escrita, são indicadas, 

como principais recomendações-chave: o fornecimento de formatos alternativos, o desenho 

cuidado das interfaces gráficas, o uso cuidado da cor e do contraste, a utilização de linguagem 

clara, o recurso a símbolos e desenhos, o controlo da velocidade na realização das tarefas, o 

recurso a modalidades de destaque de informação-chave, a simplicidade e facilidade na 

interacção e a segurança (CEN/CENELEC, 2002). 

No que respeita às recomendações de acessibilidade para o desenvolvimento de 

aplicações para crianças deficientes, Cernuzzi e Sánchez apresentam, em 1998, o resultado de 

diferentes experiências realizadas com crianças com incapacidades visuais, dificuldades de 

aprendizagem e Trissomia 21. Os autores identificam quatro áreas-chave para a concepção de 

produtos acessíveis para este público específico: a comunicação, a interacção, a 

interactividade e a interface. Cernuzzi e Sánchez sublinham, assim, que, no processo de 

desenvolvimento dos produtos, não se deve procurar apenas estratégias que permitam 

ultrapassar as limitações que estes sujeitos explicitamente apresentam, mas, 

fundamentalmente, importa explorar métodos que maximizem a eficácia dos processos de 

interacção e comunicação. Neste sentido indicam que a acessibilidade de um site depende, em 

grande parte, da estrutura e natureza da informação apresentada e das modalidades de 

interacção disponíveis (Cernuzzi e Sánchez, 1998). As principais recomendações sugeridas 

são, assim: a utilização de formatos adaptados, o desenho de interfaces simplificadas, o 

recurso ao feedback (retroacção) em todos os menus e ícones, a utilização de níveis elevados 

de contraste figura-fundo, a disponibilização de mecanismos de controlo da navegação e da 

interacção e a utilização de formatos e estruturas (quer de interacção, quer de navegação) 

redundantes que permitam a modularização, personalização de estilos e definição de perfis 

(Cernuzzi e Sánchez, 1998). 

De acordo com Kolatch (2000) o recurso a soluções de base tecnológica para o apoio a 

sujeitos com défice cognitivo, tem sido, nos últimos anos, operacionalizado em três áreas 

principais de intervenção: o diagnóstico e avaliação; a reabilitação e instrução; e a 

compensação (através de ajudas técnicas). No caso específico da reabilitação e instrução, 

grande parte das soluções passa pelo desenvolvimento de software multimédia para o apoio a 

áreas específicas, tipicamente estruturado em actividades de Drill and Practice (Cf. Secção 

2.4.4). Estas deverão, de acordo com o autor, adaptar-se dinamicamente às necessidades 

específicas dos sujeitos, fornecer feedback relevante, oferecer interfaces consistentes e 

estratégias de prevenção de erros e reduzir as necessidades dos processos mnésicos de curto 
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prazo. Para tal, considera-se fundamental assegurar a participação, de sujeitos com défice 

cognitivo, em todas as fases do processo de desenvolvimento das aplicações (Kolatch, 2000). 

Também Jesus Pereira (1995) apresenta importantes conclusões acerca da utilização de um 

sistema hipermédia numa experiência de formação profissional direccionada para sujeitos 

portadores de deficiência cognitiva, nomeadamente ao nível da eficácia das aprendizagens, 

sublinhado a importância da autonomia na realização das tarefas e do desenvolvimento da 

motivação e auto-avaliação.  

Em síntese, apresentam-se na Tabela 10 as mais relevantes orientações e 

recomendações que os estudos acima indicados propõem, no contexto do desenvolvimento de 

aplicações informáticas de apoio a sujeitos com défice cognitivo. 

 
 
Síntese das Orientações e Recomendações de Acessibilidade para o desenvolvimento de aplicações informáticas de 
apoio a sujeitos com Défice Cognitivo 
 
 

interfaces gráficas 
desenho de layouts cuidados, simples e consistentes 
uso cuidado da cor e do contraste figura-fundo 
recurso a símbolos e desenhos 
recurso a modalidades de destaque de informação-chave 
minimização das necessidades dos processos mnésicos de curto prazo 
utilização de linguagem simples e clara 
 
 

interacção e realização de tarefas 

simplicidade e facilidade na interacção 
recurso a feedback relevante em todos os menus e ícones 
acesso simplificado a menus e ferramentas 
disponibilização de acesso pelo teclado a todos as funções, menus e caixas de diálogo 
redundância de formatos / formatos alternativos (ex: informação sonora igualmente disponibilizada em formato visual) 
assegurar que todas as mensagens e alertas permanecem no ecrã até que sejam desactivadas 
controlo da velocidade na realização das tarefas 
promoção da autonomia na realização das tarefas  
promoção da motivação 
exploração de métodos que maximizem a eficácia dos processos de interacção e comunicação 
 
 

adaptação dinâmica 
recurso a estratégias que permitam a modularização, personalização de estilos e definição de perfis  
adaptação dinâmica das diferentes componentes às necessidades específicas dos sujeitos 
 

participação no processo de desenvolvimento 
assegurar a participação dos sujeitos em todas as fases do processo de desenvolvimento das aplicações 
 

Tabela 10: Síntese das Orientações e Recomendações de Acessibilidade para o desenvolvimento de aplicações 
informáticas de apoio a sujeitos com Défice Cognitivo. 
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3.6.9. Aplicações computacionais de apoio à comunicação e interacção social  

Para além das ajudas técnicas específicas para o apoio à expressão e comunicação, 

importa ainda compreender, e considerando o âmbito do trabalho realizado, de que forma os 

sistemas computacionais podem, independentemente do recurso a esses dispositivos e 

instrumentos especiais, apoiar o desenvolvimento dos processos de comunicação e interacção 

social. De acordo com Brodin e Lindstrand (2004) são poucos os estudos disponíveis que 

descrevem de que forma o uso dos computadores pode influenciar estes processos e qual o 

impacto desse uso no universo quotidiano e vivencial das crianças portadoras de deficiência 

(ao nível do seu ambiente social, familiar e escolar). Para além da observação e análise das 

particularidades afectivas e sociais que determinados grupos específicos, portadores de 

deficiência, podem apresentar, importa compreender qual o impacto que o uso dos 

computadores pode provocar nesses públicos. Nesta perspectiva, revela-se fundamental 

adoptar uma abordagem holística a estes estudos e favorecer uma análise que enfatize a 

observação dos aspectos relativos à interacção e comunicação (Brodin e Lindstrand, 2004).  

Enquadrados neste âmbito da análise das potencialidades dos sistemas computacionais 

no apoio à interacção e comunicação, encontram-se ainda alguns trabalhos desenvolvidos pelo 

Pólo INESC, da Universidade de Aveiro. Em 1999, Rocha apresenta uma interessante 

compilação dos projectos realizados, até à data, nesta área. Na obra “Sistemas Multimédia 

para Cidadãos com Necessidades Especiais”, o autor sistematiza uma alargada diversidade de 

trabalhos em três tipologias principais: serviços de apoio remoto, serviços de flexibilização dos 

processos de interacção e serviços de disseminação tecnológica.  

No que respeita aos serviços de apoio remoto, cuja validade se encontra especialmente 

dependente dos benefícios do apoio comunitário a distância e da consequente promoção da 

autonomia e integração social dos sujeitos com necessidades especiais, destacam-se os 

projectos nas áreas da saúde, educação, reabilitação e acção social. Nesta categoria, 

evidenciam-se dois projectos: o projecto TeleCommunity (no âmbito do 2º programa RACE, 

“Research and Technology Development in Advanced Communication Technologies in 

Europe”), que enquadrou o desenvolvimento de serviços de apoio remoto a idosos; e o projecto 

CANS (no âmbito do programa europeu TelemaTIC) que permitiu, em colaboração com a 

Faculdade de Motricidade Humana, o desenvolvimento de um programa de treino perceptivo e 

visual a distância. No contexto destas propostas de serviços de apoio remoto, interessa 

destacar a importância dos mesmos no combate ao isolamento e às assimetrias sociais e 

profissionais: com efeito, são muitas as famílias que, vivendo em zonas social ou 

geograficamente isoladas, poderão beneficiar destas modalidades alternativas de acesso a 

cuidados e recursos, quer na área da educação, quer na área do da reabilitação ou saúde, 
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quer ainda na área do apoio social (Rocha, 1999). Estas modalidades de distribuição de 

serviços especializados de apoio remoto poderão, portanto, facilitar o estabelecimento regular 

de contactos entre profissionais e utentes e fornecer assistência e apoio relevante, diminuindo 

a necessidade de realizar deslocações periódicas (Machado Pedro, 1995). Por outro lado, 

poderão criar importantes bases para o fortalecimento de redes sociais (Cullen et al, 1995) de 

interacção, comunicação e participação. 

Quanto aos serviços de flexibilização dos processos de interacção, interessa referir o 

projecto VICAID (“Vocational Integration through Computer Assistance for Intellectually 

Disabled Children”), enquadrado no programa europeu TIDE (“Technologies Initiatives for 

Disabled and Eldery”) que permitiu o desenvolvimento de um sistema portátil, baseado num 

palmtop, dirigido a sujeitos com atrasos intelectuais profundos, cujo principal objectivo se 

relaciona com o apoio à integração profissional. Este sistema, que pressupõe quer a 

colaboração de terapeutas quer a integração em ambientes profissionais controlados, permite 

que os sujeitos recebam, no referido sistema portátil, indicações ou instruções para a 

realização de tarefas (Rocha, 1999). 

Por último, o autor apresenta os serviços caracterizados como de disseminação 

tecnológica. Neste âmbito, é apresentado o projecto ESTIA e as aplicações Fernão de 

Magalhães (aplicação integrada de tele-trabalho com emulação de teclado e rato), Vasco da 

Gama (aplicação de correio electrónico) e Gil Eanes (aplicação de chat, com recurso a 

pictogramas). O projecto ESTIA (“Vocational Training of People with Special Needs in 

Computer-based Working Environments”), enquadrado no programa Horizon, visou a promoção 

de estratégias e modalidades de tele-trabalho e ensino a distância, no âmbito da integração 

profissional, autónoma, de sujeitos portadores de paralisia cerebral: considerando as 

capacidades intelectuais e as incapacidades motoras deste público específico, são sublinhados 

os benefícios do tele-trabalho, especificamente pela redução das necessidades de deslocação 

e pela proposta de tarefas profissionais com recurso às TIC. Neste contexto, o projecto 

integrou o desenvolvimento de aplicações ajustadas a estas especificidades, nomeadamente 

aplicações que permitissem a integração de tecnologias de apoio e metodologias de promoção 

da educação contínua e do apoio a distância (op cit, 1999). 

Actualmente, são muitas e diversificadas as soluções comerciais disponíveis com 

potencialidades ao nível do apoio remoto e da comunicação, especificamente desenvolvidas 

para responder aos desafios dos cidadãos com deficiência e idosos. Ainda assim, e tal como 

indicam Brodin e Lindstrand, em 2004, sublinha-se a necessidade de propor ambientes 

computacionais distribuídos, de colaboração e socialização, particularmente para apoiar os 

processos de comunicação e aprendizagem das crianças com défice cognitivo, cuja área da 

expressão se encontra, muitas vezes, especialmente afectada. Para as autoras, e de forma 

convergente com os objectivos traçados para o trabalho que aqui se apresenta, a proposta de 
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plataformas que favoreçam os processos de comunicação e colaboração poderá ainda permitir 

o estudo da influência destes suportes tecnológicos no desenvolvimento social desses públicos 

e a investigação de modalidades alternativas de estímulo multi-contextual das competências 

sociais e comunicativas. Sublinha-se, portanto, a pertinência e a relevância do estudo das 

potencialidades das ferramentas computacionais, enquanto plataformas de interacção social, 

impulsoras do estabelecimento de pontes para inclusão social, quer enquanto objecto de 

partilha, quer de referência comum, entre crianças, pais, educadores e outros agentes 

envolvidos no universo social destes sujeitos: “… it is necessary to find new ways where 

computers and ICT can be seen as supportive tools for communication, social interaction and 

learning in different contexts and environments.” (Brodin e Lindstrand, 2004: 144). 
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3.7. Síntese do Capítulo 3 

As tecnologias da informação e da comunicação têm-se expandido e atingido as 

diferentes fatias populacionais de forma desigual e assimétrica. Em Portugal, e apesar das 

elevadas taxas de crescimento nos valores de acesso e utilização das TIC, subsistem 

assimetrias cuja maior incidência se verifica numa análise comparativa entre as idades dos 

utilizadores, o nível de ensino e a zona geográfica. No caso concreto do uso das TIC no 

contexto das actividades de saúde, verifica-se uma tendência para o uso maioritário de 

serviços de natureza informativa associada a uma baixa taxa de utilização de serviços de 

comunicação, formação e tele-apoio. 

Na análise deste panorama, as TIC podem ser observadas segundo uma dupla 

perspectiva: quer como potenciadoras de novos cenários de exclusão, quer enquanto 

geradoras de processos de inclusão, igualdade e desenvolvimento. Importa, pois, atender aos 

riscos da info-exclusão e conhecer os benefícios da info-inclusão e, particularmente, 

compreender o papel da formação e da literacia tecnológica na criação de estruturas e 

oportunidades efectivas para o desenvolvimento de práticas não apenas de acesso às 

tecnologias, mas, fundamentalmente, de práticas de uso autónomo, participação e construção 

activa.  

As diferentes iniciativas que têm sido apresentadas de combate à info-exclusão e de 

promoção da info-inclusão sublinham a importância de desenvolver estratégias que favoreçam 

condições equitativas no acesso aos benefícios das TIC e destacam o caso concreto dos 

grupos que tipicamente se encontram segregados (em função de barreiras geográficas, sociais, 

culturais ou outras). Neste contexto, os cidadãos com deficiência constituem um dos grupos 

que tem sido considerado um alvo fundamental destas preocupações e os estudos em torno do 

acesso às TIC por parte deste grupo particular contribuíram para o desenvolvimento de um 

interessante enquadramento ao fenómeno da info-exclusão e ao desenho de aplicações 

universais e adaptadas a todos. 

A forma como os cidadãos portadores de deficiência têm sido observados ao longo dos 

tempos é reveladora de uma tendência crescente de valorização dos princípios da igualdade e 

da inclusão e tem atravessado diferentes domínios (social, educacional e técnico, entre outros). 

Nos últimos anos têm sido desenvolvidos esforços importantes no sentido de alargar o 

entendimento e a classificação das deficiências e de amplificar a abordagem a este fenómeno 

a esferas que ultrapassam as visões estritas, apenas centradas no indivíduo e nas suas 

incapacidades, e na procura de enquadrar, de forma mais global, outros factores-chave e 

variáveis como a da participação social. Neste sentido, esta nova abordagem coloca a tónica 

não nas condições de deficiência ou incapacidade, entendendo antes a deficiência como uma 
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condição humana não restrita apenas a um grupo de indivíduos e claramente dependente de 

variáveis ambientais multidimensionais.  

Os levantamentos estatísticos analisados, relativamente à população portadora de 

deficiência, retratam um cenário do qual se destacam os baixos níveis de alfabetização e 

emprego, assim como os problemas de integração escolar dos sujeitos com incapacidades na 

área da comunicação; ainda assim, e conforme relatámos, os estudos referidos indicam que 

esta população, apesar dos baixos níveis de alfabetização e emprego, apresenta, quando 

integrada no sistema de ensino e no mercado de trabalho, capacidade para realizar percursos 

profissionais e académicos positivos. No que respeita às atitudes face à deficiência e 

considerando o cenário europeu, o estudo analisado indica que os cidadãos europeus 

apresentam uma atitude positiva relativamente aos contactos com portadores de deficiência, 

acompanhada por uma atitude crítica generalizada relativamente às condições oferecidas pelos 

diferentes países aos portadores de deficiência. Neste cenário, Portugal destaca-se a dois 

níveis: por um lado, pelos interessantes indicadores dos níveis de proximidade e contacto com 

os portadores de deficiência e, por outro, pelos dados reveladores das ainda existentes 

fragilidades no que respeita à integração escolar, acesso a eventos e serviços e segregação 

social. 

Considerando a educação dos sujeitos portadores de deficiência, verifica-se um quadro 

evolutivo de valorização crescente das lógicas de integração e inclusão escolar, marcadamente 

influenciado pela Declaração de Salamanca de 1994 e no qual se sublinha a importância da 

observação das singularidades de cada aluno, da diversidade da população escolar e da 

flexibilização dos processos de apoio e suporte às modalidades autónomas de participação e 

inclusão. Neste contexto, observa-se uma reconfiguração dos cenários de colocação dos 

alunos com deficiência: inicialmente centralizados espacialmente (colocados em instituições 

especializadas e segregadas), estes sujeitos (e, consequentemente, os recursos humanos e 

materiais) encontram-se actualmente, e na maioria dos casos, distribuídos por escolas do 

ensino regular e geograficamente dispersos, num cenário de inclusão escolar. 

De forma consistente com este actual cenário de inclusão, têm vindo a ser propostas 

estratégias e metodologias de ensino-aprendizagem de valorização do potencial cognitivo dos 

sujeitos e de maximização do seu desenvolvimento, preferencialmente em cenários de 

mediação e colaboração com pares, ainda que segundo uma abordagem individualizada, ou 

seja, adaptada às especificidades de cada sujeito. Estas estratégias e metodologias indicam 

ainda da importância de valorizar os processos de transferência, generalização e significação 

(entre outros), pelo que tem sido amplamente aconselhado o recurso a curricula funcionais 

enquadrados em contextos e ambientes significativos para os alunos. 

Os modelos de educação de sujeitos portadores de deficiência têm sido igualmente 

acompanhados, ainda que de forma pouco consistente e estruturada, pelo progressivo recurso 
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às TIC para suportar e apoiar diferentes estratégias, particularmente no que respeita à 

proposta de soluções flexíveis de adaptação e configuração de actividades e ajuste de 

materiais às necessidades de cada indivíduo. As TIC podem ainda ser utilizadas para catalisar 

processos de comunicação, colaboração, participação e inclusão social e profissional destes 

sujeitos, sendo fundamental aprofundar os estudos e experiências neste domínio, conforme 

indicam os relatórios da AEDNEE. Neste contexto, observa-se como especialmente premente 

valorizar a formação quer de docentes de apoio (e outros agentes envolvidos na educação de 

sujeitos portadores de deficiência) na área das TIC, quer de profissionais das TIC nas 

problemáticas das necessidades educativas especiais, assim como assegurar a disponibilidade 

de recursos e materiais adaptados e criar redes, infra-estruturas e centros de recursos flexíveis 

e distribuídos que suportem a comunicação, colaboração e formação dos diferentes agentes 

envolvidos. 

Efectivamente, as TIC devem ser observadas num quadro global e amplificado que 

permita o desenvolvimento de estratégias e metodologias acessíveis para todos e de uso 

universal, bem como o alargamento da abordagem ao conceito de utilizador, por forma a dar 

resposta a um público cada vez mais heterogéneo e diverso, do qual fazem parte, entre outros, 

os sujeitos portadores de deficiência. Os estudos em torno das lógicas do desenho universal e 

da acessibilidade de produtos e serviços têm contribuído, nos últimos anos, para um 

enriquecimento desta abordagem, sublinhado a necessidade de orientar os processos de 

especificação e desenvolvimento das tecnologias às particularidades dos utilizadores e, 

especialmente, ao contexto de uso. Muitas das normas e modelos na área da acessibilidade e 

desenho universal têm por base uma interessante estratégia de adaptação dinâmica de 

conteúdos, interfaces e modalidades de interacção cuja validade de aplicação não se esgota 

no público específico dos portadores de deficiência, potenciando, portanto, o incremento dos 

níveis de flexibilização para todos os utilizadores que, dependendo de circunstâncias ou 

contextos particulares de uso poderão beneficiar igualmente dessas adaptações. Importa, 

portanto, investigar e desenvolver tecnologias e especificações que assegurem a 

acessibilidade dos recursos digitais e que promovam a participação de todos, particularmente, 

tecnologias e especificações capazes de optimizar e flexibilizar as modalidades de ensino a 

distância e de criar pontes efectivas para a sedimentação das lógicas da igualdade e da 

inclusão. 

No caso específico das tecnologias de apoio à interacção e comunicação destaca-se a 

necessidade de desenvolver estudos e propor ambientes distribuídos de apoio remoto, 

aprendizagem e promoção da comunicação, para crianças com défice cognitivo. 

Concomitantemente, reconhecem-se os benefícios de integrar, nesses estudos, propostas de 

modelos de participação e formação de educadores e familiares e de valorização de 

estratégias de modularização e adaptação dinâmica às especificidades dos sujeitos.  
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4.1. Metodologia de Trabalho 

Na procura de apresentar um contributo para o aprofundamento do estudo das 

especificidades das crianças portadoras de Trissomia 21 (no contexto particular do estudo da 

forma como estas podem ter acesso, usar e participar em ambientes distribuídos de 

comunicação e aprendizagem) foi desenhada uma metodologia de estudo de caso. Este 

enquadramento metodológico de estudo caso, que tem vindo a ser utilizado, nos últimos anos, 

em diferentes áreas e como suporte à realização de estudos de áreas disciplinares diversas 

(Yin, 1994), permitiu perspectivar uma estratégia de operacionalização e análise dos objectivos 

e das questões enunciadas para este trabalho e conduzir um estudo de natureza holística e 

situado no terreno. 

Considerando as tipologias de estudos de caso apresentadas por Yin (1994), o estudo 

realizado no contexto deste trabalho pode caracterizar-se como um estudo de caso (“single-

case”) exploratório, descritivo e holístico, no qual os dois grupos de crianças portadoras de 

Trissomia 21, adiante descritos, constituem a unidade principal de análise. Com vista ao 

estabelecimento de um quadro de referência que permitisse assegurar critérios de qualidade e 

credibilidade para o trabalho desenvolvido (Yin, 1994) foram especificadas e implementadas 

estratégias que procuram assegurar a validade e fiabilidade do estudo e que foram 

materializadas na estruturação e planificação detalhada do estudo, na construção de 

instrumentos de trabalho (como o modelo conceptual e o protótipo desenvolvido) e no 

desenvolvimento de procedimentos operativos de sequencialização e controlo dos eventos em 

análise (como as grelhas de observação, adiante apresentadas). Concomitantemente, foi 

implementada uma abordagem que pretendeu privilegiar lógicas de triangulação: triangulação 

de fontes de dados (como a observação, entrevista e os registos do módulo de monitorização 

do protótipo) e triangulação de investigadores e avaliadores (participação das técnicas da 

instituição “i_1” no processo de conceptualização e prototipagem e recurso a uma equipa de 

observadores). 

Com efeito, o desenho metodológico do estudo realizado (Esquema 7) foi estruturado 

com vista a preparar e implementar uma planificação pormenorizada do trabalho a realizar e a 

protocolar e organizar (tal como propõe Yin, 1994) um conjunto de passos e procedimentos 

para cada uma das diferentes fases principais do trabalho.  

O estudo teve por objectivo principal conceptualizar, especificar, prototipar e avaliar um 

ambiente de colaboração on-line de apoio à reabilitação de crianças portadoras de Trissomia 

21. Os principais fundamentos que estão na base do estudo realizado, relacionados e 

dependentes do conjunto de objectivos específicos enunciados para este trabalho 

(apresentados no capítulo 1, tabela 1), decorrem da necessidade de encontrar um cenário de 
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operacionalização dos objectivos gerais do estudo e da necessidade de situar, num contexto 

real e específico e num trabalho de campo, a análise e discussão dos pressupostos teóricos 

descritos nos capítulos 2 e 3. 

Face à tipologia e especificidades do trabalho realizado, o estudo de caso foi 

desenvolvido num cenário de confluência multidisciplinar de metodologias, técnicas e 

instrumentos de recolha de dados: de forma convergente, foram aplicadas metodologias 

qualitativas e quantitativas e foi desenhado um modelo metodológico inspirado em diferentes 

áreas disciplinares e que resultou na realização de um estudo de natureza essencialmente 

exploratória e descritiva, no qual o protótipo se assume como o principal instrumento 

metodológico. 

Na primeira fase procedeu-se ao estudo e discussão das especificidades do grupo-alvo 

seleccionado para o estudo (Trissomia 21). Neste contexto, e para além do estudo teórico 

efectuado, foi realizado um estudo preliminar que incluiu o levantamento dos casos de crianças 

com Trissomia 21 do distrito de Aveiro e a observação directa e no terreno de crianças com 

défice cognitivo a frequentar uma escola do 1º ciclo do ensino básico.  

Na segunda fase iniciou-se a especificação de um modelo conceptual para o ambiente a 

prototipar e avançou-se com a identificação dos requisitos funcionais e técnicos do protótipo e 

dos seus módulos principais. Nesta fase, o trabalho de especificação e desenvolvimento do 

protótipo foi enquadrado numa equipa alargada que integrou duas psicólogas educacionais (da 

APPT21, Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21), dois programadores (alunos 

finalistas da licenciatura em Electrónica e Telecomunicações, da Universidade de Aveiro) e um 

Designer (docente do Departamento de Comunicação e Arte, da Universidade de Aveiro). 

Na terceira fase avançou-se para o teste e avaliação do protótipo, no terreno (ainda que 

na fase de especificação e desenvolvimento tenham sido realizados tanto testes de 

funcionalidade e robustez do protótipo como testes piloto aos elementos-chave das interfaces 

gráficas – estes últimos com a participação directa de crianças portadoras de Trissomia 21). 

Esta fase de Teste e Avaliação do protótipo foi financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian, 

conforme descrito adiante. 

As sessões de teste do protótipo foram realizadas em duas instituições de apoio a 

crianças com necessidades especiais, com a participação directa de crianças com Trissomia 

21 (dois grupos de cinco crianças), familiares e técnicos. Com vista a uma caracterização 

cuidada dos grupos que realizaram os testes foi efectuado um estudo inicial: de caracterização 

das instituições; de caracterização dos agregados familiares; de caracterização das crianças, 

em diferentes áreas de desenvolvimento; de caracterização da experiência computacional das 

crianças; e de diagnóstico das competências de interacção com dispositivos de input. 

Com vista à recolha de dados durante as sessões de teste do protótipo foram 

desenvolvidos diferentes instrumentos de apoio à recolha de dados e constituída uma equipa 
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de observadores (composta por cinco elementos). No final das sessões de teste foram ainda 

realizadas entrevistas finais com crianças e técnicos (que acompanharam as sessões). 

Na quarta e última fase procedeu-se à análise e discussão dos dados recolhidos durante 

as sessões de teste do protótipo.  

O modelo projectual global foi desenhado considerando as especificidades do estudo e 

com base na análise de diferentes modelos projectuais de desenvolvimento de projectos 

multimédia. Para além da já referida norma ISO 13407 (ISO 13407,1999), foram analisados os 

modelos propostos por Strauss (1997) e Friedlein (2001), assim como os modelo propostos por 

Belanger e Jordan (2000) e Morgan e O’Reilly (1999) para o desenvolvimento e avaliação de 

aplicações de ensino a distância (nomeadamente a proposta de valorizar a avaliação formativa 

e o acompanhamento e revisão atempados e contínuos).  

As secções seguintes deste capítulo descrevem, com detalhe, os procedimentos 

metodológicos, objectivos e resultados de cada uma destas fases principais e a lógica 

projectual global do estudo realizado. O esquema abaixo (Esquema 7) ilustra as principais 

fases e componentes do desenho metodológico do estudo realizado. 
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Esquema 7: desenho metodológico do estudo realizado (fases e componentes principais)

Questões de Investigação  

Estudo Preliminar  
Estudo e 

Caracterização da 
Unidade de Análise 
 
 

Estudo de Caso 

 
 

Estudo 
Téorico sobre o 
Défice Cognitivo 
e a Trissomia 21 

Observação de 
crianças com défice 

cognitivo a 
frequentar o 1º ciclo 

do ensino básico 

Fa
se

 1
 

Especificação e 
Desenvolvimento 

do Protótipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

testes piloto 
 

experimentação em 
laboratório 

Fa
se
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Conceptualização e Especificação do Protótipo 

Desenho do Modelo 
Conceptual 

Especificação dos Requisitos 
e Módulos Principais 

Desenvolvimento e Implementação do Protótipo 

Desenho das 
Interfaces 
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Desenho e 
Implementação 

Técnica 

Conteúdos 
(desenho das 
actividades) 

 

 

Teste das 
Interfaces 
Gráficas 

Testes de 
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e Robustez 
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Construção e Validação dos Instrumentos de Recolha de Dados 

Sessões de Teste do Protótipo (dois grupos) 

Recolha e 
Monitorização 

Directa 

Observação Gravação 
Vídeo e 

Fotografia 

Entrevistas 
Finais 

Colaboração interdisciplinar  
Iterações projectuais no âmbito da equipa de trabalho 

Levantamento de 
casos de 

Trissomia 21 do 
Distrito de Aveiro

Testes  
Piloto 

Testes Piloto 

 
Análise e Discussão dos Dados 

 Fa
se

 4
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Com efeito, no estudo realizado foram aplicadas diferentes metodologias 

complementares que convergiram numa abordagem holística e multifacetada e permitiram uma 

leitura exploratória dos dados recolhidos. A utilização cumulativa de metodologias e 

instrumentos qualitativos e quantitativos permitiu desenvolver uma abordagem de combinação 

de leituras complementares e desenvolver um modelo global de projecto alargado e 

contextualizado, conforme sugerido por Siassiakos et al (2000). Considerando as tipologias de 

“modos de investigação” propostas por Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994) identificam-se 

três modalidades aplicadas neste estudo: o estudo de caso, a experimentação em campo e a 

experimentação em laboratório (que ocorreu no decurso das sessões piloto de teste do 

protótipo). Situando a aplicação destas modalidades na lógica projectual do trabalho realizado, 

o Estudo de Caso apresenta-se como a modalidade orientadora do trabalho, enquanto que a 

Experimentação em Campo e a Experimentação em Laboratório se apresentam como 

modalidades operacionais que asseguraram a condução das fases de Implementação e Teste 

do Protótipo. 

A orientação do trabalho para o estudo de um caso particular permitiu situar o âmbito 

desta investigação num cenário específico e, consequentemente, realizar um trabalho 

detalhado e aprofundado, no qual foi possível valorizar a participação activa dos diferentes 

intervenientes e a realização de actividades definidas e contextualizadas com as 

especificidades dos indivíduos. A natureza aplicada, pragmática e real deste estudo de caso, 

associada à componente mais controlada de experimentação no campo e em laboratório 

permitiu realizar uma investigação descritiva na qual foram utilizados diferentes formatos de 

registo de informação, de forma complementar e com vista à triangulação de dados e ao 

consequente alargamento das leituras e aprofundamento da compreensão dos processos em 

análise. 

Considerando a componente tecnológica do trabalho realizado, nomeadamente o 

desenvolvimento de um protótipo e a sua utilização como principal instrumento do estudo, 

foram ainda aplicadas técnicas e metodologias no campo da “interacção homem-máquina” 

(HCI, human computer interface) e da avaliação de usabilidade. Efectivamente, na fase de 

teste e avaliação do protótipo desenvolvido foram aplicadas técnicas de recolha de dados e 

metodologias de investigação cujo desenho foi inspirado em diferentes modelos de avaliação 

de usabilidade (tanto ao nível do desenho dos instrumentos de recolha de dados, como ao 

nível da aplicação de técnicas de registo de eventos e selecção de métricas de usabilidade) 

(Scerbo, 1995). O próprio processo de desenvolvimento do protótipo assumiu uma natureza 

experimental, tal como propõem os modelos de “desenho experimental” de sistemas 

computacionais (Williges, 1995). 
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O Esquema 8 apresenta uma síntese dos principais instrumentos metodológicos que 

foram criados no âmbito deste estudo: protótipo; grelha de registo/guião da entrevista de 

caracterização do contexto institucional; inquérito de caracterização do contexto familiar; 

inquérito de caracterização da experiência computacional; software de apoio ao diagnóstico 

das competências de interacção; grelhas de observação do diagnóstico das competências de 

interacção; software de apoio ao teste das interfaces gráficas; grelhas de observação do teste 

das interfaces gráficas; módulo de recolha e monitorização directa de dados (integrado no 

protótipo); grelha de registo da observação das sessões de teste do protótipo; ferramenta de 

registo dos dados da observação; documento de apoio à entrevista final realizada às crianças; 

e guião da entrevista final realizada aos técnicos. 

 

Esquema 8: síntese dos principais instrumentos metodológicos criados

Teste e Avaliação do Protótipo 

Caracterização dos Grupos de Participantes que Participaram nas Sessões de Teste e Avaliação do Protótipo 

Protótipo 

Grelha de 
Registo / Guião 
da entrevista de 
caracterização 

do contexto 
institucional 

Inquérito de 
caracterização 

do contexto 
familiar 

Inquérito de 
caracterização 
da experiência 
computacional 

Software de apoio ao 
diagnóstico das 

competências de 
interacção 

Grelha de Observação  
do diagnóstico das 
competências de 

interacção 

Software de apoio ao 
teste das interfaces 
gráficas do Protótipo 

Grelha de observação do 
teste das interfaces 
gráficas do Protótipo 

Módulo de Recolha e Monitorização Directa de Dados 

 

Grelha de Registo da Observação das sessões de experimentação e teste do protótipo 

Documento de apoio à Entrevista Final  
realizada às crianças 

Guião da Entrevista Final  
realizada aos técnicos 

 

Ferramenta de Registo dos dados da Observação 
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4.1.1. Participação dos Utilizadores Finais no processo de desenvolvimento e teste do 
protótipo 

O processo global de especificação, desenvolvimento e teste do protótipo foi realizado, e 

tal como sugere Lieberman (1999), de acordo com um ciclo projectual evolutivo no qual se 

valorizou a componente experimental e as interacções com o público-alvo, tendo sido dada 

ênfase especial à componente de teste e avaliação do protótipo no terreno (com participação 

de pais, técnicos/terapeutas e crianças) e em ambientes naturais.  

Efectivamente, quer no decurso do processo de implementação do protótipo, quer 

durante a fase de teste e avaliação, foram aplicadas técnicas e metodologias que favoreceram 

a intervenção e participação directa dos utilizadores finais. Conforme sugerido por Kolatch 

(2000) e Bühler (2001), desenvolveram-se estratégias de promoção das interacções com os 

participantes (tanto com as crianças portadoras de Trissomia 21, como com os seus familiares 

e técnicos de apoio) por forma a assegurar uma adaptação do modelo e protótipo desenvolvido 

às especificidades dos públicos a que este se destina e na procura de aplicar metodologias 

centradas nos utilizadores, tal como propõem os já referidos modelos UCD (User Centered 

Design). Neste contexto, e tal como sugere a já referida Resolução Resap (CE-SNR ([2001] 

2002), os utilizadores assumiram, desde a fase de especificação, um papel activo e interventivo 

no desenvolvimento do protótipo. 

De acordo com Gleiss et al (1995) e Shneiderman (2003), no contexto específico do 

desenho, implementação e teste de aplicações direccionadas para utilizadores com deficiência, 

é fundamental, e face às particularidades que estes utilizadores comummente apresentam, 

assegurar a sua inclusão nas equipas de desenvolvimento e teste. Na procura de desenvolver 

uma estratégia não apenas centrada nos utilizadores (segundo a lógica dos modelos UCD) 

mas, fundamentalmente, centrada nos processos de aprendizagem dos utilizadores e 

adaptação constante das soluções desenhadas a estes (segundo a igualmente já referida 

lógica LCD - Learner-Center Design), foi valorizada a participação dos utilizadores finais em 

diferentes fases do processo de especificação, desenvolvimento e teste do protótipo.  

Scaife e Rogers (1999) discutem a importância do papel das crianças no processo de 

desenvolvimento de aplicações indicando que, tipicamente, podem ser desenhados dois 

cenários principais de intervenção: o cenário no qual as crianças assumem um papel de 

participação activa (acompanhando todo processo de desenvolvimento e assumindo o papel de 

parceiras – “design participativo” (Druin et al, 1999)) e o cenário no qual as crianças assumem 

um papel mais reactivo – participando apenas na avaliação e teste final dos protótipos criados. 

Para Scaife e Rogers, o tipo de envolvimento das crianças depende das especificidades dos 

projectos: “… should we view them more as partners or in a more limited role as testers? (…) 

depends on the context and specifics of a given project….” (Scaife e Rogers, 1999: 30) e dos 

níveis de desenvolvimento e competências das crianças: “… we are aware of the extend that 
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they can be involved, bceause of limitations on their knowledge, time and experience” (op cit: 

46). 

No contexto do estudo realizado, e tal como propõem os referidos autores, valorizou-se 

essencialmente o papel dos participantes (crianças e adultos envolvidos no projecto) como 

“informadores” que participaram em fases específicas do processo de desenvolvimento em 

função das suas capacidades e competências. As diferentes técnicas de avaliação e 

acompanhamento do trabalho realizado, que implicaram a participação directa dos utilizadores 

finais, encontram-se sistematizadas na Tabela 11. 

 
 
Participação dos Utilizadores Finais – Principais Técnicas Aplicadas 
 
 

Fases 
 

Técnicas 
 

Utilizadores 
 

Síntese dos Objectivos 
    
 

Especificação do 
Protótipo 
 

 

BrainStroming e 
Discussão de Grupo 

 

Técnicos  
(Psicólogas Educacionais) 

 

Especificação um modelo ajustado às 
especificidades do público-final. 
 

Promoção de reuniões periódicas de 
discussão do trabalho e criação de soluções 
adaptadas. 
 

Implementação de uma metodologia de 
desenvolvimento projectual iterativa. 
 

 

Desenvolvimento 
do Protótipo 
 

 

Testes Piloto em 
Laboratório e 
Expert Walkthrough 

 

Técnicos  
(Psicólogas Educacionais) 

 

Desenvolvimento de um protótipo 
contextualizado com as necessidades do 
público-final. 
 

Promoção de reuniões periódicas de análise 
e discussão do protótipo e correcção 
atempada de problemas. 
 

Implementação de uma metodologia de 
desenvolvimento projectual iterativa. 
 

 

Especificação e 
Desenvolvimento 
do Protótipo 
 

 

Testes Piloto em Campo 
e Observação  

 

Crianças Portadoras de 
Trissomia 21 

 

Teste das interfaces gráficas e ajuste das 
soluções de design aos requisitos e 
particularidades do público-final. 
 

 

Especificação e 
Desenvolvimento 
do Protótipo 
 

 

Testes Piloto em 
Laboratório (ensaio de 
interacção) e 
Observação  

 

Criança Portadora de 
Trissomia 21 

 

Validação dos instrumentos de recolha de 
dados (módulo de recolha e monitorização 
directa e grelhas de registo da observação). 
 

 

Teste e 
Avaliação do 
Protótipo 
 

 

Experimentação em 
Campo, Observação e 
Recolha/Monitorização 
Directa 

 

Técnicos  
(Psicólogas Educacionais), 
Crianças Portadoras de 
Trissomia 21 e Familiares 
 

 

Avaliação contextualizada, aplicada e no 
terreno do protótipo desenvolvido. 
 

Recolha de dados relativos ao uso e 
interacção com o protótipo desenvolvido 
 

 

Teste e 
Avaliação do 
Protótipo 
 

 

Entrevista 
 

Técnicos  
(Psicólogas Educacionais) 
e Crianças Portadoras de 
Trissomia 21  

 

Recolha complementar de dados relativos ao 
uso e interacção com o protótipo 
desenvolvido. 

  

Tabela 11: Participação dos Utilizadores Finais, Principais Técnicas Aplicadas por Fase 
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4.2. Descrição e caracterização das especificidades do público-alvo 

4.2.1. Défice cognitivo 

Genericamente, o défice cognitivo (ou deficiência mental) corresponde a um défice no 

funcionamento intelectual (Vergason, Anderegg, 1997) que afecta, tipicamente, o raciocínio, o 

entendimento, a aprendizagem, a aquisição de competências e a resolução de problemas 

(Albuquerque, 1996; Kozma, [1995] 2001). 

De acordo com uma especificação apresentada em 1992 pela Associação Americana de 

Deficiência Mental, a deficiência mental poder-se-ia caracterizar pela existência cumulativa de 

três factores principais: valores de QI (quociente intelectual) abaixo de 70 e consequente 

comprometimento do funcionamento intelectual; limitações significativas em, pelo menos, duas 

áreas do comportamento adaptativo117; e verificação destes dois factores desde a infância 

(Nielsen, 1999; Oliveira, 1998). 

A utilização dos valores de QI para determinar os níveis cognitivos dos sujeitos e o 

consequente alargamento das práticas psicométricas (Albuquerque, 1996) remonta aos 

estudos de Binet, do início do século XX (Cf. Flanagan, 2000). Em 1904, Albert Binet (1875-

1911) é nomeado, pelo ministro francês da instrução pública, para uma comissão de estudo 

das problemáticas da educação das crianças com atraso mental. No contexto dos trabalho 

realizados no âmbito desta comissão de estudo, e em colaboração com Theodore Simon, Binet 

desenvolve o primeiro teste de inteligência e contesta a ideia que até então vigorava, e que 

havia sido proposta por Francis Galton, de que a inteligência seria herdada e passível de ser 

medida através de tarefas sensório-motoras. Este teste de inteligência proposto por Binet 

pressupunha que a inteligência se desenvolvia com a idade e se relacionava com a capacidade 

para realizar juízos correctos. A cotação do mesmo era baseada no conceito de “Idade Mental” 

(IM), entendido como uma medida relativa do crescimento intelectual, não absoluta e baseada 

na comparação de desempenhos entre uma dada criança e a média de crianças da mesma 

idade (Cf. Gleitman, 1993; Cf. Sprinthall e Sprinthall, 1993). 

Entretanto, tanto o psicólogo alemão William Stern como o norte-americano Lewis M. 

Terman, da Universidade Stanford, apresentam um importante contributo à proposta de Binet: 

o da utilização de uma razão – o quociente de inteligência (QI), resultante da divisão da Idade 

Mental pela Idade Cronológica e da multiplicação do resultado por 100 (QI = IM / IC x 100) (Cf. 

                                                 
117 De acordo com esta definição, as áreas do comportamento adaptativo são: a comunicação, os cuidados pessoais, a vida doméstica, 
as relações pessoais e interpessoais, a utilização dos recursos comunitários, a autonomia pessoal, as habilidades académicas 
funcionais, o trabalho, os tempos livres, a saúde e a segurança (Oliveira, 1998). 
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Gleitman, 1993; Cf. Sprinthall e Sprinthall, 1993). Neste sentido, um QI de 100 será um QI 

médio, ou seja, um QI de um sujeito cuja Idade Mental é equivalente à Idade Cronológica (um 

QI acima de 100 será um QI superior à média e um QI abaixo de 100 será inferior à média) 

(Gleitman, 1993). 

A revisão do teste de Binet, apresentada, em 1916, por Terman, que inclui a utilização do 

referido quociente associada à validação do mesmo numa população alargada de sujeitos, 

contribuiu para a ampla popularização deste novo teste que começa a ser designado por 

Escala de Stanford-Binet. Esta escala de Stanford-Binet é entretanto revista (em 1937, 1960 e 

1985): destaca-se a revisão de 1960 baseada na utilização de um método diferente de cálculo 

do QI, utilizado por David Wechsler e designado de “QI de Desvio” e que vem permitir 

ultrapassar um problema do cálculo anterior e que ocorria, tipicamente, a partir dos 13 anos:  

“O problema com o método original de cálculo do QI é que, por volta da idade de treze 
anos, a razão começa a perder sentido. A idade mental dos adolescentes não continua a 
crescer, como acontecia quando eram mais novos. Nem os adultos vão aumentando a sua 
idade mental ano após ano. Assim, a razão de idade mental para idade cronológica só podia 
ser usada com crianças relativamente novas, a não ser que fossem introduzidas correcções 
estatísticas. O QI de Desvio evita este problema, ao utilizar a percentagem de casos que, em 
cada grupo de idade, alcança um determinado resultado.” (Sprinthall e Sprinthall, 1993: 428).  

É neste contexto de popularização e alargamento do uso da escala de Stanford-Binet 

que são apresentados os valores médios ou intervalos típicos para classificar os atrasos 

mentais, tipicamente associados a QIs abaixo dos 70: em média, um QI cujos valores variem 

entre os 70 e os 50 é associado a uma deficiência mental ligeira; um QI entre os 50 e os 35-40 

é associado a uma deficiência mental moderada; um QI entre os 35-40 e os 20-25 é associado 

a uma deficiência mental grave ou severa; e um QI abaixo dos 20-25 é associado a uma 

deficiência mental profunda (Gleitman, 1993; Vieira e Pereira, 1996). Os desempenhos 

inferiores dos sujeitos são, assim, no contexto da utilização desta escala, confirmados por 

valores de quocientes de inteligência e a deficiência mental associada a um défice intelectual, 

expresso numericamente e de forma absoluta e universal (Albuquerque, 1996). 

No entanto, e apesar da ampla utilização desta escala, têm surgido, desde os anos 30, 

profundas contestações às lógicas quantitativas e psicométricas (op cit, 1996), na maior parte 

dos casos associadas à já referida (no capítulo 3) tendência de utilização de um modelo 

holístico de valorização dos factores ambientais e sociais e consequente desvalorização das 

abordagens à deficiência restritas às leituras determinísticas e médicas. É neste contexto que 

ganham relevância as teorias interaccionistas e transaccionais que valorizam uma abordagem 

multidimensional da deficiência (Oliveira, 1998) e que sublinham a importância dos contextos 

sociais de desenvolvimento, numa lógica ecológica e múltipla na qual é determinante a análise 

da interacção dos sujeitos com os seus “ecossistemas sociais” (Albuquerque, 1996). Em 

síntese, as principais críticas apresentadas a esta classificação, por recurso aos testes de QI, 
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relacionam-se com: a rigidez da escala (que decorre da sua composição em intervalos de 

valores discretos) e a consequente não consideração da natureza contínua do processo de 

desenvolvimento cognitivo; os possíveis enviesamentos (essencialmente culturais) 

potencialmente provocados pelos examinadores; a observância estrita à natureza da 

inteligência e a consequente não consideração de outras áreas que podem influenciar o 

desempenho cognitivo dos sujeitos118; e a valorização excessiva da componente “disfuncional” 

dos sujeitos e a desvalorização dos benefícios do recurso a ferramentas, instrumentos e 

estratégias que catalisem e maximizem o potencial cognitivo dos indivíduos (Sprinthall, 

Sprinthall, 1993). Efectivamente, o défice cognitivo não pode ser observado como uma 

dimensão unidimensional e permanente, não permeável a factores sociais e educativos 

(Albuquerque, 1996) e a alterações contextuais que ocorrem ao longo da vida dos sujeitos. 

Neste sentido, as referidas escalas e testes não deverão ser utilizados de forma única no 

diagnóstico e avaliação, numa perspectiva de entendimento da deficiência mental como um 

défice não isolado dos processos de interacção entre os sujeitos e o ambiente (Albuquerque, 

1996). Como indicam Vieira e Pereira, o diagnóstico e apoio a sujeitos com deficiência mental 

deverá valorizar essencialmente a definição de estratégias de adaptação educativa e social: 

“Mais do que classificar as pessoas procura-se classificar apoios de que elas necessitam.” 

(Vieira e Pereira, 1996: 45).  

Concomitantemente, tem-se verificado, nos últimos anos, uma tendência no sentido de 

abandonar a designação “deficiência mental” e passar a utilizar a designação “défice cognitivo”, 

segundo uma lógica de entendimento da cognição como um sistema complexo de processos 

mentais, de natureza relativa e contextual, do qual fazem parte diferentes áreas e sub-sistemas 

(incluindo a emocional, a comportamental e a social) e não unicamente restrito a limitações de 

inteligência (Oliveira, 1998).  

4.2.2. Trissomia 21, caracterização geral 

A Trissomia 21 é causada por uma alteração cromossómica e tem implicações no 

desenvolvimento motor e cognitivo (Hattori et al, 2000). De entre as várias alterações 

cromossómicas, a Trissomia 21 regista o grau mais elevado de prevalência, afectando, em 

média, 1 em cada 700 a 1000 nascimentos e é a que, comummente, mais facilmente se 

associa ao défice cognitivo (Hattori et al, 2000; Kliewer, 1994; Miller, Leddy e Leavitt, 1999a; 

Wishart, 1988). Em Portugal, estima-se o nascimento de 130 a 170 crianças com Trissomia 21, 

por ano, e calcula-se que existam cerca de 12.000 a 15.000 sujeitos portadores (Palha, 2000). 

Apesar de um grande número de investigações em torno da etiologia desta doença, não é 

                                                 
118 A este pretexto, importa sublinhar a importância da já referida proposta de Gardner de uma teoria de inteligências múltiplas que 
enquadra o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos numa lógica alargada a campos de competência diversificados. 
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possível identificar factores precisos que contribuam para a mesma (Kozma, [1995] 2001; 

Kessling e Sawtell, 2001; Pisarchick, 2000; Wishart, 1998). 
A Trissomia 21 ou Síndrome119 de Down foi descrita, pela primeira vez, pelo médico 

inglês John Langdon Down (1828-1896), em 1866, no artigo “Observations on an Ethnic 

Classification of Idiots”, no qual Langdon apresenta as principais conclusões de um conjunto de 

observações realizadas num asilo de Surrey, em Inglaterra120 (Cicchetti e Beeghly, 1990a; 

Irvine, 2000; Palha, 2000). Nesta altura, esta síndrome foi igualmente designada de 

“Mongolismo”, face à similitude das características físicas dos sujeitos observados com as dos 

indivíduos naturais da Mongólia (Kliewer, 1994). Mais tarde, em 1959, o geneticista francês 

Jerome Lejeune e os seus colaboradores, identificam a presença de um cromossoma supra-

numerário, no par 21, e contribuem para a nova designação desta doença genética (Kozma, 

[1995] 2001; Nielsen, 1999). 

A Trissomia 21 resulta da presença de um cromossoma extra no par 21, pelo que os 

indivíduos portadores de Trissomia 21 têm 47, em vez dos comuns 46 cromossomas (23 

pares). Assim, no cromossoma 21, o mais pequeno de todos os cromossomas, encontram-se 

três cromossomas em vez do par normal (Wishart, 1988; Hattori et al, 2000; Reeves, 2000). Os 

cromossomas, apresentam-se, tipicamente, em 23 pares e estão presentes em todas as 

células do corpo humano. Em cada célula podemos encontrar 46 cromossomas: corpos 

microscópicos, com a forma de bastonetes, que integram os genes e assumem, portanto, o 

papel fundamental de assegurar a informação genética que define as especificidades de cada 

ser humano. No processo de reprodução das células, designado de mitose, a célula original (ou 

célula mãe) – com 46 cromossomas – dá origem a duas novas células (ou células filhas), 

duplicando o seu conteúdo e criando, portanto, duas novas células, cada uma com 46 

cromossomas (os já referidos 23 pares). Este processo de formação de células com 46 

cromossomas ocorre em todas as células do corpo humano, à excepção das células 

reprodutivas: nestas (óvulos e espermatozóides) não existem 46 cromossomas, mas antes 

apenas 23. No processo de formação destas células reprodutivas, designado de meiose, cada 

par de cromossomas não se duplica (como se passa na já descrita meitose), mas antes 

separa-se: assim, ocorre um processo de disjunção que resulta na atribuição, a cada célula 

reprodutiva filha, de apenas um cromossoma do par original e na totalização de apenas 23 

cromossomas por célula reprodutiva. No processo de fertilização, o óvulo e o espermatozóide, 

cada um com 23 cromossomas, combinam-se produzindo um ovo fertilizado com um total de 

46 cromossomas que se desenvolve e divide, por mitose (Kozma, [1995] 2001). 

Quanto ocorrem problemas na formação das células reprodutivas (durante o acima 

referido processo de meiose), podem desenvolver-se alterações cromossómicas que afectam o 
                                                 
119 Uma síndrome é, tipicamente, associada a um conjunto de sintomas, sinais e características que contribuem para a determinação 
de uma condição particular de saúde (Vergason e Anderegg, 1997). 
120 De acordo com Cicchetti e Beeghly (1990), Esquirol, em 1938, havia já descrito crianças com esta síndrome.  
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óvulo fertilizado. Um dos problemas que pode ocorrer na meiose é a “não disjunção”, um erro 

que resulta da não separação de um par de cromossomas, dando origem não a duas células 

reprodutivas com 23 cromossomas cada, mas antes a duas células reprodutivas com um 

desequilíbrio cromossómico: uma célula contém 24 cromossomas e outra 22 (esta última, com 

um cromossoma a menos, não é tipicamente fertilizada). Caso esta célula reprodutiva com 24 

cromossomas seja fertilizada, é gerado um óvulo com 47 e não 46 cromossomas. Quando, na 

“não disjunção”, ambos os cromossomas 21 são transportados para a célula reprodutiva filha e 

essa célula é fertilizada, gera-se um óvulo fertilizado com Trissomia 21 não disjuntiva, ou seja, 

com três em vez de dois cromossomas 21. Durante o processo normal de crescimento do novo 

embrião, este cromossoma suplementar é copiado para todas as novas células, resultando na 

presença do mesmo em todas as células. Esta é a forma mais comum de Trissomia, afectando 

cerca de 96% dos portadores e provocando um desequilíbrio no material genético dos sujeitos 

que afecta o seu desenvolvimento (op cit, [1995] 2001). 

Para além da “não disjunção” ou Trissomia Homogénea, existem ainda mais dois tipos de 

Trissomia 21: a translocação e o mosaicismo, igualmente responsáveis pelo comprometimento 

do desenvolvimento dos portadores. Na translocação, o cromossoma supranumerário 

encontra-se ligado à totalidade ou parte de outro cromossoma (tipicamente ao 14 ou a outro 

cromossoma 21). Já no mosaicismo, a forma menos comum de Trissomia, apenas algumas 

células do embrião contém o cromossoma suplementar, já que o erro de separação 

cromossómica não ocorre antes ou durante o processo de fertilização (como acontece com a 

Trissomia 21 não disjuntiva e com a Trissomia 21 por translocação), mas antes após o 

processo de fertilização. Esta não afectação da totalidade das células, que ocorre no 

mosaicismo, resulta numa atenuação das problemáticas tipicamente associadas à Trissomia 

21; assim, os portadores de Trissomia 21 por mosaicismo apresentam, na maior parte dos 

casos, um grau menos acentuado das características físicas e cognitivas típicas da Trissomia 

21 (Kessling e Sawtell, 2001; Kozma, [1995] 2001; Sampedro, Blasco e Hernández, 1997). 

Investigações recentes cobriram a sequência do DNA deste cromossoma, em 99.7%, e 

comprovam que este representa entre 1 a 1.5% do genoma humano, sabendo-se igualmente 

que apenas 10 a 20% do material genético deste cromossoma está directamente envolvido na 

Trissomia 21 (Cicchetti e Beeghly, 1990a; Hattori et al, 2000; Reeves, 2000).  

4.2.3. Trissomia 21, características físicas 

Os sujeitos portadores de Trissomia 21 apresentam características físicas específicas, 

que podem variar de caso para caso (Pisarchick, 2000), algumas das quais com relevância no 

contexto deste estudo, já que podem conferir alguma especificidade aos processos de 
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utilização de ferramentas computacionais (nomeadamente ao nível da motricidade fina121 e da 

coordenação mão-olho122 - e consequente dificuldade de manipulação de dispositivos de input - 

e ao nível das capacidades visuais e auditivas). 

Tipicamente, os indivíduos com Trissomia 21 têm uma estatura baixa e apresentam um 

desenvolvimento motor mais lento, nos primeiros anos de vida. Em muitos casos, são 

detectados problemas cardíacos (cardiopatias congénitas) (Hattori et al, 2000; Wishart, 1988), 

assim como alguns problemas ao nível da visão (apesar de não muito graves) e da audição (de 

prevalência superior e muitas vezes decorrentes de condições específicas do ouvido interno e 

de infecções repetidas) (Condeço et al, 1999; Oelwein, 1995). Efectivamente, algumas das 

complicações congénitas associadas à Trissomia 21 resultavam, até há alguns anos atrás, 

numa curta esperança de vida; actualmente, e face aos progressos médicos e científicos, a 

esperança de vida destes sujeitos aumentou (Cicchetti e Beeghly, 1990a), resultando num 

equivalente incremento dos desafios de integração social e profissional destes indivíduos. 

Destacam-se ainda as seguintes características (cuja manifestação pode variar de caso 

para caso): cavidade oral pequena; macroglossia (língua grande e protuberante); dentes 

pequenos e com problemas de formação e implantação; problemas de tonicidade muscular 

(hipotonia) e consequente comprometimento da coordenação motora e equilíbrio; olhos em 

posição oblíqua e fendas palpebrais orientadas para fora (obliquidade na fenda palpebral e 

pregas de pele no canto interior da pálpebra); manchas na parte exterior da íris (designadas de 

Manchas de Bruschfield); dimensão reduzida das mãos (e presença de apenas uma linha ou 

prega na palma); dedos das mãos curtos e grossos; presença de apenas uma articulação 

flexível no quinto dedo da mão (em vez de duas); pés largos e com dedos pequenos; nariz de 

dimensões reduzidas; cana do nariz achatada; fossas nasais de dimensão reduzida e 

consequente aumento da probabilidade de congestões nasais; orelhas pequenas e de 

implantação baixa; canal auditivo de dimensão reduzida e consequente tendência para 

infecções no ouvido; pescoço curto e cabeça pequena (Kozma, [1995] 2001; Pueschel, 1995; 

Sampedro, Blasco e Hernández, 1997). 

4.2.4. Trissomia 21, cognição e linguagem 

Do ponto de vista cognitivo, verifica-se uma heterogeneidade e variabilidade considerável 

nos sujeitos portadores de Trissomia 21 (Spiker e Hopmann, 1997; Tien e Hall, 1996; Wishart, 

1998), associada a um conjunto particular de características que, na maior parte dos casos, 

resulta num défice cognitivo que pode variar entre o ligeiro e o moderado (Nielsen, 1997; Tien e 

                                                 
121 A motricidade final refere-se às competências de utilização dos grupos musculares da mão (Vergason e Anderegg, 1997) e 
encontra-se tipicamente implicada em actividades como a escrita manual ou a manipulação do rato. 
122 A coordenação mão-olho corresponde à capacidade de combinar e coordenar funções da visão e das mãos no decurso de 
actividades de manipulação asseguradas pela mãos (Vergason e Anderegg, 1997), como ocorre na utilização de dispositivos de input 
como o rato e o teclado. 



 
Estudo de Caso  
Descrição e caracterização das especificidades do público-alvo 

  pag. 201 
 

Hall, 1996). De acordo com Wishart (1998), numa perspectiva ecológica e considerando o grau 

de autonomia pessoal e social que estes indivíduos conseguem hoje alcançar, é possível 

afirmar que estes sujeitos, genericamente, não apresentam um défice cognitivo severo ou 

grave, já que, no desenvolvimento cognitivo destes sujeitos, interferem factores para além do 

biológico: os factores ambientais (nomeadamente os sociais e educativos) assumem, portanto, 

um papel que pode ser fundamental na determinação das capacidades cognitivas destes 

sujeitos. Efectivamente, e como indicam Bird e Buckley, (1994) cada vez mais são relatados 

casos de indivíduos com Trissomia 21 que adquirirem níveis elevados de autonomia pessoal e 

profissional e de integração social:  

“Each year accounts are published of more and more young adults who are working and 
living independently, including becoming TV actors, learning to drive and succeeding in a wide 
variety of jobs. The main reasons for this change are more normal family and social 
experiences, better heath care and early intervention, better educational opportunities and more 
positive social attitudes towards disability.” (op cit, 1994: 3).  

Sublinha-se, portanto a natureza dinâmica e transaccional dos processos de 

desenvolvimento cognitivo destes sujeitos, numa perspectiva de valorização das interacções 

sociais e dos diálogos contextuais. Este recente incremento da autonomia e qualidade de vida 

dos indivíduos com Trissomia 21, decorrente das actuais condições de apoio e assistência 

(nomeadamente ao nível da intervenção precoce, saúde, educação e formação profissional) 

favorece o aumento dos contactos sociais e permite que, genericamente, se possam 

estabelecer mais contactos com estes sujeitos e se amplifique o conhecimento acerca das 

suas particularidades. No entanto, e como indicam Troncoso e Cerro ([1998] 2004), esta 

recente exposição social vem, cumulativamente, introduzir e multiplicar as variáveis de análise, 

avaliação e estudo dessas particularidades, nomeadamente ao nível das influências dos 

contextos sociais de inclusão. 

Considerando, em específico, os processos de desenvolvimento cognitivo, são 

tipicamente referidas duas teorias principais: a que indica que o desenvolvimento destes 

sujeitos ocorre, quer quanto à estrutura quer quanto à organização, do mesmo modo do que 

nos sujeitos ditos normais, mas apenas de forma mais lenta (“delay theory” ou paradigma 

desenvolvimentalista123) e a que indica que existem diferenças específicas no desenvolvimento 

cognitivo destes sujeitos, quando comparados com os sujeitos ditos normais (“difference 

theory” ou paradigma do défice específico) (Wishart, 1988; Albuquerque, 1996; Oliveira, 1998). 

Wishart (1988) defende que importa observar estes dois modelos teóricos, propondo uma 

abordagem dual que beneficie a observação, quer das especificidades do desenvolvimento 
                                                 
123 De acordo com Oliveira (1998), Vygotsky é um dos percursores desta teoria desenvolvimentalista, no sentido em que indicava que 
as crianças com atraso mental apresentavam o mesmo perfil de desenvolvimento das crianças ditas normais. É neste contexto que, e 
numa perspectiva psicoeducacional, Vygotsky afirma que o meio social e, em concreto, a orientação e colaboração de adultos ou pares, 
assumem um papel fundamental no desenvolvimento potencial dos sujeitos. Segundo Gindis (1995), esta interacção social com o 
colectivo é, para Vygotsky, primordial para assegurar o fortalecimento das funções psicológicas superiores. Gindis (1995) adianta ainda 
que esta perspectiva de Vygotsky contribuiu de forma decisiva para a compreensão da deficiência como um processo dinâmico e para a 
observação das potencialidades de desenvolvimento dos indivíduos com deficiência. 
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cognitivo dos indivíduos portadores de Trissomia 21, quer dos aspectos relativos a atrasos 

neste processo. Já Cicchetti e Beeghly (1990a) defendem a perspectiva desenvolvimentalista, 

apresentando a proposta de uma teoria integrativa do estudo dos processos de 

desenvolvimento dos sujeitos com Trissomia 21: para estes autores esta abordagem poderá 

permitir uma minimização da leitura estereotipada dos comportamentos e características 

destes indivíduos e uma observação alargada e multidisciplinar das problemáticas que 

afectam, tipicamente, estes sujeitos. Esta lógica desenvolvimentalista e integrativa, poderá 

ainda, e de acordo com os referidos autores, privilegiar a observação dos ambientes naturais 

de desenvolvimento, a proposta de modelos transaccionais de intervenção (que permitam o 

estudo dos diferentes domínios envolvidos no desenvolvimento dos sujeitos) e a observação e 

estudo dos processos de influência mútua entre diferentes domínios do desenvolvimento e 

diferentes competências e modalidades cognitivas (Cicchetti e Beeghly, 1990b).  

Para Cotrim e Ferreira (2001) são evidentes as especificidades do perfil cognitivo destas 

crianças, pelo que as autoras defendem, em consistência com diferentes estudos que têm 

vindo a ser realizados desde a década de 80, que os sujeitos com Trissomia 21 não 

apresentam simplesmente um desenvolvimento mais lento, tendo, portanto, dificuldades 

específicas e necessitando de programas de intervenção particulares que permitam compensar 

directamente essas dificuldades.  

De forma consistente com a proposta de Wishart (1988) acima referida de uma 

abordagem dual, consideram-se aqui, tanto as especificidades do perfil de desenvolvimento 

dos sujeitos portadores de Trissomia 21, como as áreas nas quais se verificam os atrasos e 

dificuldades mais significativos. Entre outros, destacam-se os seguintes aspectos, adiante 

descritos: comprometimento dos mecanismos de atenção e de estado de alerta; dificuldades 

nos processos de correlação, análise, cálculo e pensamento abstracto; assimetria no 

desenvolvimento da linguagem expressiva e compreensiva; preferência pelo processamento 

visual; comprometimento da memória auditiva e da memória de curto-prazo; dificuldades de 

abstracção, generalização e consolidação; dificuldades de construir a partir de conhecimento 

recentemente adquirido; dificuldades no entendimento cronológico e na síntese de eventos 

sucessivos; e tendência para o recurso a esquemas de interacção social de diversão, durante 

situações de aprendizagem (evitamento cognitivo)124. 

                                                 
124 É ainda comummente referida uma tendência para o declínio nas capacidades intelectuais dos sujeitos com Trissomia 21 que, 
tipicamente, ocorre na adolescência. De acordo com diferentes estudos, inclusive com estudos de Wishart, e conforme referem Sigman 
e Ruskin (1999), a observação deste declínio na adolescência pode estar associada a quatro factores principais: à não fidelidade total 
dos processos de aplicação de testes de inteligência a este grupo alvo (de acordo com estudos realizados, os sujeitos com Trissomia 21 
apresentam uma tendência para performances abaixo das suas capacidades reais, quando confrontados com a aplicação de testes de 
inteligência); à influência das limitações da linguagem expressiva que, tipicamente, se revelam com maior intensidade depois dos 10 
anos de idade (efectivamente, a partir desta fase etária, recorre-se com mais frequência a testes que envolvem o domínio da linguagem 
expressiva, enquanto que os testes aplicados na infância valorizam a expressão não verbal, área que se encontra particularmente 
desenvolvida neste grupo de sujeitos); a um efectivo declínio nas áreas cognitivas, decorrente de possíveis disfunções cerebrais; e à 
não continuidade dos programas de intervenção específica e periódica que, tipicamente, são aplicados durante a infância e no período 
escolar e que, em muitos casos, deixam de ser aplicados na adolescência comprometendo quer as novas aquisições, quer a 
manutenção das aquisições feitas (Sigman e Ruskin, 1999). 
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A área da atenção encontra-se comprometida, de acordo com Toncoso e Cerro ([1998] 

2004), em função de limitações nos sistemas neurológicos responsáveis pelos processos de 

orientação, atenção executora e estado de vigília. Em consequência, são relatadas dificuldades 

nas duas funções principais que asseguram os processos de atenção: na evocação e 

orientação a um acontecimento, objecto ou objectivo; e na aplicação e manutenção da atenção 

a esse acontecimento, objecto ou objectivo. Considerando as referidas limitações, revela-se 

fundamental desenvolver programas de intervenção que valorizem o estímulo destas funções, 

por forma a assegurar a eficácia dos processos de cognição e aprendizagem (Toncoso e Cerro 

[1998] 2004). 

No que respeita ao campo da comunicação e linguagem, uma área-chave para o 

desenvolvimento cognitivo destes sujeitos (Miller, Leddy e Leavitt, 1999a), é comummente 

referido um défice que afecta as performances comunicativas e que resulta, muitas vezes, de 

dificuldades auditivas assim como de problemas ao nível do processamento simultâneo e 

sequencial, nomeadamente no que respeita ao entendimento cronológico, à síntese de eventos 

sucessivos, à memória auditiva125 sequencial e à construção de conhecimento recentemente 

adquirido (Condeço et al, 1999; Pueschel, 1988; Wishart, 1988; Wishart, 1998;). O défice 

auditivo, ainda que possa ser transitório, é muitas vezes apontado como altamente responsável 

pelo comprometimento da expressão oral, já que dificulta a aprendizagem por via auditiva 

(Oelwein, 1995). As dificuldades centram-se, assim, no processamento auditivo-motor e 

auditivo-vocal126, mais do que no processamento visuo-motor e visuo-vocal127. Assim, as 

crianças portadoras de Trissomia 21 apresentam performances visuais tipicamente superiores 

às auditivas, associadas a um bom desenvolvimento da percepção e memória visuais, pelo que 

é, muitas vezes, aconselhado o estímulo mnésico por recurso a estratégias que valorizem a 

componente visual (Condeço et al, 1999; Pueschel, 1988; Troncoso e Cerro, [1998] 2004).  

As áreas do reconhecimento, recordação e memória de curto prazo (Miller, Leddy e 

Leavitt, 1999b) encontram-se igualmente afectadas, nomeadamente ao nível das já referidas 

áreas da memória auditiva sequencial, da consolidação dos conhecimentos e da competência 

para “construir conhecimento” a partir de conhecimento recentemente adquirido (Bird e 

Buckley, 1994; Condeço et al, 1999; Pueschel, 1988). 

Os sujeitos portadores de Trissomia 21 apresentam ainda, tipicamente, capacidades de 

expressão inferiores às de compreensão ou recepção (a partir dos 18 meses, são muitas as 

crianças com Trissomia 21 que apresentam um atraso na linguagem expressiva apesar de não 

                                                 
125 A memória auditiva corresponde à capacidade para reter e recordar informação obtida pela via auditiva (Vergason e Anderegg, 
1997). 
126 O processamento auditivo-motor corresponde à produção de movimentos em resposta a estímulos ou pistas obtidos pela via 
auditiva (Vergason e Anderegg, 1997) enquanto que o processamento auditivo-vocal corresponde à produção de vocalizações em 
resposta a estímulos ou pistas obtidos pela via auditiva.  
127 O processamento visuo-motor corresponde à produção de movimentos em resposta a estímulos ou pistas obtidos pela via visual, 
enquanto que o processamento visuo-vocal corresponde à produção de vocalizações em resposta a estímulos ou pistas obtidos pela via 
visual. 
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existir grande comprometimento da linguagem compreensiva) (Condeço et al, 1999; Miller, 

1998; Miller, Leddy e Leavitt, 1999a). Estes sujeitos podem, assim, apresentar uma produção 

mais reduzida de vocabulário e dificuldades na sintaxe e semântica (Kumin, 1994; Miller, Leddy 

e Leavitt, 1999b) que resultam, em muitos casos, numa tendência para um discurso de 

natureza “telegráfica” (Bird e Buckley, 1994).  

Ao nível da compreensão, são essencialmente relatadas dificuldades na compreensão de 

frases complexas e longas e na compreensão de alguns conceitos abstractos como os relativos 

ao tempo (conceito de antes, depois, etc.) (Murray-Branch e Gamradt, 1999). De acordo com 

Bird e Buckley (1994) estes problemas na compreensão de frases longas e complexas devem 

ser trabalhados com recurso à ilustração de textos e seguindo estratégias de envolvimento dos 

próprios sujeitos na composição dessas ilustrações, nomeadamente propondo tarefas como a 

comparação, a nomeação e a selecção de palavras: “Pictures, manipulation of objects, or 

actions can all be used to teach comprehension alongside text, but activities where sentences 

are placed next to the correct Picture illustrate the point.” (op cit, 1994: 8). 

Já no que respeita à expressão, a área mais afectada, e de acordo com Miller (1988), as 

dificuldades decorrem, genericamente, de quatro factores principais: dos problemas ao nível do 

processamento auditivo, de problemas de coordenação motora no campo da produção da fala, 

de factores ambientais relacionados com a baixa expectativa muita vezes criada de produção 

da fala e consequente baixo nível de interacção comunicativa estabelecida com estes sujeitos, 

e com incapacidades cognitivas e linguísticas específicas. Para Kumin (1994), estas 

dificuldades na área da linguagem expressiva são, para além de uma consequência do défice 

cognitivo, essencialmente decorrentes de condições fisiológicas específicas, tais como: das 

condições do ouvido interno e consequentes infecções repetidas e perda auditiva; das 

dificuldades de produção da fala decorrentes da hipotonia dos músculos faciais e da reduzida 

dimensão da cavidade oral associada à já referida macroglossia; e das dificuldades 

respiratórias que muitos sujeitos apresentam. Também Wishart (1988) e Cotrim e Ferreira 

(2001), indicam que este défice na linguagem expressiva é decorrente de dificuldades de 

articulação da fala causadas pela pequena cavidade oral e macroglossia, associadas a uma 

baixa tonicidade muscular dos lábios, língua e queixo e a problemas respiratórios. Estas 

condições específicas afectam, na maioria dos casos, as capacidades de articulação da fala, a 

fluência do discurso, a produção de sequências correctas de sons e as condições de 

ressonância dos sons produzidos, resultando num quadro de atraso significativo das 

competências de linguagem expressiva. Ainda assim, importa sublinhar que este défice na 

linguagem expressiva não afecta a dimensão da linguagem compreensiva nem, como afirma 

Kumin (1994), a compreensão da importância e da finalidade do processo comunicativo. 

Efectivamente, a componente da compreensão não se encontra, na maior parte dos casos, 

afectada, pelo que esta característica dos sujeitos portadores de Trissomia 21 é muitas vezes 
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referida como “assincronismo receptivo-compreensivo” (ou “receptive-expressive gap”) (op cit, 

1994). Neste contexto, e apesar das dificuldades de produção e articulação da fala e dos já 

referidos défices no desenvolvimento das componentes da sintaxe e semântica do discurso, os 

indivíduos com Trissomia 21 apresentam, tipicamente, competências elevadas no campo da 

pragmática da comunicação, ou seja, nas modalidades de uso social da linguagem, 

nomeadamente no que respeita ao contacto visual, ao uso de cumprimentos e regras de 

conversação (como a organização temporal sequencial - turn taking) e uso de gestos e 

expressões faciais (op cit, 1994). 

Efectivamente, e apesar de não poder ser identificada como uma característica 

homogénea em todos os indivíduos com Trissomia 21, este “assincronismo” entre o 

desenvolvimento da linguagem expressiva e o desenvolvimento da linguagem compreensiva é 

muito comum e pode afectar profundamente a inteligibilidade e o desenvolvimento de 

competências comunicativas e comprometer a inclusão social (Spiker e Hopmann, 1997). É 

neste sentido que, para além de uma intervenção ajustada às particularidades de cada sujeito, 

aplicada em diferentes contextos (op cit, 1997), é, muitas vezes, aconselhado o recurso a 

modalidades alternativas e aumentativas de comunicação que podem ser de natureza 

temporária ou definitiva. Recomenda-se anda o estímulo à utilização de competências de 

comunicação não verbal que assegurem a troca eficaz de mensagens e que valorizem o 

recurso às já referidas competências da pragmática da comunicação, assim como o recurso a 

imagens ou palavras para facilitar o processo comunicativo (Miller, Leddy e Leavitt, 1999a). É 

neste contexto que são propostos os sistemas temporários de comunicação alternativa 

(direccionados para os sujeitos que apresentam um atraso grave no desenvolvimento da fala, 

mas que se espera que venham a falar), como é exemplo o sistema de Comunicação Total 

que, considerando as capacidades anteriormente referidas de processamento visuo-motor, 

prevê a utilização paralela de gestos funcionais e de estratégias de promoção da utilização da 

fala, num período pré-verbal e enquanto “tramploim” para o desenvolvimento futuro da 

expressão verbal (Almeida et al, 2005; Kliewer, 1994; Kumin, 1994; Spiker e Hopmann, 1997; 

Vergason e Anderegg, 1997; Von Tetzchner e Martinsen, 2000;). Efectivamente, e apesar da já 

referida tendência global para um défice na linguagem expressiva, as crianças com Trissomia 

21 apresentam um grau substancial de heterogeneidade a este nível: “...encontram-se crianças 

com bom desenvolvimento da fala, crianças que desenvolvem uma fala pouco inteligível e 

crianças que não desenvolvem a fala ou que só a desenvolvem de forma muito limitada...” (Von 

Tetzchner e Martinsen, 2000: 72). De facto, o desempenho ao nível da linguagem oral, no caso 

da Trissomia 21, ainda que esteja dependente de factores diversos, como a audição, a função 

motora da fala ou a idade cronológica dos sujeitos, pode ser entendido como um processo de 

desenvolvimento contínuo com efeitos que se podem verificar depois da idade precoce 

(Constantino, Cotrim e Ferreira, 2001). Como indicam Bird e Buckley (1994), este défice na 
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expressão resulta, muitas vezes, numa subvalorização das capacidades intelectuais destes 

sujeitos, pelo que é recomendado o recursos a modalidades alternativas de comunicação (que 

envolvam, por exemplo, respostas motoras, como o apontar ou o seleccionar): 

 “… children with Down Syndrome can do better on tasks which allow them to respond 
manually, with gesture, pointing or selecting to indicate answers than tasks which demand 
verbal responses. In other words, their ability may be underestimated because they have 
difficulty organising and producing spoken answers even when they understand the question or 
the solution to the task.” (op cit, 1994: 5). 

4.2.5. Trissomia 21, interacção social, comunicação e jogo simbólico  

Os sujeitos portadores de deficiência apresentam, muitas vezes, atrasos no 

desenvolvimento social. São, tipicamente, descritas dificuldades no estabelecimento e 

manutenção de laços sociais e, consequentemente, estes indivíduos apresentam, 

genericamente, índices elevados de isolamento e solidão. Pavri e Luftig (2000) efectuaram um 

estudo acerca das competências sociais de sujeitos com deficiência, em idade escolar, e 

concluíram que estes sujeitos apresentam níveis de “popularidade social” muito baixos; ainda 

assim, os autores verificaram que os sujeitos estudados não se consideraram menos 

competentes socialmente. Neste contexto, os autores sugerem o desenvolvimento e 

implementação de estratégias de aconselhamento e acompanhamento que valorizem a 

aprendizagem de competências sociais, a decorrer no contexto das actividades educativas (op 

cit, 2000). 

No caso concreto da Trissomia 21, é genericamente indicado que estes sujeitos 

apresentam um desempenho social superior ao mental (Troncoso e Cerro ([1998] 2004). Neste 

sentido, estes sujeitos são muitas vezes caracterizados como sendo capazes de realizar trocas 

sociais positivas (Murray-Branch e Gamradt, 1999), apresentando, tipicamente, grandes 

capacidades de interacção social e demonstrando interesse em agradar, participar e aprender 

quer com pares, quer com adultos (Cotrim e Ferreira, 2002; Sampedro, Blasco e Hernández, 

1997). Ainda assim, importa observar com precaução as considerações acerca do 

comportamento social dos sujeitos com Trissomia 21, nomeadamente quando este decorre 

durante os momentos de aprendizagem formal. Conforme descrito adiante, tem sido verificada 

uma tendência, nestes sujeitos, para o uso de competências sociais como forma de evitar 

situações de aprendizagem: “… children with DS [Down Syndrome] learn to use – or, rather, 

misuse – social skills to avoid learning situations.” (Wishart, 1988: 41).  

É neste contexto que é amplamente recomendada, por um lado, a não generalização do 

estereótipo que caracteriza a criança com Trissomia 21 como sendo muito social e afectuosa 

(Wishart, 1988) e, por outro, a criação de actividades e estratégias que promovam o sentimento 

de identidade pessoal de cada sujeito num quadro de partilha social com os outros (Pueschel, 

1988). De acordo com Tien e Hall (1996) o estímulo das competências comunicativas e sociais 
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deverá ser feito de forma transversal às diferentes actividades escolares e iniciado o mais cedo 

possível. Neste processo, e para as autoras, importa valorizar não apenas o treino de 

competências sociais específicas (como cumprimentar, saudar, aguardar pela sua vez128, entre 

outros), mas também a promoção das relações interpessoais entre pares. Concomitantemente, 

e no contexto do estímulo das competências sociais, são também amplamente recomendadas 

actividades de promoção das competências de jogo.  

De acordo com Coutinho (1991), o jogo, no contexto do desenvolvimento de sujeitos 

portadores de deficiência, poderá ser catalisador de processos de aprendizagem e de 

expressão de motivações e significados. Para Kumin (1994) a observação das manifestações e 

modalidades de jogo dos sujeitos com Trissomia 21, proporciona um cenário rico de análise do 

processo de desenvolvimento e aprendizagem destes sujeitos. É neste sentido que o jogo é, 

muitas vezes, indicado como sendo um alicerce, ou um modo de valorização da criação das 

zonas de desenvolvimento potencial, propostas por Vygotsky, sendo particularmente 

aconselhado nos períodos sensório-motor e pré-operatório, apresentados por Piaget (Coutinho, 

1991). Como indica Tomás da Silva (2000), Piaget sublinha a importância do jogo simbólico129 

no desenvolvimento da inteligência pré-operatória, nomeadamente como mecanismo 

fundamental na passagem do período sensório-motor para o período pré-operatório. A este 

propósito, Duarte Luís (2000) indica que, apesar de tanto os contributos de Piaget como de 

Vygotsky serem amplamente referidos como fontes teóricas para os estudos acerca da 

actividade simbólica, importa atender às diferenças que estas duas perspectivas teóricas 

encerram. Na perspectiva de Piaget, são as construções activas dos sujeitos e a construção de 

conhecimento, a partir de actividades e acções que estes exercem sobre os objectos, que 

asseguram o desenvolvimento da função semiótica e da representação simbólica e figurativa 

(presente tanto nas actividades de “role play” - faz de conta - como nas actividades com 

brinquedos), ou seja, da capacidade de “tornar presente objectos ou situações ausentes” 

(Frazão, 2000: 100); neste sentido, Duarte Luís (2000) indica que, nesta perspectiva de Piaget, 

os factores sociais não se constituem como a fonte do desenvolvimento, ou seja, as 

construções e desenvolvimentos dos sujeitos realizam-se numa lógica de “dentro para fora”. Já 

na perspectiva de Vygotsky, a interacção e mediação social é entendida como ponto de partida 

(e não como ponto de chegada) para o desenvolvimento, numa lógica em que as relações e 

                                                 
128 De acordo com Leitão (2000), as actividades de “turn taking”, ou organização temporal sequencial das actividades, são estruturas 
reguladoras da interacção, de importância fundamental no contexto da interacção social e do jogo. O treino e aprendizagem destas 
regras específicas de alternância da interacção deve assegurar que todos compreendem as estratégias de sinalização do término e 
início do comportamento de cada interveniente. 
 
129 No contexto da análise das competências de jogo simbólico, a expressão “simbólico” é utilizada, e como explicita Leitão (2000), de 
acordo com a abordagem de Piaget que entende o “símbolo” ou a “actividade simbólica” de forma abrangente e alargada e não segundo 
o esquema proposto por Peirce no qual o símbolo é entendido como uma sub classe dos signos: “… Piaget e Peirce atribuem aos 
termos «signo» e «símbolo» sentidos claramente diversos e até antagónicos. De facto, para Peirce, a expressão «signo» compreende a 
classe mais alargada, sendo os «símbolos» como que uma subclasse de signos, caracterizada pela arbitrariedade e convencionalidade 
das relações entre signo e referente. No caso de Piaget, a expressão «símbolo» ou «actividade simbólica», refere-se precisamente à 
classe mais alargada, sendo os «signos» entendidos como uma subclasse onde as relações simbólicas são marcadamente arbitrárias e 
convencionais.” (Leitão, 2000: 13). 
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interacções sociais são entendidas enquanto fonte do progresso e crescimento dos indivíduos. 

Nesta perspectiva de Vygotsky, ganham especial relevância, para o já descrito 

desenvolvimento potencial dos sujeitos, os “parceiros mais capazes” – pares/colegas ou 

pais/educadores com os quais se podem estabelecer relações simétricas (com colegas/pares 

mais capazes) ou assimétricas, de natureza tutorial (com pais ou educadores). 

Assim, e considerando que o desenvolvimento da actividade simbólica é entendido, por 

diferentes autores, como fundamental para o processo de desenvolvimento dos sujeitos, numa 

lógica de reciprocidade interactiva, ou seja, acompanhando e reflectindo as capacidades de 

representação dos sujeitos e influenciando as áreas da cognição, emoção, linguagem e relação 

social (Leitão, 2000; Frazão, 2000), importa analisar a problemática do desenvolvimento da 

actividade simbólica nos sujeitos portadores de Trissomia 21. 

De acordo com Curado, Neto e Kooij (1997), o comportamento lúdico das crianças 

portadoras de Trissomia 21130 pode ser afectado pelas suas capacidades comunicativas, do 

comportamento social e emocional e das dificuldades ao nível da motricidade fina 

(nomeadamente as dificuldades de manipulação de objectos). Os referidos autores levaram a 

cabo um estudo acerca do comportamento lúdico das crianças portadoras de Trissomia 21 e 

concluíram que a maioria das crianças estudadas privilegiou a exploração do próprio corpo e 

do espaço à sua volta. Apenas 29% das crianças manipulou os brinquedos (exploração do 

material) e apenas 15% “brincou ao faz de conta”. Verificou-se, portanto, que a maior parte das 

crianças apresentou índices elevados de distracção e desinteresse, no decurso das tarefas 

apresentadas, não tendo, na maioria dos casos, ultrapassado a fase de exploração e 

manipulação dos brinquedos (observaram-se dificuldades em passar aos estádios seguintes de 

imitação, combinação e construção): “passam a maior parte do tempo em situação de 

exploração e experimentação do material, envolvendo-se mais tempo em actividades de 

preensão, inspecção e manipulação, não evoluindo para estádios mais elaborados de jogo.” 

(op cit 1997: 96). Estes resultados são, de alguma forma, consistentes com a indicação de Bird 

e Buckley (1994) de que as crianças com Trissomia 21, apesar de serem, na maioria dos 

casos, sociais e comunicativas, necessitarem, principalmente nos primeiros anos de vida (pelos 

2 anos), de apoio dos adultos durante actividades de jogo, especialmente no que respeita a 

actividades de jogo simbólico. Ainda assim, para as autoras, este apoio dos adultos durante 

actividades de jogo poderá ser necessário durante todo a período da infância face às 

dificuldades que alguns sujeitos apresentam ao nível da motricidade fina e que podem 

comprometer a manipulação de objectos.   

Também Coutinho (1991) realizou um estudo no campo da ludicidade, com crianças 

portadoras de Trissomia 21. A autora estudou o comportamento exploratório e o jogo, com 

                                                 
130 As componentes chave do comportamento lúdico são, para os referidos autores: a alteridade (jogar ao “faz de conta”), a 
afectividade, a flexibilidade (causada pelas alterações nos comportamentos), a voluntariedade (ligada à espontaneidade) e o controlo 
intrínseco (controlo da situação por parte da criança) (Curado, Neto e Kooij, 1997). 
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ênfase na influência dos brinquedos responsivos e não responsivos131. O estudo realizado foi 

particularmente direccionado para a análise da influência dos brinquedos enquanto fonte de 

estimulação sensorial e perceptiva e enquanto fonte de feedback (retroacção) do 

comportamento da criança (feedback estritamente contingente ao comportamento da criança - 

ao contrário do que se passa no feedback social). As conclusões mais relevantes deste estudo 

indicam que apesar de se ter verificado que as crianças com Trissomia 21, quando 

comparadas com crianças normais, passaram menos tempo em interacção com os brinquedos, 

considerando as duas tipologias de brinquedos, as crianças com Trissomia 21 passaram mais 

tempo a olhar para os brinquedos responsivos, que constituíram, portanto, um foco de 

interesse superior (Coutinho, 1991).  

Já os estudos de Sigman e Ruskin (1999) informam que as crianças com Trissomia, 

quando comparadas com outros grupos com défice cognitivo, e apesar de algumas 

dificuldades, são socialmente comunicativas e capazes de jogo imaginário, pelo que as autoras 

concluem da especial relevância da intervenção precoce nas áreas da comunicação e do jogo, 

como vista ao desenvolvimento de competências na área social e da linguagem. Sigman e 

Ruskin conduziram um importante estudo em torno das especificidades das competências 

sociais e de linguagem das crianças com autismo, Trissomia 21 e outros atrasos cognitivos, 

tendo investigado, entre outros aspectos, a influência mútua das competências precoces de 

jogo, interacção com pares e comunicação não verbal e analisado de que forma estes factores 

intervêm no desenvolvimento futuro da linguagem e das competências sociais. O estudo 

enquadra-se, portanto, numa lógica de valorização das competências comunicativas e sociais 

para o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos e para a construção de interacções familiares, 

grupais e sociais e consequente autonomização dos indivíduos. Neste contexto, a investigação 

conduzida por Sigman e Ruskin parte dos pressupostos teóricos de Bruner, Piaget, Bates e 

Vygotsky, já que aborda as influências da comunicação interpessoal e da representação 

simbólica no desenvolvimento cognitivo, linguístico e social. No caso concreto da Trissomia 21, 

o referido estudo indica (e de forma consistente com a já referida tendência para um quadro de 

maturidade que estes sujeitos apresentam nas áreas da compreensão e pragmática da 

comunicação) que, apesar do défice na linguagem expressiva, este grupo não apresenta um 

grande comprometimento das competências de comunicação não verbal e das competências 

de jogo imaginário132: “Children with Down Syndrome obviously have no problems with symbolic 

play and they do not even appear to suffer from a unique deficit in nonverbal communication. 

                                                 
131 Um brinquedo responsivo é aqui considerado com um brinquedo com feedback contingente, ou seja, com capacidade de produzir 
efeitos salientes, com uma natureza inovadora e após manipulação efectuada pelo sujeito (Coutinho, 1991). 
 
132 As competências de jogo simbólico e representação são consideradas fundamentais no contexto do estudo das competências 
sociais, na medida em que permitem transmitir e expressar níveis de compreensão relativamente a objectos e outros sujeitos, em 
moldes muitas vezes superiores aqueles que, por recurso à linguagem expressiva, as crianças conseguem utilizar. Consequentemente, 
estas competências de jogo e representação revelam-se cruciais para o estabelecimento de interacções positivas com pares (Sigman e 
Ruskin, 1999). 
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(…) In general, the children with Down Syndrome seem to communicate nonverbally rather well 

and their play skills are remarkable.” (Sigman e Ruskin, 1999: 50). É no contexto destas 

conclusões que as autoras sugerem que as limitações na linguagem expressiva, típicas dos 

sujeitos com Trissomia 21, não poderão ser directamente associadas a défices nas 

competências de representação simbólica. O estudo indica ainda que esta predisposição para 

as interacções sociais foi verificada com maior prevalência em situações de 

avaliação/intervenção formal – tipicamente em “laboratório” (as autoras indicam que os sujeitos 

apresentaram uma tendência para fixar e interagir com o adulto interveniente) – do que em 

situações de interacção social em ambientes informais, como o recreio escolar. Neste sentido, 

Sigman e Ruskin sugerem que importa valorizar o treino das competências sociais, no contexto 

de grupos alargados e em ambientes de interacção entre pares. Efectivamente, e como 

indicam as principais conclusões deste estudo, a interacção entre pares é fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo e linguístico dos sujeitos e encontra-se dependente de 

competências comunicativas e sociais (para as quais concorrem as competências precoces de 

comunicação não verbal e de jogo imaginário) (op cit, 1999). 

De forma consistente com estes resultados, Frazão (2000) indica, e em resultado de um 

estudo realizado acerca das competências de jogo simbólico das crianças com Trissomia 21, 

que estas desenvolvem actividades de jogo simbólico semelhantes, e por vezes superiores, às 

desenvolvidas por crianças normais133. Frazão conclui que, nas actividades de jogo em 

situação de interacção, estas crianças não apresentam o comportamento repetitivo e 

estereotipado que muitas vezes é associado aos comportamentos de jogo dos indivíduos com 

défice cognitivo. Ainda assim, os resultados deste estudo indicam que estes sujeitos tendem a 

necessitar, com mais frequência e intensidade do que os sujeitos normais, de apoio de um 

adulto para desenvolver e manter as actividades de jogo. Considerando estes resultados e a já 

referida dependência entre as capacidades de jogo simbólico e o desenvolvimento cognitivo, o 

autor recomenda que as actividades de jogo, com estas crianças, sejam entendidas não como 

uma simples “forma de ocupação do tempo”, mas antes como um “factor de promoção da sua 

aprendizagem” (Frazão, 2000: 113). 

Assim, no que respeita à comunicação e interacção social e apesar do défice na 

linguagem expressiva, os diferentes estudos parecem apontar para um perfil social avançado, 

especificamente no que respeita aos domínios não linguísticos da representação simbólica. 

Tanto nas áreas do jogo simbólico, como nos domínios social e afectivo, estes sujeitos 

apresentam, genericamente, e numa perspectiva claramente desenvolvimentalista, apesar de 

algumas especificidades, um desenvolvimento equivalente ao dos sujeitos ditos normais 

(Cicchetti e Beeghly, 1990b). Efectivamente, e como indicam Hodapp e Zigler (1990) esta 

                                                 
133 De acordo com Tomás da Silva (2000), Hill e McCune Nicolich (1981) haviam igualmente concluído que “as crianças com Síndroma 
de Down seguem as mesmas etapas de evolução do simbólico que as crianças sem deficiências quando emparelhadas com estas na 
base das suas idades mentais” (Tomás da Silva, 2000: 119). 
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assimetria de desenvolvimento entre as competências da linguagem expressiva e as 

competências sociais informa da não dependência absoluta destes dois domínios e da 

necessidade de não generalizar as dificuldades na linguagem expressiva para a área da 

comunicação e interacção social. Aliás, como informam os resultados de um estudo realizado 

por Beeggly, Weiss-Perry e Cicchetti (1990), o desenvolvimento das competências de jogo 

simbólico, nos sujeitos portadores de Trissomia 21, e apesar de algum atraso, ocorre de forma 

equivalente ao dos sujeitos normais, tanto quanto à estrutura como quanto à organização: 

“Although emerging at a delayed pace, the symbolic play of children with Down Syndrome 

progresses through the same development sequences of decentration, decontextualization, and 

integration in object and social play that characterize the play development of nonhandicapped 

children en early childhood.” (Beeggly, Weiss-Perry e Cicchetti, 1990: 345). Os autores 

explicitam ainda que as diferentes dimensões das competências de jogo e interacção social (a 

organização temporal sequencial – turn taking – , a resposta às interacções do outro, os 

comportamentos de iniciação da interacção e as díades inter-relacionais) encontram-se, tal 

como nas crianças normais, em dependência do desenvolvimento cognitivo, existindo, 

portanto, um similitude no funcionamento e organização dos aspectos cognitivos, sociais, 

afectivos e motivacionais do desenvolvimento simbólico, pese embora algumas especificidades 

particulares. Para Beeggly, Weiss-Perry e Cicchetti destacam-se duas particularidades-chave 

no desenvolvimento dos processos de representação simbólica dos sujeitos portadores de 

Trissomia 21: por um lado, verifica-se uma capacidade superior nas áreas em que estão 

envolvidas interacções e representações sociais e competências do domínio da pragmática da 

comunicação e, por outro, verifica-se alguma fragilidade na capacidade para interagir com 

objectos em modalidades de transformação, contextualização em outros cenários, substituição 

e abstracção.  

No que respeita à influência de variáveis ambientais, nomeadamente à influência dos 

pares simétricos (relação criança-criança), na actividade simbólica deste grupo de sujeitos, 

importa referir o estudo conduzido por Tomás da Silva (2000). O autor sublinha a importância 

da análise das relações sociais recíprocas que se estabelecem, em contextos habituais, entre 

crianças com Trissomia 21 e os parceiros sociais que, tipicamente, se encontram envolvidos 

nos ambientes quotidianos das crianças e o papel que estes parceiros sociais podem assumir 

nos processos de simbolização e representação: mãe, pai, educador, pares (colegas) e outros 

adultos. Em específico, este estudo analisa a importância dos pares simétricos, com maiores 

níveis de desenvolvimento, no estabelecimento de actividades de jogo simbólico, partindo das 

constatações que estudos anteriores haviam fornecido (nomeadamente do papel tutorial que os 

sujeitos com níveis de desenvolvimento superior podem assumir, pelo fornecimento de 

instruções e reforços). Genericamente, os resultados deste estudo começam por indicar que as 

crianças com Trissomia 21 mostram preferências por pares específicos de jogo (dentro do 
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grupo em que se encontram integradas); os resultados indicam ainda que estes pares 

preferenciais têm uma influência positiva na manutenção do envolvimento no jogo simbólico 

(por parte das crianças com Trissomia 21), nomeadamente porque assumem um importante 

papel na modelagem134 dos comportamentos lúdicos. Johnson, Welteroth e Corl (1997) haviam 

já igualmente indicado que as estratégias lúdicas, entendidas como fundamentais para o 

desenvolvimento de crianças com necessidades especiais, devem ser enquadradas em 

contextos e ambientes adaptados e naturais, com recurso a objectos e sujeitos (pares), 

familiares. Efectivamente, e de acordo com a perspectiva de Vygotsky, os “parceiros mais 

capazes” podem assumir um papel fundamental na iniciação, exploração e manutenção de 

cenários de jogo, potenciando aprendizagens e assegurando interacções positivas e diálogos 

construtivos. Também Serafica (1990) sublinha a importância dos pares no desenvolvimento 

das competências comunicativas e na socialização dos indivíduos portadores de Trissomia 21, 

nomeadamente no campo da modelagem, e propõe o aprofundamento dos estudos em torno 

da influência dos mesmos. Especificamente, Serafica (1990) indica que importa observar de 

que forma os contextos e as variáveis ambientais influenciam quantitativa e qualitativamente as 

relações entre pares: “… does the quantity and quality of these children’s interactions vary as a 

function of the situation or context, the partner’s characterisTIC, the presence or absence of 

adults, the types of toys, materials or tasks?” (Serafica, 1990: 391). No contexto do estudo da 

influência dos pares na comunicação e interacção social destes sujeitos, a autora propõe ainda 

a exploração e análise dos processos de estabelecimento e manutenção das redes sociais e 

dos grupos de pertença que estes sujeitos integram, sublinhado a importância de realizar 

estudos alargados e multidimensionais que valorizem a análise sistémica das diferentes 

dimensões envolvidas no desenvolvimento cognitivo e social destes sujeitos. É nesta 

perspectiva que têm igualmente surgido, nos últimos anos, propostas de aprofundamento da 

análise da forma como o ambiente familiar – em particular as relações do contexto “extra-

familiar”, e numa lógica ecológica –, podem influenciar positivamente o desenvolvimento 

cognitivo e social das crianças com Trissomia 21. De acordo com Crnic (1990) no estudo dos 

processos de desenvolvimento social dos sujeitos com Trissomia 21, importa valorizar a 

influência das dinâmicas familiares, entendidas enquanto fundadoras do contexto primário de 

enquadramento inter-relacional dos sujeitos e constituído por dois sub-contextos ecológicos: o 

intra-familiar (relativo ao núcleo familiar) e o extra-familiar (relativo aos ambientes com os quais 

a família interage e que incorpora grupos e redes sociais – vizinhança, escola, amigos, grupos 

de apoio, etc.).  

                                                 
134 A modelagem é uma estratégia de apresentação de uma simulação ou demonstração (por parte de um técnico, professor, familiar 
ou colega) de um comportamento ou acção, com vista à cópia ou imitação do mesmo (Vergason e Anderegg, 1997). 
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4.2.6. Trissomia 21, estratégias de aprendizagem 

No que respeita às estratégias e metodologias de ensino-aprendizagem e considerando 

o grau de variabilidade dos défices cognitivos que estes sujeitos podem apresentar, importa 

realizar um cuidado diagnóstico e propor modelos de intervenção ajustados a cada caso. Como 

afirma Afonso (1997), é fundamental valorizar a construção de trajectos de aprendizagem 

consistentes com a especificidade do défice cognitivo de cada indivíduo. Esta variabilidade dos 

processos de aprendizagem dos sujeitos portadores de Trissomia 21, está, na maior parte dos 

casos, e segundo Oelwein (1995), associada a variações genéticas, variações nas 

capacidades sensoriais e motoras, presença cumulativa de outras patologias e factores 

ambientais. É neste sentido que é, tipicamente, aconselhada a construção de um plano 

educativo individual, para cada sujeito, que seja ajustado às suas necessidades particulares 

(Oelwein, 1995). Como indica Wishart (1988), existe um grande potencial de aprendizagem nos 

sujeitos portadores de Trissomia 21 associado a uma elevada vulnerabilidade a factores e 

estímulos ambientais, pelo que se verifica uma ampla variabilidade nas capacidades de 

aprendizagem destes sujeitos.  

Genericamente, são referidas as seguintes estratégias fundamentais de ensino-

aprendizagem: a enunciação de objectivos adaptados às particularidades de cada aluno, o 

ajuste do tipo de tarefas a realizar, o ajuste da extensão das tarefas a realizar e o recurso a 

estímulos visuais e a material audiovisual (Nielsen, 1999). Efectivamente, a apresentação de 

apoio visual tem sido descrita como fundamental para o aumento da motivação e atenção 

destes sujeitos, no decurso dos processos de aprendizagem (Constantino, Cotrim e Ferreira, 

2001). De acordo com Tien e Hall (1996) esta importância dos estímulos visuais permite, 

inclusive, identificar, no caso das crianças com Trissomia 21, um perfil ou estilo específico de 

aprendizagem: “… children with Down Syndrome are visual learners.” (Tien e Hall, 1996: 4). 

Como referem Pueschel (1988) e Cotrim e Ferreira (2001) o processamento visuo-vocal e 

visuo-motor constitui o estilo de processamento preferido das crianças com Trissomia 21.  

Na área específica da aprendizagem precoce da linguagem, importa destacar a proposta 

de Buckley, do Sarah Duffen Centre: “ensinar a ler para ensinar a falar” (Buckley, 1995). Este 

método explora as potencialidades da leitura, em idade precoce, como alicerce para o 

desenvolvimento da fala, sublinhando os benefícios da exploração das modalidades de 

processamento visual (Kumin, 1994), particularmente da memória visual. Neste processo de 

aprendizagem da leitura é beneficiada a abordagem à palavra como um todo, numa lógica de 

favorecimento da carga visual da mesma (Condeço et al, 1999), com vista à valorização dos 

processos de representação visual da linguagem e na procura de contornar as dificuldades 

existentes ao nível da memória auditiva de curto prazo e o consequente comprometimento da 

expressão verbal (Bird e Buckley, 1994). Os estudos realizados por Buckley demonstram que 

os sujeitos que foram alvo desta metodologia, em idade precoce, apresentam capacidades 
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comunicativas e académicas superiores nos anos subsequentes (Buckley, 1995; Constantino, 

Cotrim e Ferreira, 2001): 

“Many children with Down Syndrome can begin to learn to read in their pré-school years, 
some from as early as two years of age. If children can read written words, it will be a powerful 
way of teaching them language as the written word will overcome the problems of learning from 
spoken input (…) and build on their visual processing and visual memory strengths. Reading 
can be used to build up children’s vocabularies and comprehension of grammar and syntax. It 
can also be used to enable them to improve their productive skills as, with written sentences to 
follow, they can practice saying sentences that are much longer than those they are able to 
produce spontaneously.” (Bird e Buckley, 1994: 5). 

De acordo com Miller, Leddy e Leavitt (1999b), a intervenção na área da linguagem e da 

comunicação deve ser feita, para além de precocemente, de forma alargada aos diferentes 

contextos de vida das crianças, especialmente ao nível do núcleo familiar e social que assume 

um papel central no suporte, reforço e consolidação das aprendizagens. Considerando o 

contexto escolar, os referidos autores indicam que este reforço e consolidação das 

aprendizagens da leitura deve ser assegurado pela integração destas crianças em actividades 

de grupo, como o conto de histórias (storytelling) ou o trabalho de grupo. Também Troncoso e 

Cerro ([1998] 2004) indicam que a leitura precoce de contos e de pequenas histórias constitui, 

no caso específico do desenvolvimento das crianças com Trissomia 21, um importante 

estímulo para o enriquecimento semântico, capacidade sintáctica e aperfeiçoamento dos 

processos de articulação de palavras e pequenas frases.  As autoras indicam ainda que a 

leitura de histórias, preferencialmente ilustradas, é uma actividade “muito estimulante” para as 

crianças com Trissomia 21 e que favorece os processos de compreensão, fluência e motivação 

para a aprendizagem. Kumin (1994) recomenda igualmente o recurso a textos ilustrados e 

estratégias de ligação semântica entre as palavras e frases e as respectivas ilustrações, por 

recurso a modalidades como o seleccionar e o apontar, assim como o recurso a actividades de 

consolidação e generalização e de promoção das competências de sintaxe e semântica (que 

podem ser operacionalizadas em actividades de construção de álbuns fotográficos e escrita de 

diários ou pequenas histórias que envolvam as crianças). 

Considerando as dificuldades de processamento auditivo, recordação e consolidação, 

são, genericamente, aconselhadas estratégias de exemplificação, fornecimento de pistas 

visuais e contextualização dos saberes, em situações e contextos quotidianos, enquadradas 

em estratégias que favoreçam o processamento visuo-vocal e visuo-motor (nomeadamente 

pelo recurso a respostas motoras – como apontar ou seleccionar - que permitem ultrapassar as 

dificuldades de expressão oral) (Condeço et al, 1999). É ainda amplamente recomendado o 

estímulo das competências de generalização, pela prática e experimentação das 

aprendizagens em situações e contextos diversificados (Cotrim e Ferreira, 2001).  

O benefício da realização das actividades com recurso a estímulos visuais é, portanto, 

amplamente referido e deverá ser operacionalizado através do uso sistemático de elementos 
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que persistam no tempo e que possam ser trabalhados sem que seja necessário recorrer à 

memória auditiva e à recordação (Bird e Buckley, 1994; Oelwein, 1995). É neste contexto que é 

aconselhado o estímulo da função simbólica pela utilização de ilustrações, símbolos, 

fotografias e textos (nos quais a componente gráfica dos caracteres e das frases seja 

valorizada) e pela realização de actividades de manipulação de itens visuais que favoreçam o 

estabelecimento de relações semânticas entre os objectos e as respectivas palavras. 

Considerando a referida preferência pelas modalidades de processamento visual, 

Toncoso e Cerro ([1998] 2004) propõem, como suporte à aprendizagem da leitura, um método 

de aprendizagem perceptivo-discriminativo, por forma a favorecer os processos de 

compreensão, memorização, consolidação e generalização de objectos, formas visuais, letras, 

conceitos e palavras. As autoras apresentam, neste contexto, diferentes estratégias e 

propostas de actividades de favorecimento da função perceptiva e discriminativa: associação, 

selecção, classificação, nomeação e generalização. As actividades de associação podem ser 

operacionalizadas através de tarefas de emparelhamento (por exemplo, jogos de loto ou 

memória135) que permitam que as crianças compreendam, discriminem e agrupem itens iguais, 

com o objectivo de, posteriormente, assegurar a abstracção, pela associação de outros itens 

diferentes, mas que tenham uma propriedade comum (pertençam à mesma categoria ou 

cumpram uma função semelhante). Nas actividades de selecção, os sujeitos devem escolher 

(por exemplo, apontando ou agarrando) o item nomeado. Tanto as actividades de associação 

como as de selecção podem ser aplicadas em tarefas de classificação que impliquem o 

agrupamento de itens que pertençam à mesma categoria ou que tenham uma qualquer 

propriedade comum (tipicamente, nestas tarefas, os sujeitos devem seleccionar, de um 

conjunto de itens, aqueles que apresentam uma propriedade comum e agrupar os mesmos). A 

nomeação é uma actividade da área da linguagem expressiva na qual as crianças nomeiam 

tanto os itens como as suas propriedades e características específicas. Por fim, as actividades 

de generalização devem favorecer a consolidação das aprendizagens e a transferência das 

mesmas para contextos diferentes; neste sentido, importa assegurar a implementação de 

estratégias de associação, selecção, classificação e nomeação em ambientes situacionais 

diversificados e relevantes para os sujeitos. 

No campo específico da matemática são, tipicamente, descritas dificuldades muito 

acentuadas e recomendados jogos, actividades e tarefas que isolem problemas e desafios 

concisos, e que permitam a aprendizagem transversal de conceitos e a generalização e 

consolidação dos mesmos nos ambientes quotidianos dos sujeitos (Cotrim e Ferreira, 2002). 

Entre outras, são recomendadas actividades que promovam a aprendizagem em torno de 

objectivos específicos como: ordenar, comparar e categorizar itens; seleccionar e agrupar 

                                                 
135 Também Oelwein (1995) recomenda o recurso a lotos e bingos, no contexto da intervenção em Trissomia 21, com o objectivo de 
assegurar a prática das competências de leitura, compreensão e generalização e ainda com vista à aquisição de competências sociais 
(aprendizagem de regras de jogo, e de espera pela vez de jogar). 
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cardinais; contar itens; enumerar itens; identificar grupos com itens iguais; compor grupos de 

itens; somar e subtrair itens (Bird e Buckley, 1994; Cotrim e Ferreira, 2002; Tien, Hall, 1996). A 

aprendizagem das competências numéricas é ainda recomendada ao nível da intervenção 

precoce, nomeadamente pela realização de actividades de sequenciação, contagem e 

compreensão das quantidades (op cit, 2002). 

No que respeita às modalidades de interacção e mediação humana, durante os 

processos de aprendizagem, e tendo em conta as já referidas potencialidades na área da 

pragmática da comunicação, é comummente recomendado o recurso a actividades que 

promovam as dinâmicas de grupo (pela realização de jogos, actividades de role play e leitura 

em grupo). Já considerando a interacção com os adultos, Condeço et al (1999) referem que as 

crianças com Trissomia 21 apresentam uma tendência para não aceitar a interferência dos 

adultos, no decurso da realização das tarefas propostas, nomeadamente quando a intervenção 

do adulto pode modificar o contexto de aprendizagem (Cotrim e Ferreira, 2001). Paralelamente, 

são ainda descritas manifestações de evitamento cognitivo (“cognitive avoidance”), baixa 

motivação e relutância em tomar a iniciativa, durante situações de aprendizagem, que têm sido 

observadas neste grupo específico: quando confrontadas com cenários de aprendizagem que 

ultrapassam, por qualquer razão, o foco cognitivo e de atenção, estes sujeitos apresentam uma 

tendência para utilizar as suas capacidades sociais para evitar situações de aprendizagem, 

recorrendo a estratégias de distracção (Wishart, 1988; Oelwein, 1995; Wishart, 1998; Condeço 

et al, 1999). De acordo com Wishart (1988) e Oelwein (1995), estes comportamentos de 

evitamento cognitivo decorrem do uso inadequando de competências sociais:  

“… the infant would «switch out» into some form of either protest (younger infants) or 
diversionary social interaction (older infants). In many cases, the infant would attempt to divert 
the experimenter by resorting to charm, smiling hopefully at her or producing some sort of 
«party trick» such as clapping hands or «dancing»…” (Wishart, 1988: 39). 

“Some children with Down Syndrome learn behaviours that are effective for avoiding 
learning situations where the tasks are too difficult, too easy, or too much trouble for them. (…) 
Distract the teacher, refuse to cooperate (…) refuse to attend or respond (…) escaping (running 
out of the room) and hiding; lying or sitting on the floor and refusing to move…” (Oelwein, 1995: 
22-23). 

É neste contexto que se recomenda, considerando o actual cenário de inclusão escolar, 

a valorização de estratégias de acompanhamento e modelagem e a análise cuidada da forma 

como as modalidades de interacção e cooperação, em grupo, podem afectar os processos de 

aprendizagem destes sujeitos.  

De acordo com Sebba, Byers e Rose (1993) o trabalho de grupo pode constituir-se uma 

modalidade que assegura uma eficaz implementação de um programa ou currículo global a um 

grupo de alunos, mas que permita, concomitantemente, a adaptação e ajuste das abordagens 

curriculares às especificidades e perfis de aprendizagem de cada aluno. Esta abordagem 
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permite que cada sujeito progrida de forma singular nas aprendizagens, com ritmos e níveis 

diferenciados de dificuldade ainda que num contexto grupal. Para tal, importa analisar e 

compreender as necessidades de cada sujeito e combinar estas com os conteúdos ou 

objectivos de aprendizagem, numa perspectiva que favoreça o estabelecimento de dinâmicas 

de trabalho em grupo. Neste processo é fundamental que se assegure que cada elemento tem 

conhecimento do seu papel para o trabalho de grupo e que tenha consciência do contributo dos 

restantes elementos. Esta consciência do contributo do outro para a realização das actividades 

é especialmente sensível no caso dos sujeitos com deficiência, já que em muitos casos, estes 

sujeitos apresentam, tipicamente, hábitos de dependência relativamente ao apoio do um adulto 

(decorrentes das práticas muito comuns de apoio individualizado), sendo comuns as 

dificuldades de partilha de aprendizagens e relação entre pares no decurso das mesmas. No 

contexto desta proposta de Sebba, Byers e Rose (1993), os autores apresentam ainda duas 

distinções conceptuais que importa destacar: a diferença entre o currículo global 

(“apresentado” a todos os sujeitos) e o currículo “recebido” (aquele que cada sujeito trabalha, 

em função das suas particularidades); e a diferença entre grupos de alunos (grouping) e 

trabalho de grupo (work group). Enquanto que na modalidade de “grupos de alunos”, os alunos 

são simplesmente agrupados em unidades menores do que a da classe ou turma, trabalhando 

de forma individualizada nas actividades e tarefas, na modalidade de “trabalho de grupo”, os 

alunos, igualmente agrupados, partilham uma actividade ou tarefa numa lógica de trabalho 

colaborativo (op cit, 1993). 

Efectivamente, e como indica Udvari-Solner (1995), no actual contexto de inclusão 

escolar das crianças com necessidades educativas especiais, caracterizado pela coexistência, 

num mesmo grupo de alunos, de diferentes estilos de aprendizagem, importa reflectir sobre as 

estratégias e práticas de ensino-aprendizagem e encontrar novas modalidades que assegurem 

que todos os alunos participam eficazmente nas actividades propostas: “As the population of 

students in general education becomes more and more diverse, there is a growing realization 

that general education practices, particulary those that rely heavily upon teacher-directed 

whole-class learning, must be adapted, modified and shaped in order to accommodate all 

learners.” (Udvari-Solner, 1995: 170). É neste contexto que Udvari-Solner apresenta diferentes 

propostas ou modalidades, não mutuamente exclusivas, de adaptações curriculares, 

entendidas enquanto ajustes ou modificações, com o objectivo de aproximar as especificidades 

dos alunos às práticas escolares. São sete as estratégias de reconfiguração ou adaptação 

propostas pela autora: ao nível do grupo de alunos (para além da comum abordagem global à 

turma ou classe de alunos, podem ser implementadas modalidades de trabalho alternativas 

como o trabalho em pequenos grupos, o trabalho colaborativo em grupo, o trabalho em pares 

de alunos, a tutoria directa ou o ensino individualizado); ao nível do formato das sessões ou 

aulas (desde as comuns exposições e demonstrações, às discussões de grupo e à realização 
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de jogos, simulações e actividades de consolidação e prática136); ao nível do método de ensino; 

ao nível da definição dos objectivos de aprendizagem; ao nível das condições ambientais; ao 

nível dos materiais de apoio (entre outros, a autora refere o uso do computador); e ao nível do 

tipo de assistência ou apoio individual (que pode ser prestado por um professor de ensino 

especial ou por um colega ou par). Neste processo de adaptação curricular importa, 

fundamentalmente, observar a natureza dinâmica dos ajustes a realizar (Tien e Hall, 1996), por 

forma a assegurar uma acomodação constante das necessidades específicas dos alunos e a 

não comprometer a sua participação nas actividades de aprendizagem propostas. Neste 

contexto, importa implementar metodologias cuidadas e adaptadas que favoreçam a inclusão 

dos sujeitos com Trissomia 21 em grupos de alunos, mas que assegurem, concomitantemente, 

o apoio específico de que eles necessitam. De acordo com Troncoso e Cerro ([1998] 2004) os 

alunos com Trissomia 21 apresentam, tipicamente, dificuldades em trabalhar sozinhos, 

necessitando, muitas vezes, de atenção directa e individual e as suas dificuldades de 

processamento auditivo podem comprometer a compreensão de instruções fornecidas ao 

grupo.  

Paralelamente às recomendações de estratégias de ensino-aprendizagem acima 

descritas, é ainda amplamente aconselhado, desde a década de 70 (Miller, Leddy e Leavitt, 

1999b), o recurso a modalidades de intervenção precoce que permitam o estímulo antecipado 

de áreas-chave do desenvolvimento e a consequente expansão potencial das mesmas 

(Nielsen, 1997; Wishart, 1998), nomeadamente ao nível das competências linguísticas e 

comunicativas e ao nível do desenvolvimento motor (Hanson, 1987; Spiker e Hopmann, 1997). 

Como indica Wishart (1988), os primeiros anos de vida são, tipicamente, os mais activos e de 

maior vulnerabilidade e plasticidade, pelo que se consideram cruciais para o desenvolvimento e 

para a determinação de estilos activos de aprendizagem. Entende-se, assim, por intervenção 

precoce, a implementação de programas de educação ou de terapia, planeados e 

especializados, especificamente desenhados para acelerar o desenvolvimento dos sujeitos, no 

período pré-escolar (entre o nascimento e os 3 anos), e com o objectivo de prevenir ou atenuar 

perturbações específicas do desenvolvimento, em diferentes áreas: intelectual, linguística, 

motora, de autonomia pessoal ou comunicação (Cotrim e Ferreira, 2001; Diamond, [1995] 

2001) – sendo que esta última (a da comunicação) é considerada por Miller, Leddy e Leavitt 

(1999b) como crucial para o desenvolvimento de sujeitos com Trissomia 21. 

Trata-se, portanto, de uma metodologia de intervenção que deve ser sistematizada em 

objectivos parcelares e operacionalizada de forma flexível e global, com recurso a estratégias e 

actividades de áreas e níveis variados, e cuja prática deverá ocorrer em ambientes e contextos 

do universo da criança (Sampedro, Blasco e Hernández, 1997; Troncoso e Cerro, [1998] 2004). 

                                                 
136 Udvari-Solner indica que a proposta de actividades deverá, para além de permitir a operacionalização e consolidação dos 
conhecimentos, assegurar que todos os alunos se envolvem e participam no processo de construção das mesmas e favorecer a 
aprendizagem através da descoberta e a construção activa dos saberes.  
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Os cenários típicos em que, comummente, decorrem estes programas de intervenção precoce 

são a escola (em colaboração com o professor), o domicílio (em colaboração com a família), ou 

a instituição especializada (Cotrim e Ferreira, 2001). Estas estratégias de intervenção devem 

assumir uma natureza dinâmica, no sentido de assegurar o ajuste contínuo das soluções 

propostas às necessidades específicas de cada etapa do desenvolvimento e no sentido de 

apresentar soluções multidimensionais que se adaptem às diferentes áreas de 

desenvolvimento (Diamond, [1995] 2001).  

Efectivamente, nos últimos anos, e como indica Pereiro (2000), a abordagem à 

intervenção precoce deixou de ser exclusivamente dirigida à criança e aos seus défices, 

passando a abranger todo o universo implicado no plano de intervenção e a integrar diferentes 

serviços de apoio à família e comunidade. No entanto, e apesar desta nova perspectiva de 

valorização da importância do envolvimento familiar na intervenção precoce, são, muitas vezes, 

referidas dificuldades de inclusão dos núcleos familiares nas soluções propostas. 

Genericamente, estas dificuldades decorrem da falta de experiência dos pais, de dificuldades 

de comunicação, de níveis baixos de acessibilidade, de medos de parceria e de expectativas 

desarticuladas (Pereiro, 2000). Neste contexto, e de acordo com o estudo efectuado pelo 

referido autor, importa valorizar a preparação e formação dos diferentes agentes envolvidos 

(incluindo os pais), tanto através de modalidades de formação contínua para profissionais 

como estratégias de colaboração e apoio directo às famílias, numa perspectiva que valorize a 

compreensão mútua dos agentes envolvidos e a participação de todos nos planos de 

intervenção precoce. As estratégias de intervenção precoce devem, portanto, favorecer o 

estabelecimento de modalidades de suporte mútuo entre pais e profissionais, a troca atempada 

de experiências e apoio mútuo entre famílias (Diamond, [1995] 2001; Miller, Leddy e Leavitt, 

1999b; Spiker, 1990; Spiker, Hopmann, 1997;). Considerando que a família é a “principal 

protagonista” neste período pré-escolar, são, muitas vezes, recomendadas actividades de 

formação que promovam não apenas a incremento do conhecimento acerca das áreas de 

intervenção, mas fundamentalmente que promovam a participação o envolvimento da família e 

nos processos de intervenção (Sampedro, Blasco e Hernández, 1997).  

Com efeito, o desafio de inter-ligação e promoção da participação dos diferentes agentes 

envolvidos nos processos de apoio, intervenção e ensino dos sujeitos portadores de Trissomia 

21, reveste-se, actualmente, de uma importância capital. A inclusão escolar dos sujeitos 

portadores de Trissomia 21, tem sido realizada, nos últimos anos, de forma consistente com o 

movimento de inclusão (já descrito no capítulo 3), segundo uma tendência que convergiu para 

o actual cenário de inclusão que, apesar de profundamente positivo para o desenvolvimento 

cognitivo e social dos sujeitos – face à já referida importância do ambiente social e do 

envolvimento na comunidade para o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos portadores de 

Trissomia 21 (Bird e Buckley, 1994) – resultou num panorama de dispersão espacial dos 
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apoios e recursos, criando, quer para as famílias, quer para os professores e técnicos 

especializados, um quadro de distância e diluição de vínculos e práticas de diálogo. 

Efectivamente, a colocação em diferentes e dispersas escolas do ensino regular dos alunos 

que, até então, se encontravam em centros e unidades especializados e segregados, 

contribuiu para a equivalente distribuição dos recursos (humanos e materiais) e catalisou, 

nessa medida, a construção de um novo cenário no qual a coordenação e partilha de recursos 

e experiências é imperativa. Para além da já referida (no capítulo 3) tendência de conversão 

das instituições de ensino especial em Centros de Recursos, entende-se que as tecnologias da 

comunicação, nomeadamente as tecnologias de comunicação distribuídas a distância, podem 

assumir um papel basilar na proposta de novas soluções que promovam não apenas a partilha 

global de recursos e informação especializada, mas, fundamentalmente, a troca de 

experiências entre os diferentes agentes envolvidos (pais, professores e técnicos) e a oferta de 

modalidades de apoio e intervenção ajustadas às necessidades cognitivas, sociais e de 

aprendizagem deste grupo específico.  

4.2.7. Trissomia 21, soluções de apoio de natureza tecnológica 

Na procura de melhor enquadrar o estudo realizado e considerando as referidas 

especificidades da Trissomia 21, nomeadamente as vantagens da utilização de estímulos 

visuais para a intervenção e apoio a indivíduos com Trissomia 21, importa analisar de que 

forma as aplicações multimédia e outras ferramentas computacionais podem apoiar o 

desenvolvimento destes sujeitos. Em 2001, o relatório “The Impact of New Technologies on the 

Quality of Life of Persons with Disabilities”, do Conselho da Europa, indicava o baixo número de 

estudos e experiências neste âmbito: “Little research has been done on the consequences of 

new technologies for people with mental and cognitive disabilities” (Bougie, 2001: 55). 

Efectivamente, e comparando com outros grupos de deficiência, verifica-se que são escassas 

as propostas de ferramentas e aplicações computacionais, especificamente desenhadas para o 

suporte aos processos de aprendizagem dos indivíduos com défice cognitivo. No caso concreto 

do contexto português, Constantino, Cotrim e Ferreira (2001) referem a não existência de 

software educativo ajustado às especificidades do défice cognitivo (nomeadamente software 

adaptado à natureza particular dos objectivos e conteúdos curriculares e que ofereça 

mecanismos de interacção apropriados). 

Segundo Francik et al (1999), no processo de desenvolvimento de aplicações e serviços 

para sujeitos com défice cognitivo importa atender a quatro áreas-chave principais, do domínio 

do Design Universal (ou seja, com benefícios não apenas para esta população mas também 

para outros públicos específicos): recurso a modalidades de informação redundantes 

(apresentação de equivalentes visuais e auditivos); oferta de facilidades de controlo da 
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densidade e ritmo da informação apresentada (possibilidade de configuração e personalização 

de elementos visuais, textuais e temporais - como áudio, vídeo e animações); proposta de 

mecanismos de suporte estruturado à realização de tarefas (fornecimento de instruções 

objectivas e curtas, fornecimento de feedback visual e/ou auditivo); organização e estruturação 

clara de conteúdos (recurso a títulos e delimitação de áreas-chave, que facilitem a 

diferenciação da informação crítica, e disponibilização de facilidades de eliminação ou controlo 

da visibilidade de informação não essencial); favorecimento dos processos de reconhecimento 

(e não de recordação), por forma a atenuar as necessidade de recurso excessivo à memória de 

curto prazo; manutenção de mensagens críticas no ecrã até que os utilizadores determinem o 

seu desaparecimento; recurso a modalidades de selecção e confirmação em dois passos, por 

forma a evitar selecções acidentais; e recurso a mecanismos de minimização da distracção e 

maximização da atenção (Francik et al, 1999). 

No caso específico da Trissomia 21, e de acordo com Meyers (1988), as ferramentas 

computacionais podem assumir um papel fundamental no suporte aos processos cognitivos, 

permitindo não apenas alargar aprendizagens, como realizar tarefas específicas que, de outra 

forma, não poderiam ser asseguradas. Para Murray-Branch e Gamradt (1999), esta 

maximização do potencial cognitivo e comunicacional que, quer as aplicações multimédia, quer 

as ajudas técnicas, podem assegurar, pode ser conseguida pelo suporte oferecido em 

diferentes áreas: promoção das competências comunicativas, promoção da capacidade de 

raciocínio, promoção da aprendizagem da utilização de símbolos e palavras para a 

comunicação e promoção da utilização de métodos alternativos para a expressão.  

De entre as várias vantagens apontadas para o uso de aplicações computacionais, na 

intervenção em Trissomia 21, destaca-se, num primeiro nível, o incremento da motivação, 

atenção e auto-confiança. Este efeito é amplamente referido e encontra-se, provavelmente, 

relacionado com o aumento da sensação de controlo e domínio sobre a situação da 

aprendizagem que o uso e manipulação do computador potenciam (Tanenhaus, 1995). 

Destacam-se ainda, e num segundo nível, outros benefícios na utilização deste suporte 

(Kumin, 1994; Murray-Branch e Gamradt, 1999; Tanenhaus, 1995): o estímulo das funções da 

percepção visual; o estímulo das competências de motricidade fina e de coordenação mão-olho 

(pela manipulação de dispositivos de input); a oferta de oportunidades de treino de áreas-chave 

(como a leitura, a escrita ou a matemática); o aumento das possibilidades de recurso a 

estratégias de exploração e descoberta; a compreensão dos processos de causalidade (os 

sujeitos apercebem-se, com facilidade, de que as suas acções têm um efeito visível e 

consequente); o treino de competências de resolução de problemas; a possibilidade de praticar 

actividades de forma repetida e com feedback e instruções apropriados; a possibilidade de 

ajustar os níveis de dificuldade das tarefas às especificidades e perfis de aprendizagem dos 
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sujeitos; e a natureza “incansável” e “paciente” das soluções implementadas: “The computer is 

never impatient and is always forgiving.” (Murray-Branch e Gamradt, 1999: 163). 

Considerando a área da motivação, importa sublinhar a afirmação de Wishart (1988) que 

indica que esta constitui, no caso particular dos sujeitos portadores de Trissomia 21, uma área-

chave de intervenção com uma relevância superior, por comparação com os sujeitos ditos 

normais: “manipulation of motivational factors at specific points in development can play a more 

important role in learning in DS [Down Syndrome] than in normal infants and that 

success/failure rates during learning influences the course of that learning differentially in the 

too populations.” (Wishart, 1988: 38).  

Um estudo realizado por Meyers (1988) conclui que o uso do computador, no apoio ao 

desenvolvimento da linguagem de indivíduos portadores de Trissomia 21, demonstrou que o 

computador é duas vezes mais eficaz do que a estratégia “tradicional” de intervenção e 

sublinha a importância do factor “motivação”: “It is the first study to determine the link between 

mastery motivation and language learning in young chikdren.” (Meyers, 1988: 255). Este estudo 

sublinha ainda a natureza transitória do apoio prestado pela solução computacional e tendência 

para a não dependência e autonomização das aprendizagens realizadas: “Their success as 

communicators motivates them to make more attempts to perform on their own, discarding the 

computer-scaffold as they become more autonomous.” (op cit, 1988: 256). Por último, e 

considerando a já referida predisposição para o evitamento cognitivo, Meyers apresenta uma 

importante conclusão acerca das implicações do uso de aplicações computacionais na 

interacção social estabelecida no decurso dos processos de aprendizagem. A autora conclui 

que os sujeitos, quando confrontados com tarefas em suporte computacional, apresentam uma 

maior predisposição para a cooperação e interacção social: “The technology is a tool that helps 

the children play their own roles in the rich human interaction provided during interventions.” (op 

cit, 1988: 263). 

Também Bird e Buckley (1994) consideram que o computador se assume como uma 

ferramenta de aprendizagem com grandes potencialidades ao nível da intervenção em 

Trissomia 21, já que valoriza o recurso às competências visuais e à resposta motora 

(assegurada por operações como o apontar e o seleccionar): 

“The computer is a powerful teaching tool for children with Down Syndrome and they 
often show surprising skill, enthusiasm and motivation with computer-aided learning form as 
young as three years of age. This may be because the computer presentation builds on their 
strengths as it presents material visually and requires motor responses, not speech. In can 
display information for as long as children need to process and understand it and it can wait as 
long as necessary for their responses. It can be programmed to teach in small steps and build 
in plenty of practice in order to consolidate learning.” (Bird e Buckley, 1994: 5).  

As autoras indicam também que o recurso ao computador pode ainda ser fundamental 

para assegurar a escrita, no caso – muito comum – dos sujeitos nos quais a área da 
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motricidade fina se encontre particularmente afectada e que, consequentemente, apresentem 

dificuldades de escrita manual, tanto ao nível da caligrafia como da ortografia (Bird e Buckley, 

1994; Trancoso e Cerro [1998] 2004). Neste contexto de aprendizagem da escrita, são 

referidas as vantagens do uso do teclado para a aprendizagem dos caracteres maiúsculos e 

minúsculos e dos números cardinais (de 1 a 10) (Bird e Buckley, 1994), para o 

desenvolvimento de capacidades motoras ao nível da mão, e consequente fortalecimento dos 

dedos (Tien e Hall, 1996) e para o estímulo da ambidestrismo (Toncoso e Cerro, [1998] 2004). 

De acordo com Trancoso e Cerro ([1998] 2004), o uso do computador, para assegurar a 

escrita, permite os sujeitos com Trissomia 21 ultrapassem a barreira motora e se concentrem 

na elaboração e transmissão das mensagens. Com vista a um eficaz uso do teclado, as 

autoras sugerem que os caracteres sejam formatados no ecrã (escurecidos e aumentados) e 

que se sinalizem, no teclado, através de autocolantes coloridos, teclas de funções base, como 

o enter, o delete e o caps lock.  

No que respeita às potencialidades colaborativas destas ferramentas, tanto Bird e 

Buckley (1994) como Tanenhaus (1995), Tien e Hall (1996) e Murray-Branch e Gamradt (1999) 

fazem referência à importância do trabalho em pares no contexto do recurso ao computador, 

no sentido de promover a resolução partilhada de problemas e o estabelecimento de 

modalidades de interacção social positivas. Tanto Tanenhaus (1995) como Trancoso e Cerro 

([1998] 2004) destacam o caso específico das crianças mais novas, indicando que estas 

devem utilizar o computador de forma acompanhada, por um adulto (professor, terapeuta ou 

pai/mãe) que interaja com a criança durante a realização das actividades e forneça guias, 

modelos, pistas e questões, por forma a enriquecer e alargar o âmbito da experiência de 

aprendizagem. Tien e Hall (1996) indicam que o computador é, no contexto da intervenção em 

Trissomia 21, uma ferramenta que catalisa a participação activa dos sujeitos e fornece um 

cenário muito favorável à interacção e cooperação entre pares, permitindo não apenas o 

reforço das interacções positivas mas também o treino de competências sociais e cooperativas 

(como partilhar de desafios ou aguardar pela sua vez – “turn taking”). Considerando os 

referidos benefícios ao nível do reforço das aprendizagens, importa sublinhar, e como afirmam 

Tanenhaus (1995) e Murray-Branch e Gamradt (1999), que estas ferramentas não vêm 

substituir as experiências de aprendizagem que tradicionalmente ocorrem: antes, vêm 

proporcionar o estabelecimento de modalidades alternativas que devem ser utilizadas de forma 

cumulativa que, muitas vezes, permitem a extensão e consolidação de competências e saberes 

trabalhados nessas experiências tradicionais (é neste contexto que são muitas vezes propostas 

actividades de ligação entre as tarefas realizadas no computador e as tarefas realizadas 

noutros contextos escolares, nomeadamente pelo recurso à impressão de imagens ou textos 

(Tanenhaus, 1995)). 
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No que respeita aos dispositivos de interacção, tanto Tanenhaus (1995) como Murray-

Branch e Gamradt (1999) aconselham, e tendo em conta as especificidades da Trissomia 21, 

nomeadamente as já referidas limitações ao nível da motricidade fina (decorrentes da anatomia 

da mão e da ausência da última falange do dedo mindinho), o recurso a ecrãs tácteis, touch-

pads, teclados adaptados, track-balls e interruptores (switches), nomeadamente no caso das 

crianças mais novas que demonstrem, quer dificuldade em manipular os dispositivos comuns, 

quer em reconhecer os caracteres do teclado. Já Trancoso e Cerro ([1998] 2004) indicam 

claramente que os jovens em idade escolar com Trissomia 21 apresentam capacidades plenas 

de utilização do rato e teclado comuns137: “A nossa experiência prova-nos que todos manejam 

com perícia o rato, aprendem a utilizar o teclado e tiram partido da sua utilização.” (Trancoso e 

Cerro, [1998] 2004: 213). 

Considerando os benefícios acima descritos e as especificidades deste grupo particular, 

importa, no processo de desenvolvimento de aplicações para este público específico, 

assegurar as seguintes funções-chave, segundo Cress e Goltz (1989), citados por Murray-

Branch e Gamradt (1999): fornecimento de feedback imediato, apresentação de uma ideia 

chave por ecrã, recurso a imagens com realismo que forneçam pistas para a realização das 

tarefas, recurso a elementos animados para captar a atenção e recurso a modalidades de 

identificação da informação mais relevante. Murray-Branch e Gamradt (1999) indicam ainda 

que as aplicações devem integrar feedback, output auditivo138, descrições (labels) de todos os 

objectos e ícones e símbolos gráficos que favoreçam os processos de comunicação e 

valorização da componente visual, pela integração de pistas visuais que favoreçam a ponte 

para expressão verbal (Miller, Leddy e Leavitt, 1999b).  

Já para Meyers (1988), a principal preocupação que deve sustentar o processo de 

desenvolvimento de soluções computacionais orientadas para este público específico 

relaciona-se com a integração de actividades portadoras de sentido e ajustadas às suas 

necessidades educativas e sociais. Considera-se ainda fundamental que estas soluções sejam 

ajustadas ao perfil tecnológico dos sujeitos utilizadores e às suas competências 

computacionais: como afirmam Miller, Leddy e Leavitt (1999b), as tecnologias de comunicação 

e informação têm, cada vez mais, um papel determinante nos processos de interacção social, 

comunicação e inclusão, pelo que importa assegurar que os sujeitos portadores de Trissomia 

21 adquirem competências específicas e literacia tecnológica que lhes permitam não apenas 

utilizar diferentes dispositivos (desde máquinas Multibanco a postos digitais de informação), 

mas, fundamentalmente, participar e intervir na comunidade. Neste contexto, destacam-se as 
                                                 
137 No estudo realizado (descrito adiante), e face à não consistência das indicações acima referidas e, concomitantemente, às 
conclusões do estudo preliminar realizado (Cf. Secção 4.3.1.2), a capacidade de uso de dispositivos de input foi alvo de diagnóstico e 
avaliação. 
 
138 De acordo com Tanenhaus (1995), o output de voz é uma das facilidades mais relevantes a considerar no desenho de aplicações 
computacionais para crianças com Trissomia 21: “Voice output is a very significant and heplpuf aspect of computer use for young 
children with Down Syndrome” (Tanenhaus, 1995: 197-198). 



 
Estudo de Caso  
Descrição e caracterização das especificidades do público-alvo 

  pag. 225 
 

competências de leitura (para acesso a instruções em ecrãs) e as competências de interacção 

com teclados reduzidos (Miller, Leddy e Leavitt, 1999b). Neste processo, considera-se 

fundamental ajustar o nível de literacia tecnológica necessária, e consequentemente os 

objectivos de aprendizagem definidos para que esta seja atingida, em função das 

necessidades e particularidades específicas de cada indivíduo (McClellan, 2000b). 

Efectivamente, e em função de percursos de aprendizagem que possam já ter sido feitos neste 

campo (por exemplo, no contexto familiar), importa efectuar um cuidado diagnóstico das 

competências já existentes e definir um plano de intervenção ajustado (veja-se o caso, muito 

comum, dos sujeitos que já adquiriam a competência de utilização de teclados reduzidos, 

decorrente do uso de tele-comandos e telemóveis). 

4.2.8. Aplicações computacionais de apoio aos sujeitos portadores de Trissomia 21  

Apesar da já referida reduzida oferta de aplicações computacionais especificamente 

desenhadas para os sujeitos com défice cognitivo, e para além da já referida linguagem LOGO 

(que constitui uma das primeiras propostas computacionais de valorização dos processos de 

representação mental e abstracção (Fernandes et al, 1993) e com aplicação no grupo alvo da 

Trissomia 21, nomeadamente ao nível da coordenação e cognição espacial (Morato, 1994)), 

destaca-se, no contexto nacional, o trabalho desenvolvido pela APPT21 (Associação 

Portuguesa de Portadores de Trissomia 21). Para além de outras experiências no domínio do 

recurso à informática para apoiar a intervenção que esta Associação assegura, o software “Os 

Jogos da Mimocas” (direccionado para a promoção da aprendizagem da leitura, para o 

estímulo do desenvolvimento de competências cognitivas e para a promoção da linguagem 

expressiva e compreensiva) constitui um exemplo interessante a este nível139. Este software 

visa ainda a promoção da inteligibilidade através do recurso da palavra escrita como suporte 

verbal à palavra oral, numa estratégia de adequação do já referido método de Buckley “Ensinar 

a ler para ensinar a falar” e numa perspectiva de valorização de actividades que beneficiem a 

memória visual. De acordo com os autores, o recurso a este tipo de aplicações computacionais 

favorece o aumento dos níveis de motivação e atenção dos sujeitos, contribuindo para uma 

mais eficaz concentração nas tarefas propostas que, quando apresentadas noutras 

modalidades, são muitas vezes consideradas exigentes e monótonas, provocando a diminuição 

da atenção e o aparecimento de comportamentos de recusa. São, assim, destacadas as 

potencialidades de “sedução” destas ferramentas, pela ligação que asseguram entre o domínio 

da educação e o domínio do entretenimento e pelo consequente contributo que podem oferecer 

                                                 
139 Actualmente, está já disponível uma segunda aplicação, da série dos “Jogos da Mimocas”, desta feita direccionada para a promoção 
das competências matemáticas. 
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para a promoção dos níveis de participação nas actividades educativas propostas 

(Constantino, Cotrim e Ferreira, 2001). 

A nível internacional, destacam-se, a título de exemplo, as propostas de software 

apresentadas pelas Associações “Down’s Syndrome Educational Trust” e “Down’s Syndrome 

Association” que beneficiam a realização de actividades de “drill and practice”, simplificadas, de 

promoção do desenvolvimento cognitivo e de favorecimento dos processos de motivação e 

atenção (Black, 1998). 

4.2.9. Trissomia 21, síntese de características e recomendações  

Observadas e descritas as principais características da Trissomia 21, importa 

sistematizar as principais particularidades a esta associada, assim como as principais 

recomendações que os diferentes autores referidos apresentam, quer para o desenvolvimento 

de soluções computacionais de apoio a este grupo específico, quer para o desenho de 

actividades de apoio à colaboração e aprendizagem. Esta síntese (Tabela 12, Tabela 13 e 

Tabela 14) e, de forma complementar com a já apresentada Tabela 10 (Cf. Secção 3.6.9) 

destaca, por um lado, as características e recomendações cuja análise foi valorizada durante o 

processo de especificação do modelo conceptual do protótipo desenvolvido (Cf. Secção 

4.3.2.1) e na fase de caracterização dos grupos de utilizadores (Cf. Secção 4.4.1) e, por outro, 

apresenta alguns dos princípios que sustentaram o desenvolvimento do protótipo, conforme 

adiante descrito. 

 
 
Trissomia 21, síntese de características 
 
 

Características físicas: 
 

cavidade oral pequena e macroglossia 
problemas de tonicidade muscular e consequente comprometimento da coordenação motora e equilíbrio 
dimensão reduzida das mãos (e presença de apenas uma linha ou prega na palma) 
dedos das mãos curtos e grossos e presença de apenas uma articulação flexível no quinto dedo da mão  
fossas nasais de dimensão reduzida e consequente aumento da probabilidade de congestões nasais 
canal auditivo de dimensão reduzida e consequente tendência para infecções no ouvido 
 
 

Características nos campos da cognição, linguagem e aprendizagem: 
 

grande heterogeneidade e variabilidade 
grande potencial de aprendizagem associado a uma elevada vulnerabilidade a factores e estímulos ambientais 
comprometimento dos mecanismos de atenção e de estado de alerta 
dificuldades nos processos de correlação, análise, cálculo e pensamento abstracto 
assimetria no desenvolvimento da linguagem expressiva e compreensiva 
preferência pelo processamento visual 
comprometimento da memória auditiva e da memória de curto-prazo 
dificuldades de abstracção, generalização e consolidação 
dificuldades de construir a partir de conhecimento recentemente adquirido 
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problemas ao nível da memória auditiva sequencial e do processamento simultâneo e sequencial 
dificuldades no entendimento cronológico e na síntese de eventos sucessivos 
dificuldades no processamento matemático 
dificuldade na compreensão de frases complexas e longas 
tendência para o recurso a esquemas interacção social de diversão, durante situações de aprendizagem (evitamento 
cognitivo) 
 
 

Características nos campos da interacção e Comunicação: 
 

competências elevadas no campo da pragmática da comunicação (apesar do défice na linguagem expressiva) – 
facilidades no uso social da linguagem, nomeadamente no que respeita ao contacto visual, ao uso de cumprimentos e 
regras de conversação 
capacidades de interacção social elevadas, nomeadamente ao nível do interesse demonstrado em agradar, participar 
e aprender quer com pares, quer com adultos 
perfil social avançado, especificamente no que respeita aos domínios não linguísticos da representação simbólica 
capacidades comunicativas e de jogo imaginário 
 
 

Tabela 12: Trissomia 21, síntese de características  
 

 

 

 
 
Trissomia 21, síntese de recomendações 
 
 

Recomendações no campo da aprendizagem: 
 

enunciação de objectivos adaptados às particularidades de cada sujeito 
ajuste do tipo  e extensão das tarefas a realizar  
recurso a estímulos visuais e a material audiovisual 
exploração das potencialidades da leitura, em idade precoce (como alicerce para o desenvolvimento da fala) 
integração das crianças em actividades de grupo, como o conto de histórias (storytelling)  
estímulo às actividades de leitura precoce de contos e de pequenas histórias ilustradas, associadas ao recurso a 
modalidades como o seleccionar e apontar 
estimulo às actividades de construção de pequenas histórias 
recurso a estratégias que favoreçam o processamento visuo-vocal e visuo-motor (nomeadamente pelo recurso a 
respostas motoras – como apontar ou seleccionar - que permitem ultrapassar as dificuldades de expressão oral) 
treino dos processos de interacção com objectos em modalidades de transformação, contextualização em outros 
cenários, substituição e abstracção 
estímulo das competências de generalização, pela prática e experimentação das aprendizagens em situações e 
contextos diversificados 
estímulo da função simbólica pela utilização de ilustrações e  símbolos e pela realização de actividades de 
manipulação de itens visuais que favoreçam o estabelecimento de relações semânticas entre os objectos e as 
respectivas palavras 
recurso a actividades de favorecimento da função perceptiva e discriminativa: associação, selecção, classificação, 
nomeação e generalização 
recurso a actividades, no campo da matemática, estruturadas em jogos, actividades e tarefas que isolem problemas e 
desafios concisos  
recurso a modalidades de intervenção precoce (dinâmicas e multidimensionais) que permitam o estímulo antecipado 
de áreas-chave do desenvolvimento e a consequente expansão potencial das mesmas 
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Recomendações nos campos da Interacção e Comunicação 
 

criação de actividades e estratégias que promovam o sentimento de identidade pessoal de cada sujeito num quadro 
de partilha social com os outros 
estímulo das competências comunicativas e sociais num cenário transversal e alargado aos diferentes contextos de 
vida das crianças 
relevância da intervenção precoce nas áreas da comunicação e do jogo, como vista ao desenvolvimento de 
competências na área social e da linguagem 
treino das competências sociais, no contexto de grupos alargados e em ambientes de interacção entre pares 
recurso a actividades que promovam as dinâmicas de grupo (jogos colaborativos, actividades de role play e leitura em 
grupo) 
valorização de estratégias de acompanhamento e modelagem e recurso aos pares e parceiros sociais no apoio aos 
processos de aprendizagem e jogo simbólico e no desenvolvimento das competências comunicativas e na 
socialização  
valorização da influência das dinâmicas familiares (fundadoras do contexto primário de enquadramento inter-
relacional dos sujeitos) 
valorização da preparação, formação e colaboração entre os diferentes agentes envolvidos nos processos de 
aprendizagem (incluindo os pais) 
 
 

Tabela 13: Trissomia 21, síntese de recomendações  
 

 
 

 
Trissomia 21, síntese de vantagens e recomendações para o uso de aplicações computacionais 
 
 

Vantagens do recurso a aplicações computacionais 
 

aumento da predisposição dos sujeitos para a cooperação e interacção social 
incremento da motivação, atenção, auto-confiança e concentração 
estímulo das funções da percepção visual 
aumento das possibilidades de recurso a estratégias de exploração e descoberta 
estímulo da compreensão dos processos de causalidade  
treino de competências de resolução de problemas 
realização de actividades de forma repetida e com feedback e instruções apropriados 
possibilidade de ajuste dos níveis de dificuldade das tarefas às especificidades e perfis de aprendizagem dos sujeitos 
natureza “incansável” e “paciente” das soluções implementadas 
aprendizagem dos caracteres maiúsculos e minúsculos e dos números cardinais (de 1 a 10) (associada ao uso do 
teclado) 
estímulo das competências de motricidade fina e de coordenação mão-olho (associado ao uso do rato e teclado) 
promoção dos processos de participação e construção activa  
 
 

Recomendações para a especificação e desenvolvimento de aplicações computacionais 
 

proposta de aplicações que maximizem o potencial cognitivo e comunicacional dos sujeitos 
recurso a modalidades de informação redundantes  
proposta de mecanismos de suporte estruturado à realização de tarefas (fornecimento de instruções objectivas e 
curtas e  fornecimento de feedback visual e auditivo) 
organização e estruturação clara de conteúdos e identificação simplificada da informação mais relevante (recurso a 
títulos e delimitação de áreas-chave que facilitem a diferenciação da informação crítica e disponibilização de 
facilidades de eliminação ou controlo da visibilidade de informação não essencial) 
atenuação das necessidade de recurso excessivo à memória de curto prazo 
recurso a mecanismos de minimização da distracção e maximização da atenção 
recurso a elementos animados para captar a atenção 
recurso a output auditivo  
integração de pistas visuais que favoreçam a ponte para expressão verbal 
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promoção das competências comunicativas 
promoção do trabalho em pares, com vista à resolução partilhada de problemas e ao estabelecimento de 
modalidades de interacção social positivas 
uso acompanhado, no caso das crianças mais novas, e promoção do fornecimento de guias, modelos, pistas e 
questões (por parte do adulto acompanhante - professor, terapeuta ou pai/mãe) 
estímulo à interacção e cooperação entre pares e reforço das interacções positivas e do treino de competências 
sociais e cooperativas 
integração de actividades portadoras de sentido e ajustadas às necessidades educativas e sociais 
ajuste das soluções desenvolvidas ao perfil tecnológico dos sujeitos e às suas competências computacionais 
 
 

Tabela 14: Trissomia 21, síntese de vantagens e recomendações para o uso de aplicações computacionais 
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4.3. Estudo Preliminar 

Com o objectivo de complementar o estudo teórico relativo à Trissomia 21 e na procura 

de iniciar um contacto de proximidade com casos concretos, que permitisse recolher dados 

com vista à especificação do modelo conceptual do protótipo, foi realizado um estudo 

preliminar que integrou dois momentos principais: levantamento dos casos de crianças 

portadoras de Trissomia 21, do distrito de Aveiro; experiência de observação de crianças com 

défice cognitivo a frequentar o 1º ciclo do ensino básico. 

4.3.1. Levantamento dos casos de crianças portadoras de Trissomia 21, do distrito de 
Aveiro 

O levantamento de casos de crianças portadoras de Trissomia 21, a frequentar o ensino 

oficial no distrito de Aveiro, teve por objectivo recolher dados com vista a uma leitura 

contextualizada da realidade do distrito. Este levantamento foi realizado em Maio de 1999, em 

colaboração com o Centro de Área Educativa de Aveiro e com as Equipas de Apoios 

Educativos (EAE) do distrito. Os dados recolhidos encontram-se disponíveis no 

Anexo_1_EP_LCDA (Estudo Preliminar, Levantamento de Casos do Distrito de Aveiro). 

De acordo com os dados recolhidos, existiam, à data, 54 casos, distribuídos por creches, 

pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico. A distribuição destes 54 casos por cada um dos 

níveis de ensino (Gráfico 1) indica que a maior incidência de casos - 26 - ocorre no pré-escolar 

(48%) e no 1º Ciclo do Ensino Básico - 19 - (35%) e a menor – 4 - na creche (7%).  
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Gráfico 1: Distribuição dos casos de T21 por Nível de Ensino, do Distrito de Aveiro (Maio de 1999) 
 

Quanto à distribuição de casos por Equipa de Apoio Educativo (EAE), os dados indicam 

que a EAE que apresenta mais casos – 15 - é a de Aveiro (28%), sendo que a EAE de Vagos é 

aquela que apresenta um menor número de casos – 2 – (4%). 
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Gráfico 2: Distribuição dos casos de T21 por EAE do distrito de Aveiro (Maio de 1999) 

 

A análise dos dados recolhidos permite observar, por um lado, uma distribuição e 

dispersão dos casos por diferentes áreas geográficas e valências escolares e, por outro, uma 

prevalência superior de casos no ensino pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico. 

De forma genérica, e apesar de não terem sido recolhidos dados relativos a crianças 

portadoras de Trissomia 21 não integradas no ensino oficial, poder-se-á concluir que no Distrito 

de Aveiro se verifica um cenário de inclusão escolar destas crianças e consequente dispersão 

geográfica e abandono da frequência de instituições centralizadas e das práticas de 

segregação escolar. Quanto aos valores registados no pré-escolar e no 1º CEB, e 

considerando que os dados deste estudo remontam a 1999, poder-se-á especular acerca de 

uma possível influência das já referidas iniciativas legislativas da década de 90 (como o 

Parecer 3/99 do Conselho Nacional de Educação (CNE, 1999), que sublinha a importância de 

operacionalizar os princípios estabelecidos na Declaração de Salamanca e as lógicas de 

inclusão). Com efeito, em Portugal, é no final da década de 90 que se operacionalizam grande 

parte das medidas legislativas de inclusão escolar, pelo que poderá ser plausível associar, a 

essas medidas legislativas, estes dados de 1999 de prevalência superior de casos no pré-

escolar e no 1º ciclo do ensino básico. 
 

4.3.2. Experiência de observação de crianças com défice cognitivo 

Com o objectivo de conduzir uma primeira experiência de contacto e inter-relacção com 

crianças com défice cogntivio, a frequentar o ensino oficial, foi efectuada uma experiência de 

observação: em colaboração com o Centro de Área Educativa de Aveiro foi identificado um 

cenário e foram realizadas 4 sessões de observação: as sessões decorreram numa sala de 

apoio, de uma escola do 1º ciclo do ensino básico de Ílhavo, frequentada por duas crianças:  

- CEP1, com 9 anos e portador de Trissomia 21; 

- CEP2, com 8 anos e autista. 
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A observação realizada foi directa e participativa e o sistema de registo das observações 

utilizado foi o Diário de Pesquisa no qual foram sendo registados, por ordem cronológica, os 

resultados das observações efectuadas e os acontecimentos presenciados mais relevantes 

(em notas de campo complementadas por registo fotográfico). Estas notas de campo 

encontram-se disponíveis no Anexo_2_EP_EOCDC (Estudo Preliminar, Experiência de 

Observação de Crianças com Défice Cognitivo). 

Apesar de integrar um estudo preliminar e de não constituir o foco principal do trabalho 

realizado, o material recolhido nesta experiência de observação foi analisado com vista à 

sistematização de algumas conclusões. A análise de conteúdo das notas de campo 

(igualmente disponível no Anexo 2, EP_EOCDC) permitiu a selecção de unidades de análise e 

a posterior distribuição por 10 categorias principais: 
 

 
Categoria 

 
Excertos das unidade de análise / indicadores 

  

actividades com 
tecnologias 
informáticas 
 

Na sala há quatro computadores, três impressoras, um scanner 
CEP2 gosta muito do jogo do Mickey no computador 
CEP2 aproxima-se do computador. Pede para pôr a disquete. É ele quem insere a disquete. 
Senta-se ao computador. Lê o texto com a ajuda da professora.  
CEP1 trabalha com o computador há quatro anos. No primeiro ano usou o computador 
apenas para jogar. Está sentada “à chinês” em frente do computador. 
CEP2 faz um puzzle do Mickey 
CEP1 imprime a sua cópia 
CEP2 desenha no computador 
CEP2 faz uma cópia no Word 
Abre a aplicação de digitalização de imagens e digitaliza um desenho que já se encontrava 
no Scanner 
[recurso a] máquina calculadora 

aprendizagem de 
novas 
competências no 
domínio de 
tecnologias 
informáticas 
 

[mesa digitalizadora] explico-lhe rapidamente as funcionalidades. Pega com energia na 
caneta e faz um desenho livre 
Adapta-se bem à caneta: passeia a caneta pela mesa (experimenta mais do que desenha), 
selecciona cores para pintar o desenho (sabe as cores). 
Coloco um desenho de um caracol na transparência da mesa para CEP1 contornar. Fá-lo 
facilmente. 
Desenha um chapéu. Pinta o caracol. 

interacção com 
dispositivos de 
input 
 

Sabe o que é "clicar" e o que é "enter". Manipula bem o rato mas tem dificuldade em fazer 
“duplo-clique": usa o "clique" e "enter". Identifica bem as teclas. Joga um jogo para contar 
animais. É muito ansioso. Conta os animais com os dedos no ecrã (toca no ecrã). 
Manipula bem o rato, sabe o que é "clique". Pega no rato e selecciona o Word com perfeição. 
Usa o scrolling com perfeição. Usa o backspace para corrigir. 
apenas o indicador esquerdo para bater o teclado. Com o rato, engana-se muitas vezes 
clicando no botão direito e não no esquerdo. Sabe utilizar os acentos. Usa espaçamento. 
clicar e arrastar os objectos. 
tem dificuldade em encontrar o botão da impressora 
CEP2 desenha no computador com o rato 
divide a sua concentração e o seu olhar entre a mesa (onde manipula a caneta) e o monitor 
(onde vai surgindo o seu desenho). 
Por vezes, perde-se olhando para o movimento da mão. 
No fim tenta escrever CARACOL: tem dificuldade já que não consegue ver na mesa aquilo 
que já escreveu. 
digita com alguma dificuldade mas sabe corrigir os erros. 
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comportamentos 
positivos e 
motivação 
associada a 
actividades com 
tecnologias 
informáticas 
 

Dizem à CEP1 que no fim da tarefa vai fazer a cópia para o computador. Ela avança 
rapidamente com a tarefa de tracejar. 
CEP1 tem vestida uma camisola do "Hugo" [Personagem de Jogo Televisivo Interactivo que, 
à data, passava diariamente na TV]. 
CEP1 corrige os erros mesmo aqueles de que se esquece: relê e regressa com o cursor para 
corrigir. 
CEP2 repete inúmeras vezes a animação do fim do jogo. 
Aguarda pela impressão e fica feliz quando o seu trabalho sai; lê o seu texto em voz alta. 
CEP2 fica mais calmo em frente ao computador. 
CEP2 fica fascinado com o equipamento [mesa digitalizadora] e quer ajudar-me 
Trabalha bem com a máquina (motivada e sem interrupções). 

actividades com 
audiovisuais 
 

CEP1 tem vestida uma camisola do "Hugo" (Personagem de Jogo Televisivo Interactivo que, 
à data, passava diariamente na TV).  
Desiste assim que lhe é proposto ver o filme "Anastácia" da Disney. 

comportamentos 
positivos e 
motivação 
associada a 
actividades com 
tecnologias 
audiovisuais 
 

CEP2 repete inúmeras vezes a animação do fim do jogo. 
Toca para sair e nenhuma das crianças toma a iniciativa de sair da sala. 
 

importância dos 
estímulos visuais e 
dos processos de 
manipulação 
 

construir uma casa de papel 
o objectivo é construir uma cidade com objectos volumétricos 
tarefa de contornar um desenho passando por cima de um tracejado 
Pedem a CEP1 que desenhe à mão 
Faz rectângulos e pinta-os. 
CEP1 faz o desenho olhando para um livro; 
Pedem a CEP1que corte elementos azuis para a construção de um painel. 
Recorta com cuidado os contornos. 
nomeia os objectos e coloca-os nas posições. 
CEP1 encontra-se a fazer um desenho: pinta e sabe as cores 
Contorna as peças com o lápis no papel. Utiliza as formas como régua para traçar linhas. 
Pinta as formas que desenhou das cores que as formas originais têm reproduzindo-as. 
Identifica, apontado, as formas que deram origem ao seu desenho. 
Dobra o papel, igualmente para contornar as formas. 

importância dos 
processos 
narrativos e de 
jogo imaginário 
 

Repete os nomes dos diferentes objectos (nomeadamente dos animais personificados). 
CEP2 está junto da cidade que se encontra parcialmente destruída. Diz-me que foi um tremor 
de terra. Diz-me que vai rebocar os carros estragados. A professora de apoio pergunta-lhe 
quem é ele para assegurar essa tarefa e ele responde que é o Milosevic.  
CEP1 adora histórias de contos de fadas. O filme é interrompido algumas vezes e as crianças 
são questionadas acerca dos acontecimentos que se passaram. CEP1 descreve uma cena 
do filme. 
desenha uma casa com uma chaminé da qual, diz CEP1, "sai fogo". 
pergunto-lhe o que são e ela responde-me "him-óo him-óo" (imitando um burro!). Afinal a 
casa já não é uma casa mas antes um Pai Natal com prendas (e preços). 
Com duas canetas simula uma tesoura e finge recortar as formas que desenhou 
começa a rezar. Abana-se na mesa. Canta Aleluia. Emita os gestos de um padre. 
começa a brincar aos médicos 

inexistência de 
trabalho 
colaborativo 
 

Não há cooperação entre o trabalho de um e de outro: trabalham em máquinas diferentes. 

comportamentos 
de evitamento 
cognitivo em T21 
 

Durante a tarefa distrai-se, quer com a minha presença, quer com o que se passa à sua volta. 
Distrai-se com o livro aberto que está em cima da mesa e com o que se passa à sua volta 
CEP1 distrai-se durante o seu desenho 
CEP1 lê e finge que dorme nos intervalos. 
CEP1 começa a chorar; bate com os papéis na mesa. Une as mãos e começa a rezar. 
Abana-se na mesa. Canta Aleluia. Emita os gestos de um padre. 
distrai-se de novo e começa a brincar aos médicos. 

   

Tabela 15: análise de conteúdo do diário de pesquisa do estudo preliminar 
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Apesar do número reduzido de sessões realizadas e da consequente fragilidade dos 

dados recolhidos e da análise de conteúdo efectuada140, esta experiência de observação 

permitiu sistematizar algumas conclusões preliminares e forneceu pistas para o trabalho a 

realizar. 

Para além da verificação de alguns comportamentos típicos da Trissomia 21 (como o 

evitamento cognitivo), observou-se que a utilização de tecnologias informáticas no contexto do 

apoio a sujeitos com défice cognitivo catalisa processos de motivação (note-se, por exemplo, 

que nenhum dos comportamentos observados de evitamento cognitivo ocorreu durante 

actividades com tecnologias) e possibilita a realização de tarefas em diferentes áreas. No que 

respeita ao domínio dos dispositivos de input, verificou-se uma grande capacidade de utilização 

do rato e do teclado, apesar de alguma tendência para toque no ecrã, assim como uma 

elevada capacidade de aprendizagem na utilização da mesa digitalizadora; estas observações, 

associadas à já referida divergência de posicionamentos acerca das capacidades de uso de 

dispositivos de input, por parte de crianças com Trissomia 21 (Cf. Secção 4.2.7), indicam a 

necessidade de se realizar um estudo que permita avaliar com mais profundidade a 

capacidade de utilização de diferentes dispositivos de input (Cf. Secção 4.5.2.3). 

Foram ainda observadas actividades e comportamentos que indicam a importância dos 

esquemas narrativos e de jogo imaginário na aprendizagem e na interacção. O recurso a 

tarefas de manipulação e trabalho com elementos visuais foi igualmente observado com 

grande frequência. Verificou-se ainda a inexistência de trabalho colaborativo entre as duas 

crianças observadas.  

 

 

                                                 
140 Face à natureza preliminar deste estudo e ao número reduzido de sessões realizadas, optou-se por não proceder à quatificação das 
frequências das unidades de registo. 
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4.4. Processo de Prototipagem  

O processo de desenvolvimento do protótipo foi realizado de acordo com uma 

abordagem metodológica iterativa (que contemplou diferentes fases) e foi assegurado por uma 

equipa multidisciplinar, conforme ilustrado no Esquema 9. Para além dos elementos da equipa 

envolvidos em cada uma das fases, foram ainda realizadas sessões de teste piloto que 

contaram com a participação de crianças portadoras de Trissomia 21. 

 

As iterações, ajustes e revisões (que aconteceram com maior incidência nas três fases 

finais do processo) foram operacionalizados em momentos de reunião e discussão alargados a 

toda a equipa de trabalho; complementarmente, foram ainda utilizadas metodologias de envio e 

partilha de documentos de trabalho e revisão dos mesmos. Esta natureza não isolada das 

intervenções e contributos de cada membro da equipa de trabalho permitiu desenvolver uma 

metodologia projectual holística e situada quer com os objectivos globais estabelecidos, quer 

com o perfil de cada elemento na equipa, tal como defende Wilson (1995) na sua proposta de 

“Situated Instructional Design”. 

O protótipo foi, portanto, evoluindo de forma modular e as diferentes versões que foram 

sendo produzidas foram incorporando, de forma iterativa e reutilizável (Hom, 1998; Preece et 

al, 1994; Redmond-Pyle e Moore, 1995), os desenvolvimentos que iam sendo aprovados ao 

nível do desenho gráfico e de interacção, do desenho técnico e implementação e do desenho 

das actividades. Estas três fases finais não assumiram, portanto, uma natureza linear de 
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Esquema 9: processo de prototipagem
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dependência temporal; antes ocorreram de forma paralela e complementar. Tal como sugere 

Strauss (1997), o desenvolvimento do protótipo não decorreu dos resultados do desenho e 

especificação funcional e técnica, mas antes o acompanhou e contribuiu para o 

aprofundamento desse desenho e especificação, num processo claramente experimental e 

iterativo. 

O protótipo assumiu-se, assim, como um instrumento metodológico fundamental tendo 

permitido tanto o teste e operacionalização do modelo conceptual criado, como a visualização 

e controlo do progresso do trabalho desenvolvido pelos diferentes intervenientes na equipa. 

Enquanto modelo em constante reformulação e alvo de análise e discussão partilhada, o 

protótipo assegurou a revisão atempada das funcionalidades-chave da construção de uma 

aplicação com um nível de robustez satisfatório para assegurar a fase de testes com 

utilizadores finais (Cf. Secção 4.5); do ponto de vista da implementação funcional e técnica, o 

protótipo desenvolvido apresenta um nível elevado de profundidade e abrangência (Hom, 1998; 

Preece et al, 1994; Redmond-Pyle e Moore, 1995).  

4.4.1. Conceptualização e especificação 

O processo de conceptualização e especificação do protótipo estruturou-se a partir do 

levantamento de necessidades do público-alvo. Este levantamento foi realizado a partir de três 

alicerces orientadores principais: dados do estudo teórico realizado (Cf. Capítulos 2 e 3), dados 

do estudo das especificidades do público-alvo (Cf. Secção 4.2) e dados do estudo preliminar 

(Cf. Secção 4.3). Neste sentido, o desenho do modelo conceptual e a especificação dos 

requisitos funcionais do protótipo foram claramente orientados para dar resposta às 

especificidades e necessidades do público-alvo, na procura de, e tal como sugere a já referida 

norma ISO 13407, desenvolver uma abordagem centrada nos utilizadores. 

Identificaram-se cinco áreas de necessidades principais do público-alvo que permitiram 

efectuar uma leitura mais clara dos princípios orientadores do desenho do modelo conceptual 

e, consequentemente, uma mais imediata clarificação dos requisitos funcionais do protótipo: 

flexibilização espácio-temporal; promoção de áreas-chave do desenvolvimento cognitivo; 

participação, colaboração e interacção entre pares; suporte à partilha, dinâmica de grupo e 

treino das competências sociais; construção activa, aprendizagem situada e adaptação 

dinâmica às especificidades dos sujeitos e dos grupos. 

O estudo conducente ao desenho do modelo conceptual e respectiva fundamentação foi 

realizado a partir de um aprofundamento destas cinco áreas em áreas mais específicas de 

necessidades (identificadas na Tabela 16).  
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Necessidades do Público-Alvo Identificadas  
Princípios orientadores para o desenho do Modelo Conceptual e para a Especificação do Protótipo 
 
 

flexibilização espácio-temporal 
 

flexibilização do apoio remoto a crianças com Trissomia 21, em cenários de dispersão geográfica 
 
 

promoção de áreas-chave do desenvolvimento cognitivo 
 

recurso a estímulos visuais e a material audiovisual 
 

recurso a estratégias que favoreçam o processamento visuo-vocal e visuo-motor (nomeadamente pelo recurso a 
respostas motoras – como apontar ou seleccionar - que permitem ultrapassar as dificuldades de expressão oral) 
 

estímulo das actividades de construção e leitura precoce de pequenas histórias ilustradas, associadas ao recurso a 
modalidades como o seleccionar e apontar e como alicerce para o desenvolvimento da fala 
 

treino dos processos de interacção com objectos em modalidades de transformação, contextualização em outros 
cenários, substituição e abstracção 
 

estímulo da função simbólica pela utilização de ilustrações e  símbolos e pela realização de actividades de 
manipulação de itens visuais que favoreçam o estabelecimento de relações semânticas entre os objectos e as 
respectivas palavras 
 
 

participação, colaboração e interacção entre pares 
 

estímulo à interacção e cooperação entre pares e reforço das interacções positivas e do treino de competências 
comunicativas, sociais e cooperativas 
 

valorização da influência das dinâmicas familiares (fundadoras do contexto primário de enquadramento inter-
relacional dos sujeitos) e promoção da colaboração e participação de familiares (e outros agentes envolvidos) nos 
processos de aprendizagem 
 

valorização de estratégias de acompanhamento e modelagem (promoção do fornecimento de guias, modelos, pistas 
e questões, por parte do adulto acompanhante - professor, terapeuta ou pai/mãe) 
 
 

suporte à partilha, dinâmica de grupo e treino das competências sociais  
 

integração em actividades de grupo e estímulo das competências comunicativas e sociais 
 

criação de actividades e estratégias que promovam o sentimento de identidade pessoal de cada sujeito, num quadro 
de partilha social com os outros 
 

recurso a actividades que promovam a colaboração e as dinâmicas de grupo (como jogos colaborativos) 
 
 

construção activa, aprendizagem situada e adaptação dinâmica às especificidades dos sujeitos e dos grupos 
 

promoção dos processos de construção activa dos cenários de comunicação e aprendizagem  
 

promoção das aprendizagens situadas e ajuste dinâmico das actividades às especificidades dos indivíduos e dos 
grupos 
 

avaliação dinâmica e recolha de dados relativos às actividades realizadas 
 
 

Tabela 16: Necessidades do Público-Alvo Identificadas, Princípios orientadores para o desenho do Modelo 
Conceptual e para a Especificação do Protótipo. 
 

Com base nestas cinco áreas principais e nas subáreas identificadas, foi especificado um 

modelo para um ambiente distribuído de colaboração e interacção on-line de apoio à realização 

de actividades de reabilitação de crianças portadoras de Trissomia 21 e que integra estratégias 

de suporte à comunicação, partilha, construção activa, adaptação dinâmica e aprendizagem 

situada.  
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4.4.1.1. Modelo conceptual e requisitos funcionais 

Na procura de dar resposta às já referidas cinco áreas de necessidades do público-alvo e 

respectivas subáreas, foi especificado um modelo de um Ambiente de Colaboração On-line de 

Apoio à Reabilitação de Crianças Portadoras de Trissomia 21 (ANCORA). 

A reabilitação é aqui entendida no contexto do desenvolvimento de processos ou 

programas de apoio (a sujeitos portadores de deficiências e/ou limitações ou que apresentem 

restrições à participação social) que têm por objectivo optimizar a sua funcionalidade, 

autonomia e qualidade de vida a diferentes níveis: físico, mental, emocional, social, 

educacional ou profissional (CE, SNR, 1994; ONU, SNR, 1995; Brutting, 2000). Em função do 

grande espectro de áreas de intervenção que tipicamente são enquadradas pelos programas 

de reabilitação é comummente referida a relevância da abordagem multi-disciplinar, ou seja, da 

integração de profissionais de áreas diversas na especificação, operacionalização, 

acompanhamento e avaliação de um programa de reabilitação (op cit, 2000).  

Considerando este contexto alargado de intervenção, entende-se como fundamental 

enquadrar estes programas de reabilitação em soluções de natureza tecnológica 

(nomeadamente soluções da área das TIC), conforme sugere a já referida Resolução ResAP 

de 2001 (“Towards Full Citizenship of Persons with Disabilities through Inclusive New 

Technologies” – Para a plena cidadania das pessoas com deficiência através de novas 

tecnologias inclusivas): 

“A investigação, o desenvolvimento e o fabrico das novas tecnologias destinadas à 
reabilitação devem ser promovidos e incentivados. Com vista a optimizar a aplicação das 
novas tecnologias a favor das pessoas com deficiência é necessário que a investigação incida 
nas metodologias a seguir no que respeita à introdução, formação e utilização destas 
tecnologias. A investigação e o desenvolvimento neste campo devem ser interdisciplinares, 
incluindo na respectiva actividade não só a tecnologia, a reabilitação e a biomedecina como, 
igualmente, as ciências humanas e sociais. Os diferentes aspectos de que se reveste a relação 
entre o indivíduo e a tecnologia devem ser abordados segundo uma perspectiva vasta e 
holística.” (CE-SNR, [2001] 2002: 23). 

É neste contexto que se enquadra o modelo proposto (apresentado no Esquema 10) que 

tem por objectivo dar suporte ao estabelecimento de interacções entre crianças portadoras de 

Trissomia 21 geograficamente dispersas (com o apoio directo de um adulto acompanhante e 

de um terapeuta on-line) e fornecer um ambiente de comunicação e aprendizagem. Trata-se de 

um ambiente colaborativo e de construção activa (flexível, modular, partilhado e síncrono) e 

que permite a realização de actividades situadas com as especificidades e experiências dos 

grupos, numa lógica de valorização do processamento visuo-motor, da interacção com pares e 

da leitura precoce. 
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AA 
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 Criança portadora de 

Trissomia 21 (on-line e 
geograficamente dispersa) 

 Devolução da narrativa  
para os utilizadores on-line 

Selecção e lançamento de 
actividades, por parte do 
terapeuta on-line 

Adulto Acompanhante 
(familiar, docente de apoio 
ou outro) 

Monitorização e avaliação 
dinâmica  

Criação automática de 
actividades situadas com o 
cenário e narrativa  

 

Interacção criança on-line 
 adulto acompanhante 

(contacto presencial) 

Terapeuta / Técnico  
on-line 

 Encaixe da actividade no 
contexto do cenário e 
narrativa 

Arquivos de imagens 
(objectos, personagens, 
acções)  

Comunicação síncrona (voz) 
(técnico  criança)  

Devolução da actividade 
situada para utilizadores 
(colaborativa ou autónoma) 

Construção colaborativa de 
cenário pelo drag and drop 
de imagens dos arquivos 

Comunicação síncrona 
(texto) (técnico  adulto 
acompanhante)  

Recolha de dados (por 
criança, por actividade e por 
sessão)  

 
 

Criação automática da 
narrativa em função das 
imagens do cenário  

 
 

 

Esquema 10: modelo conceptual 
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A descrição das principais funcionalidades previstas no modelo do ANCORA (e a leitura 

do respectivo esquema) permite uma compreensão mais profunda da sua aplicação às acima 

indicadas necessidades do público-alvo: cada criança, e de forma acompanhada (por um 

adulto – familiar ou professor de apoio), partilha um ambiente visual síncrono com as restantes 

crianças on-line, interagindo com o terapeuta e participando na construção colaborativa de 

cenários visuais e narrativas. A construção dos cenários visuais é assegurada pela colocação, 

por parte das diferentes crianças on-line, num quadro visual partilhado, de imagens disponíveis 

em três tipos de arquivos (de objectos, de personagens e de acções); a partir do cenário 

colaborativamente construído, é dinamicamente devolvida uma narrativa textual para todos os 

utilizadores on-line e promovida uma actividade de leitura (contextualizada com o cenário 

construído). Em função do cenário colaborativamente construído e da narrativa dinamicamente 

devolvida, é automaticamente criada uma actividade situada (ou seja, contextualizada com os 

objectos, personagens e acções do cenário e da narrativa). O Esquema 11 apresenta, de forma 

simplificada, o modelo de criação dinâmica das actividades em função do cenário e narrativa 

colaborativamente construídos. De notar que o lançamento das actividades é realizado pelo 

Terapeuta on-line que, depois de decorrida a actividade de leitura da narrativa, selecciona uma 

actividade específica para propor ao grupo de crianças on-line (as actividades encontram-se 

representadas apenas por tipologia, sendo dinamicamente adaptadas no momento em que são 

lançadas pelo terapeuta). O modelo do ANCORA integra ainda modalidades de recolha 

dinâmica de informação relativa a três níveis: sessão colaborativa, criança e actividade. 

 

 

No que respeita às interacções, colaborações e comunicações, o modelo do ANCORA 

prevê cinco estratégias principais: interacções entre a criança on-line e o adulto acompanhante 

(contacto presencial), com o objectivo de fornecer à criança modelos, pistas e guias e de 

acompanhar a realização das actividades; colaboração entre as diferentes crianças on-line, 

pela construção colaborativa do cenário visual e nos momentos de realização de actividades de 

tipo colaborativo (trabalho de grupo); realização conjunta de actividades e tarefas (trabalho 

CT21 actividade situada 

actividades 

narrativacenário 

T 

Esquema 11: criação dinâmica de actividades
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conjunto), como a leitura da narrativa e a execução de actividades não colaborativas141; 

comunicação por voz bidirecccional entre o terapeuta on-line e as crianças on-line; 

comunicação textual bidirecccional entre o terapeuta on-line e o adulto acompanhante da 

criança. O Esquema 12 apresenta, de forma simplificada, estas cinco estratégias de interacção 

e colaboração. 

 

 
 

Este estudo e desenho do modelo conceptual permitiu realizar uma leitura mais 

aprofundada dos detalhes operativos implicados no processo de prototipagem e identificar os 

principais requisitos funcionais a integrar no protótipo. Na Tabela 17 apresentam-se os 

requisitos funcionais do protótipo, que decorrem da leitura das funcionalidades implícitas no 

modelo conceptual e, consequentemente, do levantamento das necessidades do público-alvo. 

No Esquema 13 apresenta-se uma representação gráfica destes requisitos. 
 

 
Requisitos Funcionais principais do Protótipo ANCORA 
 
 

colaboração em ambiente síncrono e distribuído (em rede) 
 

comunicação e colaboração síncrona entre utilizadores geograficamente dispersos 
 

integração de animação inicial e final 
 

sinalização do início e fim da sessão do ANCORA, com recurso a animações sonorizadas 
 

registo de utilizadores 
 

controlo dos acessos ao sistema (crianças e terapeutas) por validação de login e password 
 

representação visual dos utilizadores on-line 
 

representação dos utilizadores que se encontram on-line e sinalização gráfica da identidade de cada um 
 

interacção em ambiente gráfico 
 

interface gráfica de manipulação directa de objectos com integração de imagens, sons e animações 
 

acesso a bases de dados 
 

acesso dinâmico a bases de dados de utilizadores e objectos (gestão e controlo dos utilizadores e dos objectos 
relativos ao cenário, narrativa e actividades) 
 

partilha de white-board / construção colaborativa dos cenários 
 

interface de manipulação directa (drag and drop) das entidades das bases de dados (objectos, personagens, acções) 
e visualização partilhada das mesmas por parte de crianças e terapeutas on-line 
 

integração de uma estratégia de sinalização da alternância da interacção (sinalização de turn taking)   

organização temporal sequencial da construção colaborativa e síncrona do cenário e representação gráfica da “vez” 
de cada utilizador 
 

                                                 
141 A integração destas duas estratégias (trabalho em grupo e trabalho conjunto) relaciona-se com a necessidade de dar resposta à 
heterogeneidade do grupo e a permitir tanto a realização de tarefas colaborativas, como a realização de tarefas autónomas 
(individualizadas, ainda que em conjunto), conformo proposto por Sebba, Byers e Rose (1993) (Cf. Secção 4.2.6). 

CT21 AA CT21 CT21

CT21 

T CT21 T AACT21 CT21

CT21

Esquema 12: estratégias de interacção e colaboração
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devolução automática da narrativa (sequência temporal) 
 

criação automática de uma narrativa textual, em função da ordem pela qual foi efectuado o drag and drop  das 
entidades no cenário (a sequência dos acontecimentos na narrativa corresponde à das entidades no cenário) 
 

criação de novo cenário e nova narrativa e arquivo dos mesmos 
 

criação de diferentes cenários e narrativas por sessão e gravação dos mesmos142 
 

selecção de actividades de promoção de áreas-chave do desenvolvimento  
 

selecção, por parte do terapeuta on-line, de actividades específicas a realizar pelo conjunto de crianças on-line (as 
actividades seleccionadas podem ser de tipo colaborativo ou de realização autónoma). 
 

geração dinâmica e contextualizada das actividades 
 

contextualização das actividades, lançadas pelo terapeuta on-line, com o cenário e narrativa criados (a partir das 
entidades presentes no cenário e na narrativa) 
 

avaliação dinâmica e automática do sucesso na realização das actividades 
 

feedback dinâmico devolvido às crianças on-line relativamente à execução das actividades lançadas 
 

transmissão de voz 
 

transmissão de voz, em tempo real, de forma a assegurar comunicação síncrona entre crianças e terapeuta on-line 
 

transmissão de texto 
 

transmissão de texto, em tempo real, de forma a assegurar partilha de opiniões entre o terapeuta on-line e o 
acompanhante (adulto) da criança on-line. 
 

monitorização e acompanhamento dinâmico das actividades 
 

representação, na interface do terapeuta, da evolução da realização das actividades das diferentes crianças on-line 
 

recolha e registo de dados 
 

registo automático e inserção adicional de dados (relativos à sessão, a cada criança e a cada actividade), na interface 
do terapeuta 
 

impressão e armazenamento de dados recolhidos 
 

facilidades de impressão e armazenamento dos dados recolhidos (relativos à sessão, a cada criança e a cada 
actividade) por parte do terapeuta. 
 

Tabela 17: Requisitos Funcionais principais do Protótipo ANCORA 

                                                 
142 Funcionalidade apenas possível no contexto de sessões do ANCORA não colaborativas, ou seja, quando apenas se encontra uma 
criança on-line. 
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4.4.1.2. Narrativas como ponte para a contextualização das experiências de 
aprendizagem e comunicação  

Para além das já referidas e discutidas orientações principais que estiveram na base do 

estudo e desenho do modelo conceptual do ANCORA (Cf. Capítulos 2 e 3), nomeadamente no 

que respeita à promoção dos processos de partilha e comunicação entre pares, das 

aprendizagens situadas, da construção activa dos saberes e da adaptação dinâmica das 

soluções propostas (para além das orientações especificamente relacionadas com as 

particularidades do público-alvo), importa enquadrar o recurso às narrativas textuais enquanto 

ponte para a contextualização das experiências de aprendizagem e comunicação propostas 

pelo ANCORA. 

Esquema 13: Requisitos Funcionais principais do Protótipo ANCORA

colaboração em ambiente síncrono e distribuído (em rede) 

integração de animação inicial e final 

registo de utilizadores representação visual dos utilizadores on-line 

interacção em ambiente gráfico 

acesso a bases de dados 

devolução automática da narrativa (sequência temporal) 

criação de novo cenário e nova narrativa e arquivo dos mesmos 

selecção de actividades de promoção de áreas-chave do desenvolvimento  

geração dinâmica e contextualizada das actividades 

avaliação dinâmica e automática do sucesso na realização das actividades 

monitorização dinâmica das actividades recolha e registo de dados 

impressão e armazenamento de dados recolhidos 

partilha de white-board / construção colaborativa dos cenários 

transmissão de voz transmissão de texto 
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Esta estratégia de utilização das narrativas tem por base, para além do enquadramento 

adiante referido, pistas fornecidas pelos dados do estudo preliminar (nomeadamente a 

verificação da importância dos esquemas narrativos no apoio aos processos de aprendizagem 

de crianças com défice cognitivo) assim como as já referidas vantagens da promoção de 

actividades de leitura precoce, de jogo imaginário e simbólico na intervenção em Trissomia 21. 

Por outro lado, entendeu-se que esta poderia ser uma possível estratégia de abordagem à 

igualmente já referida problemática do processamento sequencial e cronológico e síntese de 

eventos sucessivos, típica da Trissomia 21. 

De acordo com Schank (1998) as narrativas assumem uma função determinante na 

construção da experiência humana e na estruturação mnésica. Especificamente, as narrativas 

constituem, para este autor, esquemas fundamentais da cognição, contribuindo para a 

estruturação de funções como a recordação, interpretação, adaptação, compreensão, 

exposição, planificação e comunicação. Como indica Dautenhahn (2002) as narrativas servem 

uma função primária da comunicação, tendo assumido um importante papel no 

desenvolvimento e evolução da cognição, cultura e sociedade humanas, nomeadamente no 

que respeita à criação de esquemas de coesão social e cultural. As competências narrativas, 

no contexto do desenvolvimento infantil, devem, portanto, e conforme indica o referido autor, 

ser entendidas como competências socialmente adquiridas e construídas e como elementos 

fundamentais para a promoção da interacção, conversação e participação, sendo ainda 

determinantes no desenvolvimento das competências de jogo simbólico. Neste contexto, 

Dautenhahn sublinha a natureza social e interactiva do processo de desenvolvimento dos 

esquemas narrativos e a sua importância na criação de ambientes sociais e culturais 

significativos e contextualizados com as experiências dos sujeitos e grupos.  

A importância dos esquemas narrativos tem sido igualmente destacada na área da 

cognição. De acordo com Mateas e Sengers (2003), o conceito de Inteligência Narrativa foi 

apresentado por David Blair e Tom Meyer em 1997 e, desde essa data, tem-se assistido a 

interessantes desenvolvimentos e investigações em torno da importância dos esquemas 

narrativos na cognição e, cumulativamente, a um incremento do número de projectos da área 

das ciências da computação aplicados ao estudo desta temática. Conforme indicam os 

referidos autores, muitos destes projectos exploram a importância dos esquemas narrativos 

nos processos de cognição e comunicação, à luz dos trabalhos de Jerome Bruner (Mateas, 

Sengers, 2003). A este pretexto importa referir, a título ilustrativo e abreviado, alguns dos 

projectos cuja orientação teórica e conceptual se situa na promoção da utilização dos 

esquemas narrativos e que, de alguma forma, inspiraram a conceptualização e especificação 

do módulo da narrativa do ANCORA: destacam-se os projectos do “Gesture and Narrative 

Language Group”, do MIT (“Massachusetts Institute of Technology”), como o WISE (“Web 

Interactive Storyteller Environment”), o SAGE (“Storytelling Agent Generation Environment”), e 
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o StoryMat (Ryokai e Shah, 1998; Ryokai e Cassell, 1999; Umaschi, 1996), assim como os 

estudos realizados por Plowman (1999) na organização MENO (Multimedia, Education and 

Narrative Organisation). Sublinha-se ainda o importante contributo do trabalho desenvolvido no 

âmbito do projecto NICE (“Narrative-based, Immersive, Constructionist/Collaborative 

Environments for Children”) (Roussos et al, 1997; Johnson et al, 1998), nomeadamente no que 

respeita ao estudo dos processos de aprendizagem distribuída, construção activa, colaboração 

e partilha de narrativas entre diferentes sujeitos, geograficamente distribuídos.  

Com efeito, os esquemas narrativos têm sido utilizados nos últimos anos, no contexto da 

produção de aplicações interactivas, de forma transversal a diferentes áreas (Miller, 2004). De 

acordo com Miller (2004), o storytelling, para além de contribuir para um enriquecimento da 

experiência do utilizador (nomeadamente pela criação de cenários de envolvimento, no 

domínio da imaginação e da fantasia), pode assumir uma natureza utilitária a três níveis: da 

promoção, da aprendizagem e do treino. Por outro lado, a integração de esquemas narrativos 

nos argumentos e guiões de aplicações multimédia interactiva pode ainda, de acordo com o 

referido autor, contribuir para um incremento dos níveis de atenção e motivação dos 

utilizadores: muitas vezes, o recurso a narrativas no contexto de produtos interactivos 

encontra-se associado à criação de modalidades de jogo e entretenimento e ao recurso a 

actividades e tarefas de construção activa ou participação nas histórias143. 

Neste contexto, sublinha-se a importância do processo de participação na construção 

das narrativas (previsto no modelo do ANCORA) e o consequente contributo para o incremento 

dos níveis de participação dos utilizadores nas práticas e actividades propostas aos grupos, 

numa lógica que poderá catalisar a criação de esquemas de participação periférica legítima e 

situada em ambientes colaborativos (Sierhuis e Clancey, 1996). No âmbito do modelo do 

ANCORA, as narrativas asseguram não apenas a criação de um contexto para as actividades 

propostas fornecendo, também, um enquadramento situado com a experiência e prática do 

grupo que poderá contribuir para uma mais eficaz generalização dos saberes e a transferência 

de aprendizagens e aquisições. 

Entende-se ainda que a apresentação da narrativa textual e a proposta de actividade de 

leitura (contextualizada com as imagens e ilustrações do cenário colaborativamente construído) 

podem permitir a execução de tarefas relevantes no contexto da intervenção em Trissomia 21, 

considerando o já referido assincronismo da linguagem compreensiva e expressiva e as 

competências da percepção visual e do processamento visuo-motor. A este pretexto, veja-se o 

exemplo do projecto WriteTalk (Waller et al, 1999), direccionado para sujeitos com défices na 

área da comunicação, e que teve por objectivo a promoção das competências de escrita de 

histórias e da conversação interaccional (“interactional conversation”), entendida por oposição 

                                                 
143 Também Waraich (1998) sublinha a importância das narrativas na activação dos processos de motivação e na criação de esquemas 
de “curiosidade cognitiva”, particularmente no contexto de situações de aprendizagem. 
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à área da conversação transaccional144: os resultados do projecto indicam a importância desta 

abordagem aos esquemas narrativos na promoção das competências da linguagem escrita e 

expressiva e, fundamentalmente, na promoção da comunicação e conversação em contextos 

de interacção social (Waller et al, 1999). 

No que respeita à área da compreensão, a narrativa textual poderá ainda possibilitar o 

estímulo da função semântica e da compreensão de estruturas de frases e de relações de 

acontecimentos, objectos e atributos, tal como propõem Von Tetzchner e Martinsen (2000). 

Esta estratégia poderá ainda criar oportunidades para momentos de leitura acompanhada e 

colocação de questões por parte do adulto acompanhante, podendo contribuir, tal como 

sugerem Musiek e Chermak (1995), para trabalhar questões relacionadas com os défices no 

processamento auditivo. 

Para além destas áreas específicas de intervenção, este módulo da devolução 

automática da narrativa do ANCORA (e consequente contextualização das actividades) tem 

ainda por objectivo, por um lado a personalização e ajuste do contexto de aprendizagem às 

especificidades do grupo e, por outro, a criação de um enquadramento significativo para a 

experiência colaborativa e de um quadro contextual de promoção da coesão e participação 

situada.  

4.4.2. Desenho Gráfico e de Interacção 

O desenvolvimento do protótipo do ANCORA foi realizado segundo uma abordagem 

iterativa de produção paralela das dimensões gráfica, técnica e de conteúdos, durante a qual 

decorreram momentos de revisão e ajuste complementar, com vista à integração dos diferentes 

módulos prototipados na aplicação final.  

Para além do desenvolvimento dos módulos técnicos e da integração e implementação 

finais (Cf. Secção 4.4.4) e da especificação e desenho de actividades (Cf. Secção 4.4.3), o 

processo de prototipagem integrou uma importante componente de Desenho Gráfico e de 

Interacção. Nesta fase do trabalho foram realizadas diferentes tarefas de natureza 

multidisciplinar e de colaboração entre diferentes elementos da equipa de trabalho: designer, 

equipa da APPT21, grupo de crianças portadoras de Trissomia 21 e programadores (que 

asseguraram a integração dos módulos de design na aplicação final). 

Numa primeira fase, o processo de desenho gráfico e de desenho da interacção foi 

orientado por três alicerces principais: listagem de requisitos funcionais definidos para a 

aplicação (Cf. Tabela 17), síntese das orientações e recomendações de acessibilidade para o 
                                                 
144 “Interactional refers to conversation that is needs and wants driven. This communication is characterised by instructions, commands, 
warnings and requests. Interactional conversation is characterised by free narrative (story telling) and phatic communication or 
predictable chat, e.g. «hello», «goodbye». It is by using Interactional conversation that we go beyond casual acquaintance into firm 
friendship and meaningful relationships. More importantly, Interactional skills allow us to develop and define who we are in relation to 
other people. The majority of currently available communication aids offer various routes of access to transactional communication.” 
(Waller et al, 1999: 180-181). 
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desenvolvimento de aplicações informáticas de apoio a sujeitos com défice cognitivo (Cf, 

Tabela 10, Secção 3.6.8.), e síntese de recomendações para a especificação e 

desenvolvimento de aplicações computacionais para crianças com Trissomia 21 (Cf. Parte da 

Tabela 14, Secção 4.2.9.). Neste sentido, e para além do desenho dos diferentes elementos 

gráficos e de interacção para dar resposta à já referida listagem de requisitos funcionais do 

ANCORA, o trabalho realizado a nível gráfico foi orientado no sentido de cumprir com as 

recomendações sistematizadas nas Tabelas 10 e 14, anteriormente referidas, das quais se 

destacam:  
 

 desenho de layouts cuidados, simples e consistentes 
 

 uso cuidado da cor e do contraste figura-fundo 
 

 recurso a símbolos e desenhos 
 

 recurso a modalidades de destaque de informação-chave 
 

 minimização das necessidades dos processos mnésicos de curto prazo 
 

 utilização de linguagem simples e clara 
 

 simplicidade e facilidade na interacção 
 

 redundância de informação e recurso a feedback relevante em todos os menus e ícones 
 acesso simplificado a menus e ferramentas 

 

 recurso a estratégias que permitam a modularização e  personalização  
 

 fornecimento de suporte estruturado à realização de tarefas  
 

 fornecimento de instruções objectivas e curtas e fornecimento de feedback visual e auditivo 
 

 organização e estruturação clara de conteúdos e identificação simplificada da informação mais relevante (recurso a 
títulos e delimitação de áreas-chave que facilitem a diferenciação da informação crítica e disponibilização de 
facilidades de eliminação ou controlo da visibilidade de informação não essencial) 

 

 atenuação das necessidade de recurso excessivo à memória de curto prazo 
 

 recurso a mecanismos de minimização da distracção e maximização da atenção 
 

 recurso a elementos animados para captar a atenção 
 

 recurso a output auditivo  
 

 integração de pistas visuais que favoreçam a ponte para expressão verbal 
 

 participação dos sujeitos (utilizadores finais) no processo de desenvolvimento  
 

 

4.4.2.1. Imagem de marca e identidade visual 

Na procura de desenvolver um ponto de partida para a estruturação do desenho gráfico 

do protótipo foi especificada e desenhada uma marca, cujo elemento base fundamental é a 

imagem de uma âncora (Figura 1) com validade e aplicação tanto na interface das crianças 

como na interface dos terapeutas (Figura 2): nestas duas interfaces o elemento de 

diferenciação principal situa-se ao nível da cor (laranja na interface das crianças e azul nas 

interfaces dos terapeutas). A imagem de marca incorpora e sintetiza o nome da aplicação e 

apresenta uma representação simbólica da mesma, assim como uma associação a uma 

componente humanizada, fornecendo as bases para o desenho das interfaces gráficas, tanto 

ao nível das estratégias cromáticas, como ao nível da escala, contraste e tipografia. A partir 
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deste desenho da marca foi possível iniciar a construção da linguagem visual da aplicação, em 

consistência com os princípios que a marca integra. Esta imagem de marca forneceu, portanto, 

as bases para o desenho dos restantes elementos, nomadamente ao nível da cor, da tipografia 

e da simbologia do “sorriso” associado à âncora (o elemento “sorriso” e a forma circular são 

utilizados em diferentes elementos das interfaces, conforme adiante descrito) – Figura 3. A 

especificação e desenho da marca foram ainda fundamentais para a construção das 

animações iniciais (Cf. Secção 4.4.2.4). 

 

 
Figura 1: Imagem de marca 

 

  
Figura 2: Aplicação da imagem de marca na interface do protótipo 

 
 

 
Figura 3: Estratégia de aplicação da imagem de marca em elementos gráficos 
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4.4.2.2. Desenho das interfaces gráficas 

“The user interfaces of today are designed primarily for individual users working alone. 
(…) User interfaces that can support diverse users and group-oriented activities must meet new 
criteria.” (Vertelney, 1990: 167).  

O desenho das interfaces gráficas foi realizado num processo no qual se valorizou a 

construção de soluções orientadas para as recomendações acima destacadas (para défice 

cognitivo e Trissomia 21) e na procura de desenvolver soluções capazes de dar resposta aos 

desafios inerentes à natureza colaborativa e síncrona do ambiente em prototipagem. Num 

primeiro momento foi realizada uma especificação dos requisitos gráficos de cada ecrã da 

aplicação acompanhada por um esboço de interface de natureza funcional. A partir desse 

primeiro esboço e da listagem de requisitos gráficos, as soluções de design foram sendo 

apresentadas, experimentadas e validadas, num processo evolutivo e multidisciplinar (Figura 

4): os esboços funcionais iniciais não incorporavam qualquer preocupação de desenho gráfico, 

incluindo apenas os requisitos e detalhes de cada ecrã; as propostas apresentadas pelo 

designer (Cf. exemplo Anexo_3_DI_PD, Desenho de Interfaces, Proposta de Design), em 

resposta aos esboços funcionais, apresentavam muitas vezes soluções ao nível da interacção 

(nomeadamente pelo desenho e construção de rollovers – feedback visual na interacção com 

os botões e menus145); em função das soluções e propostas apresentadas pelo designer, 

procedeu-se a uma decomposição e descrição dos elementos desenhados com vista à 

integração e implementação finais. 

Estas propostas e experiências de desenho de interfaces foram realizadas 

maioritariamente por recurso a duas ferramentas principais: o Macromedia Freehand e o 

Macromedia Flash (no caso das soluções estáticas e de desenho de elementos recorreu-se ao 

Macromedia Freehand e, no caso dos estudos que incorporavam elementos de animação, 

recorreu-se ao Macromedia Flash). O processo de integração das soluções validadas na 

aplicação final (em Macromedia Director, conforme referido adiante – Cf. Secção 4.4.3) passou 

pela descrição, decomposição e caracterização dos elementos desenhados (Figura 5) e pelo 

fornecimento, à equipa de integração e programação, quer das descrições das interfaces (em 

papel), quer dos elementos isolados que as compõem (em formato digital). 

 

                                                 
145 Cf. exemplo Anexo_4_DI_ER, Desenho de Interfaces, Exemplo de Rollover 
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Figura 4: Do esboço funcional à proposta final do design (exemplo) 

   

 

  
Figura 5: Da proposta final do design à integração das soluções de design: a função das descrições dos 
elementos em papel e da grelha de composição visual (exemplo) 

  

 

No processo de composição das interfaces a principal preocupação relacionou-se com a 

organização do ambiente gráfico e com a integração do menor número de elementos 

(particularmente, na interface da criança), na procura de maximizar a atenção das crianças nas 

tarefas e a funcionalidade dos espaços visuais. Neste sentido, o desenho gráfico foi orientado 

por três princípios-chave: exclusão de elementos de distracção; minimização da carga 

informativa dos ecrãs; e apoio ao foco da atenção para os elementos relevantes.  

Na interface da criança podem identificar-se três grandes áreas principais: a área 

superior, na qual surgem as representações visuais dos utilizadores on-line (que se divide na 

zona das crianças - a amarelo claro - e na zona do terapeuta – a laranja); a área do menu (à 

esquerda); e a grande área central (a branco), na qual são construídos os cenários, 

apresentadas as narrativas e realizadas as actividades.  

Na interface do terapeuta foi necessário proceder a alterações, por forma a integrar um 

maior número de menus e funcionalidades, decorrentes dos requisitos funcionais definidos 

(nomeadamente, o lançamento das actividades, a monitorização da realização das actividades, 
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a transmissão de texto e voz, e a recolha de dados). Neste sentido, procedeu-se a uma 

reorganização das áreas funcionais do ecrã com vista à integração dos referidos menus e 

funcionalidades (pela colocação de todas as barras na zona superior do ecrã e pelo 

escalonamentos dos elementos): botões que permitem iniciar actividades e comunicações de 

voz ou texto (chat) e botões para visualizar detalhes/dados da sessão em que está a participar. 

Assim, e para além da área de trabalho, destacam-se quatro espaços principais na interface do 

terapeuta: o das actividades, o das comunicações, o das monitorizações e o das ferramentas 

de criação/gestão de cenários e narrativas. 

 

   
Figura 6: Interface base 

 

Para além da interface base (Figura 6), foi ainda necessário (e no que respeita à 

interface do terapeuta) conceber três ecrãs de visualização de dados e introdução de 

comentários (detalhe do desempenho das crianças, detalhe das actividades e detalhe das 

sessões) – Figura 7. A impressão destes dados (em formato papel) é realizada com base numa 

composição visual de cada um destes três ecrãs ajustada para o formato A4 (Figura 8). 

   
Figura 7: Ecrãs de visualização de dados 
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Figura 8: Ecrãs de impressão de dados 

 

Considerando ainda a interface do terapeuta, e com vista ao acompanhamento e 

monitorização da execução das actividades realizadas pelas diferentes crianças on-line, 

procedeu-se à especificação e desenho (para cada uma das actividades prototipadas – Cf. 

Secção 4.4.3) de uma interface que possibilitasse a visualização dinâmica, e em tempo real, 

dos sucessos e insucessos de cada criança e em cada actividade proposta (Figura 9). 

 

  
Figura 9: Ecrãs de visualização dinâmica das actividades 
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4.4.2.3. Níveis de representação: representação visual dos utilizadores on-line, desenho 
de menus, e desenho das imagens dos arquivos 

Para além do desenho das interfaces gráficas e da composição visual dos ecrãs146, o 

processo de desenho incorporou a especificação e desenho da representação visual dos 

utilizadores on-line, dos menus, e das imagens dos arquivos. A abordagem gráfica a estes 

elementos da aplicação pode dividir-se em três níveis de representação com diferentes graus 

de abstracção e realismo: de um nível elevado de abstracção na representação visual dos 

utilizadores on-line, para um nível mais concreto e próximo do realismo utilizado no desenho 

das imagens dos arquivos (necessárias para a construção dos cenários e que servem de base 

para a criação das narrativas e para a contextualização das actividades), passando por um 

nível intermédio de representação presente no desenho dos menus (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Três níveis de representação 

 

No primeiro nível (Figura 11), situa-se o desenho da representação visual dos 

utilizadores on-line que foi realizado a partir da composição gráfica de um elemento com 

ligação conceptual à imagem da âncora (da marca) e que, de forma abstracta, permite 

representar cada utilizador que entra no sistema: os diferentes utilizadores são visualmente 

representados por formas circulares (sorrisos) iguais, discriminando-se apenas pela cor (que é 

seleccionada pelos utilizadores no momento de entrada / login no sistema), segundo uma 

lógica de igualdade e universalidade e com vista à implementação de uma estratégia de 

representação visual da identidade sem incorporação de imagens reais ou traços fisionómicos 

(ou de personalidade) específicos. 

Também os terapeutas on-line são identificados por imagens semelhantes: sorrisos em 

formas circulares, que integram apenas um elemento distintivo por relação com os sorrisos das 

crianças: um laço na zona superior ou inferior da forma circular, em função do sexo do 

terapeuta (laço na cabeça, caso se trate de uma terapeuta, e laço no pescoço, caso se trate de 

um terapeuta). 

 
                                                 
146 Na secção 4.4.5 podem visualizar-se imagens dos diferentes ecrãs do protótipo. 



 
Estudo de Caso 
Processo de Prototipagem 

  pag. 254 
 

 
Figura 11: Nível 1 de representação gráfica (utilizadores on-line) 

 

Ainda neste primeiro nível de representação (utilizadores on-line), foi necessário 

especificar e desenhar uma estratégia de sinalização da alternância da interacção (“turn 

taking”). No momento de construção colaborativa do cenário, cada criança on-line tem à sua 

disposição diferentes imagens organizadas em arquivos, que utiliza (por manipulação directa) 

para construir o cenário. Este processo de colocação de imagens no cenário é realizado de 

forma ordenada (cada criança na sua vez), pelo que a sinalização da “vez” de cada criança 

teve que ser representada na barra superior que integra as representações dos diferentes 

utilizadores on-line: na interface da criança cuja “vez” está activa, o respectivo sorriso pisca 

enquanto que, nas interfaces das restantes crianças, o sorriso da criança que tem a “vez” 

assume a cor branca nas linhas de contorno. Esta estratégia de sinalização visual da “vez” é 

ainda complementada com a utilização de um som (“é a tua vez!”) que é lançado na interface 

da criança que tem a “vez”, juntamente com a animação do sorriso a piscar (Anexo_5_DI_SAI, 

Desenho de Interfaces, Sinalização da Alternância da Interacção). 

No segundo nível de representação (Figura 12) enquadram-se os menus e respectivos 

botões presentes na barra verticalizada da zona direita da interface da criança: os diferentes 

botões são representados dentro de formas circulares, segundo uma lógica de ilustração e 

sinalização da respectiva função (abrir arquivo, guardar cenário, sair, etc.). Na construção 

destes botões foi explorada a metáfora do baú de brinquedos, com o objectivo de aproximar a 

função de cada ícone a um contexto significativo para as crianças. Para além da ilustração do 

conceito associado à função que asseguram, estes botões incorporam ainda feedback visual e 

sonoro (dependente do evento de passagem do dispositivo de input): Anexo_6_DI_EFB, 

Desenho de Interfaces, Exemplo de Feedback dos Botões. 

O recurso a esta metáfora do baú de brinquedos (associada à analogia com a folha 

branca para construir o desenho) procurou facilitar a compreensão dos processos de 

interacção (nomeadamente ao nível do acesso às bibliotecas de imagens e construção 

colaborativa do cenário): o baú assume-se como elemento figurativo principal desta metáfora, 

assegurando a ligação às ferramentas que integra e facilitando o processo de compreensão 

dos procedimentos de utilização do menu. Esta carga figurativa estende-se ao momento de 

devolução da narrativa (já que a mesma surge sobre o desenho colaborativamente construído) 

e sustenta a criação de um contexto global para a experiência de utilização do ANCORA147. 

                                                 
147 A utilização de analogias e metáforas, para apoiar os processos de compreensão dos esquemas de interacção em ambientes 
distribuídos de aprendizagem, tem sido amplamente recomendada (Wolfe, 2001). 
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Também o procedimento de colocação de imagens no desenho (por manipulação directa148 – 

drag and drop – a partir da biblioteca) tem por objectivo optimizar os processos de interacção, 

favorecendo a compreensão dos procedimentos de construção do cenário. 

 

 
Figura 12: Nível 2 de representação gráfica (ícones/botões). 

 

A construção desta barra de menu contemplou ainda a integração de uma estratégia de 

personalização, com o objectivo de permitir a visualização da mesma em diferentes graus de 

complexidade e em função da experiência e perfil de cada criança (Figura 13). 

 

     
Figura 13: Maximização e minimização dos graus de complexidade do menu (interface criança) 

 

A natureza dinâmica desta área da interface pode verificar-se a dois níveis: por um lado, 

trata-se de um zona apenas disponível durante a fase de construção de cenários e visualização 

da narrativa (desaparecendo quando se iniciam as actividades); por outro, pode ser 

maximizada ou minimizada consoante as necessidades e competências de interacção das 

crianças. Por defeito, e aquando do início da sessão, encontra-se minimizada (grau 1) 

permitindo apenas o acesso às seguintes funções: ir ao baú buscar objectos, ir ao baú buscar 

                                                 
148 A utilização de interfaces de manipulação directa constitui um dos mais interessantes marcos no desenvolvimento das interfaces 
homem-máquina. De acordo com Myers (1998), o Sketchpad, de Ivan Sutherland, (apresentado em 1963) foi um dos primeiros 
dispositivos a integrar uma interface de manipulação directa, ainda que este conceito tenho sido aprofundado apenas em 1977 por Alan 
Kay, do Xerox Parc (no seu artigo acerca do “Dynabook”), e formalmente apresentado (por recurso ao termo que hoje comummente se 
utiliza – “manipulação directa”) apenas em 1982, por Ben Shneiderman. O Xerox Star e o Apple Lisa (de 1981 e 1982, respectivamente) 
foram os primeiros sistemas, com expansão comercial, a integrar interfaces de manipulação directa. 
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acções, ir ao baú buscar amigos e sair (ou seja, apresenta apenas as ferramentas necessárias 

à construção de cenários e visualização da narrativa, quando esta é iniciada pelo terapeuta on-

line, como ocorre em todas as sessões de tipo colaborativo). Este é o grau aconselhado às 

crianças que utilizam o sistema pela primeira vez e/ou que não detêm competências de 

interacção elevadas.  

Com a selecção do sinal “mais” (+), este menu desdobra-se para o grau dois e surge um 

segundo grupo de ferramentas relativas ao desenho/cenário: novo desenho, guardar desenho 

e buscar desenho. Estas ferramentas permitem, portanto, a gestão dos cenários 

(armazenamento local do cenário construído, criação de um novo cenário ou abertura de um 

cenário já armazenado). A partir de uma nova selecção no sinal mais (+), o menu maximiza-se 

totalmente para o seu 3º e último grau fazendo surgir o terceiro grupo de ferramentas relativas 

à gestão da narrativa: ver a história, guardar a história, buscar história. Neste grau, a selecção 

do sinal menos (-) minimiza o menu. O Anexo_7_DI_ABM, Desenho de Interfaces, Ajuste da 

Barra de Menu, ilustra este processo de maximização e minimização do menu. 

No terceiro e último nível de representação (Figura 14) situam-se as imagens dos 

arquivos (com as quais são construídos os cenários), organizadas em três tipos/bibliotecas 

(objectos, amigos e acções), e disponíveis mediante selecção do baú. Neste nível de 

representação (de maior realismo e menor abstracção) as imagens deixam de estar 

enquadradas em circunferências, apresentando-se isoladas e “soltas”: não há qualquer limite 

gráfico que “prenda” estas imagens à interface, com o objectivo de facilitar a manipulação das 

mesmas por parte dos utilizadores (arrastamento para construção do cenário). O desenho 

destas imagens (71 no total) foi realizado com base numa linguagem visual que encontra 

inspirações na ilustração infantil com o objectivo de gerar proximidade com os utilizadores 

finais (Cf. Anexo_8_DI_IA, Desenho de Interfaces, Imagens dos Arquivos). 

 

 
Figura 14: Nível 3 de representação gráfica (exemplos de imagens) 
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4.4.2.4. Animações e sonorizações 

Para além do desenho das interfaces e dos elementos gráficos acima referidos foram 

produzidos módulos de animação e sonorização do protótipo. Os módulos de animação 

integram as animações de abertura e fecho das sessões do ANCORA (animação inicial e 

animação final – Cf. Anexo_9_P_AI, Protótipo, Animação Inicial e Anexo_10_P_AF, Protótipo, 

Animação Final), as animações do feedback das actividades (“positiva” quando a actividade é 

realizada com sucesso e “negativa” quando a actividade é realizada sem sucesso – Cf. 

Anexo_11_P_AFA, Protótipo, Animações de Feedback das Actividades), assim como todas as 

animações de feedback visual dos ícones (os já referidos rollovers).  

No que respeita ao módulo de sonorização, destacam-se três sub-módulos principais: 

sonorização das animações iniciais e finais e das animações de feedback das actividades 

(quatro composições musicais originais desenvolvidas por um colaborador da área da 

música149); feedback auditivo (voz) associado tanto à selecção de ícones como à selecção de 

imagens no decurso da realização das actividades e na construção do cenário (identificação da 

imagem seleccionada pela devolução do respectivo nome em áudio); e sonorização 

(igualmente com voz) das instruções-chave (“Escolhe a tua cor”, “É a tua vez!”). Todas as 

restantes instruções são fornecidas em tempo real pelo terapeuta on-line, através da 

funcionalidade de comunicação por voz em tempo real anteriormente referida: este módulo de 

comunicação por voz assegura uma importante função ao nível da interacção entre as crianças 

on-line e o terapeuta que se encontra a coordenar a sessão, possibilitando o estabelecimento 

de interacções com diferentes objectivos (conversações, reforços adaptados, cumprimentos, 

apoio directo e ajustado a cada criança, entre outros). 

 

4.4.2.5. Contributo do público-alvo para o desenho gráfico: teste das interfaces gráficas 

No decurso do processo de especificação e desenho gráfico foi realizado um teste piloto 

com utilizadores finais (crianças portadoras de Trissomia 21) com o objectivo de avaliar a 

adequação das soluções em estudo ao público-alvo final150. Este teste das interfaces gráficas, 

no qual se procedeu à avaliação de alguns elementos da interface, foi realizado a treze (13) 

crianças portadoras de Trissomia 21, de duas instituições diferentes: 5 crianças da 

Instituição_1 e 8 crianças da Insituição_2 (a descrição das instituições e a caracterização dos 

participantes é apresentada na Secção 4.5.1). As treze sessões de teste (uma por criança) 

                                                 
149 Os referidos anexos 9, 10 e 11 já integram estas quatro composições musicais. 
150 Este teste foi realizado no âmbito do Projecto ARINQUE, Avaliação e Teste de um ambiente de colaboração on-line 
de apoio à reabilitação de crianças portadoras de trissomia 21, conforme descrito na Secção 4.5.1. 
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decorreram nas instalações das instituições e foram realizadas com recurso às técnicas de 

experimentação em campo e observação (Cf. Tabela 12, Secção 4.1.1.), tendo sido produzidos 

dois instrumentos principais: módulo de software e grelha de registo de dados. O módulo de 

software (Anexo_12_DI_MSTIG, Desenho de Interfaces, Módulo de Software de Teste das 

Interfaces Gráficas), que assegurou a apresentação dos elementos gráficos aos participantes, 

divide-se em quatro componentes (uma por ecrã) com o objectivo de avaliar quatro elementos-

chave da interface: tamanho da fonte; contraste figura-fundo; cores; e grafismo das imagens 

dos arquivos (de um total de 71 imagens, foram seleccionadas 7 para este teste). A grelha 

assegurou o registo das respostas dos participantes às diferentes questões/instruções 

fornecidas por ecrã (Anexo_13_DI_GRTIG, Desenho de Interfaces, Grelha de Registo do Teste 

das Interfaces Gráficas).  

A Figura 15 integra imagens relativas aos quatro ecrãs apresentados às crianças: 

escolha entre fonte a 120 ou a 210 pontos; escolha entre palavra a laranja sobre fundo amarelo 

ou a amarelo sobre fundo laranja; escolha de cinco cores a partir de dezoito possibilidades; 

identificação de sete imagens (bola, boneca, sapatos, casaco, dado, calças, camisola). 

 

       
Figura 15: Ecrãs do módulo de software do teste das interfaces gráficas 

 

 

A análise dos dados recolhidos (Cf. Anexo_14_DI_DTIG, Desenho de Interfaces, Dados 

do Teste das Interfaces Gráficas) permite verificar que, e no que respeita ao teste do tamanho 

da fonte (Gráfico 3), 53,8% dos participantes manifestaram preferência pela palavra na qual foi 

utilizado um tamanho superior de fonte (210); 23,1% dos participantes (3 no total dos 13) não 

identificou (NI) qualquer palavra perante a instrução de escolha. 

 

23,1%
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TF120 TF210 NI
 

Gráfico 3: Distribuição das preferências relativamente ao tamanho da fonte 
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Considerando o teste ao contraste figura-fundo (Gráfico 4), 46,2% dos participantes 

indicou preferir a opção do texto amarelo sobre o fundo laranja. Ainda que se considere que a 

solução gráfica mais equilibrada para uma correcta leitura do texto seja a correspondente à 

opção do texto em laranja sobre o fundo amarelo, entende-se que esta escolha dos 

participantes foi orientada pela força visual superior da opção do fundo laranja (que apresenta, 

efectivamente e na globalidade, um contraste elevado com o fundo do ecrã – a branco). 

23,1%

46,2%
30,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

txt laraj txt amar NI
 

Gráfico 4: Distribuição das preferências relativamente ao contraste 

 

No que respeita à selecção das cores (Gráfico 5), verificou-se que as mais escolhidas 

foram a 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 e 15. Apenas um participante (7,7% dos 13) não respondeu a esta 

questão, não seleccionando qualquer cor. 
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Gráfico 5: Distribuição das preferências relativamente à selecção das cores 

 

A identificação das sete imagens (Gráfico 6) foi realizada com grande sucesso. Apenas 

na identificação das imagens do casaco e da camisola se verificaram dificuldades: 38,5% dos 

participantes não identificou o casaco e 30,8% dos participantes não identificou a camisola. 
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Gráfico 6: Percentagens de identificação das imagens 
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Em conclusão, os testes realizados permitiram efectuar ajustes nos estudos de design 

que se encontravam a ser desenvolvidos e verificar a adaptação da linguagem visual ao 

público-alvo. Confirmou-se a preferência pela utilização de textos em escalas maximizadas e 

pela utilização de altos contrastes. No que respeita à selecção das cores entende-se que esta 

poderá ter sido motivada pelo seu ordenamento e posição no ecrã das diferentes cores; ainda 

assim, as mais escolhidas foram as rosas e azuis. Por último, e no que respeita à identificação 

das imagens, concluiu-se que os valores de insucesso na identificação do casaco e da 

camisola decorrem da similitude destas duas imagens e da consequente dificuldade de 

discriminação. Com efeito, a imagem do casaco foi criticada pela maioria dos participantes 

(inclusive por aqueles que a identificaram correctamente) por ter as mangas curtas (e se 

confundir com a camisola). Com vista a corrigir este problema procedeu-se a uma rectificação 

na imagem do casaco (pela inclusão de mangas compridas): Figura 16. 

 
Figura 16: Rectificação de imagem 

4.4.3. Especificação e Desenho das Actividades 

O processo de especificação, selecção e desenho das actividades a incluir no protótipo 

foi realizado em estreita colaboração com a equipa da APPT21. Com vista a uma avaliação 

transversal do protótipo entendeu-se que a tipologia das actividades a prototipar deveria 

abranger um espectro alargado de competências e áreas-chave. Efectivamente, o objectivo 

deste trabalho de prototipagem e teste do protótipo não se centra no módulo das actividades, 

devendo estas ser entendidas como possíveis exemplos a integrar num produto final. Ainda 

assim, a especificação das doze actividades que integram o protótipo foi realizada com base 

nos pressupostos teóricos apresentados na Secção 4.2, com vista ao desenvolvimento de 

actividades que favorecessem a função perceptiva e discriminativa (nomeadamente ao nível da 

associação, selecção, classificação e nomeação) e que se estruturassem em problemas e 

desafios concisos e contextualizados com as actividades do grupo.  

Conforme descrito acima (Cf. Secção 4.4.1.1), o modelo conceptual do ANCORA prevê 

que as actividades lançadas pelo terapeuta on-line possam ser, independentemente dos seus 

objectivos específicos, automática e dinamicamente adaptadas ao contexto da narrativa que foi 

anteriormente apresentada (com base no cenário colaborativamente construído). Neste 

sentido, as actividades encontram-se apenas estruturadas no sistema, em “esqueleto” (sem 
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associação de conteúdos): quando o terapeuta on-line lança uma actividade (depois de 

decorrida a tarefa de leitura da narrativa), esta reveste-se dinamicamente com os conteúdos 

(imagens) que integram o cenário e a narrativa daquela sessão, de acordo com uma lógica de 

ajuste das tarefas e das aprendizagens às especificidades dos grupos e dos sujeitos – as 

imagens das bibliotecas podem, portanto, ser entendidas como objectos reutilizáveis no 

processo de criação diâmica das actividades. Este ajuste pela criação de actividades situadas 

pode ainda operacionalizar-se a outros dois níveis: o terapeuta on-line selecciona actividades 

ajustadas às particularidades das crianças e do grupo que se encontra on-line; e cada criança 

pode realizar a actividade no seu tempo e ao seu ritmo (Esquema 14). 

 

CT21 

estrutura da actividade 1

 
 
 

cenário 

T 

estrutura da actividade 2

estrutura da actividade 3

estrutura da actividade 4

estrutura da actividade 5

estrutura da actividade 6

estrutura da actividade 7

estrutura da actividade 8

estrutura da actividade 9

estrutura da actividade 10

estrutura da actividade 11

estrutura da actividade 12

 
 
 

narrativa 

 
 
 
 
 
 

actividade situada 

CT21 

CT21 

CT21 

CT21 

selecção da 
actividade em 

função das 
particularidades das 

crianças on-line 

 
adaptação automática da actividade  
às imagens do cenário e narrativa 

 
ritmos personalizados de execução 

das actividades 

actividade 7 

Esquema 14: Ajuste e adaptação das actividades
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Com base neste modelo foram seleccionadas doze actividades para prototipar, de quatro 

áreas principais, ou seja, com objectivos de aprendizagem relacionados com competências 

distintas: competências de categorização, classificação e sequencialização; competências 

numéricas; competências de leitura; e competências de discriminação auditiva. 

As doze actividades prototipadas, que são iniciadas sempre de forma síncrona para as 

diferentes crianças on-line, são: juntar itens por grupo, seleccionar letras, loto de letras, 

seleccionar palavras, loto de palavras, identificar números de 1 a 5, corresponder número à 

quantidade, grupos de 5, corresponder número a pintas do dado, somar de 1 a 5 com pintas do 

dado, ordenar acontecimentos, identificar sons instrumentais.  

Na Tabela 18 apresenta-se uma identificação da tipologia de colaboração entre os 

diferentes utilizadores que cada actividade prevê e são assinaladas as actividades que, em 

função da sua especificidade, não podem ser revestidas com as imagens do cenário e da 

narrativa. Na secção 2.4.5 (Descrição geral do protótipo) estão disponíveis descrições 

detalhadas de cada uma das actividades e dos seus processos de execução (modalidades 

funcionais da interface das crianças), assim como dos processos de acompanhamento e 

monitorização em tempo real das mesmas (integrados na interface dos terapeutas). 
 

 
Caracterização das doze actividades prototipadas 
 

tipologia de colaboração 
entre os crianças on-line 

Contextualização com imagens 
do cenário e narrativa 

 
identificação da actividade 

 

 
AI 

 
AC 

 
sim 

 
não 

 
juntar itens por grupo 

 
 

 
x 

 
 

 
 
 
 

 
x 

 
 

 
seleccionar letras 

  
x 

 
 

   
X 

 
loto de letras 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
seleccionar palavras 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
loto de palavras 

 
 

  
x 

 
 

 
x 

 
 

 
identificar números de 1 a 5 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
corresponder número à quantidade 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
grupos de 5 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
corresponder número a pintas do dado 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
somar de 1 a 5 com pintas do dado 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
ordenar acontecimentos 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
identificar sons instrumentais 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
x 

    
Tabela 18: Caracterização das actividades prototipadas 

AI: Actividades individualizadas (ainda que realizadas em conjunto)    |    AC: Actividades colaborativas (em grupo) 
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O desenvolvimento e implementação deste módulo de actividades integrou ainda a 

especificação e desenho de novas imagens (necessárias para as actividades cujos conteúdos 

não se podem relacionar com as imagens dos cenários e das narrativas). Neste contexto, 

foram desenhados novos elementos gráficos para as actividades de selecção e loto de letras e 

palavras, para as actividades numéricas e para a actividade de ordenamento de 

acontecimentos (como caracteres numéricos e do alfabeto, entre outros), conforme ilustrado na 

Figura 17:  

 

 
Figura 17: Desenho de caracteres numéricos e do alfabeto 

4.4.4. Desenho Técnico e Implementação 

De forma paralela, complementar e iterativa com o desenvolvimento do desenho gráfico 

e de interacção (Cf. Secção 4.4.2) e com a especificação das actividades (Cf. Secção 4.4.3), foi 

iniciado o desenho técnico e a implementação final do protótipo, com vista ao desenvolvimento 

de uma aplicação que integrasse os diferentes requisitos funcionais definidos (Cf. Tabela 17 e 

Esquema 13). Este processo de implementação técnica foi enquadrado na disciplina de 

Projecto da Licenciatura em Engenharia Electrónica e Telecomunicações, da Universidade de 

Aveiro: os dois colaboradores da área da programação, alunos da disciplina, integraram a 

equipa de trabalho assegurando as tarefas de implementação técnica e programação.  

4.4.4.1. Viabilidade Técnica 

Considerando a listagem de requisitos funcionais definidos para o protótipo, foi 

identificado um conjunto de ferramentas e tecnologias para viabilizar a prototipagem total 

desses requisitos. Decorrida a fase de investigação de soluções técnicas para a prototipagem 

(que integrou a análise das potencialidades de diferentes ferramentas e tecnologias) optou-se 

por recorrer a uma ferramenta autor151 (com integração de plug-ins específicos - Xtras - para 

responder a alguns dos requisitos definidos para o ANCORA), a uma ferramenta de criação e 

gestão de bases de dados e a uma ferramenta de comunicação por voz em tempo real. A 

Tabela 19 identifica e descreve sumariamente as diferentes ferramentas e tecnologias 

seleccionadas para a prototipagem do ANCORA. 
                                                 
151 As ferramentas autor, como o Macromedia Director, são comummente utilizadas para assegurar o desenvolvimento de protótipos 
(Hom, 1998). 
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Ferramentas e Tecnologias de Prototipagem 
 
 

Macromedia Director Shockwave Studio 
 

ferramenta autor 
produção de aplicações multimédia com integração de diferentes meios/formatos 
programação avançada (por recurso à linguagem de scripting proprietária– lingo) 
integração e controlo de programas e aplicações externos através de controlos de ActiveX (plug-ins da Microsoft) 
extensão de funcionalidades pela integração de Xtras (plug-ins da Macromedia) 
 

Macromedia Shockwave MultiUser Server  
 

comunicação em rede e partilha de diferentes aplicações Shockwave 
troca de mensagens por TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol) e UDP152 (User Datagram Protocol) 
 

Xtra MultiUser 
 

Comunicação entre o MutiUser Server e aplicações Cliente Shockwave 
 

Xtra Datagrip 
 

integração de bases de dados (desenvolvidas, por exemplo, em Microsoft Access) em aplicações desenvolvidas em 
Macromedia Directror 
leitura e escrita em bases de dados 
 

Xtra File I O 
 

criação de ficheiros .txt e escrita nos mesmos a partir de aplicações desenvolvidas em Macromedia Director 
(no contexto no ANCORA, este Xtra é necessário para assegurar a inserção e armazenamento de dados - registo dos 
comentários do terapeuta on-line nos ecrãs de monitorização: dados por sessão, dados por criança e dados por 
actividade). 
 

Microsoft Access 
 

criação e gestão de bases de dados 
 

Microsoft NetMeeting 
 

transmissão de voz peer-to-peer em tempo real 
integração facilitada no Macromedia Director através de um controlo de ActiveX  
    

Tabela 19: Ferramentas e tecnologias de prototipagem 

4.4.4.2. Estruturação Modular 

O processo de implementação técnica do ANCORA por recurso às tecnologias e 

ferramentas acima referidas passou por uma primeira fase na qual se identificaram os 

principais módulos necessários para a implementação (Esquema 15). 

Os quatro módulos-cliente principais decorrem das quatro tipologias de utilizadores 

previstas no ANCORA: o módulo “CClient” é relativo à aplicação utilizada pelas crianças, 

enquanto que o módulo “TClient” assegura a aplicação utilizada pelos terapeutas; o módulo 

“Pais/AA” prevê a possibilidade dos pais das crianças, ou outros adultos acompanhantes, 

consultarem informação genérica sobre o projecto; e o módulo “gestor” oferece ao gestor do 

sistema ferramentas de gestão de utilizadores (validação de logins de crianças e terapeutas). 

Tanto o módulo “CClient” como o módulo “TClient” integram o módulo do “ambiente gráfico 

partilhado” que permite a visualização partilhada dos módulos de “construção colaborativa dos 

cenários”, “devolução da narrativa” e “actividades” e que fornece a base para o 

estabelecimento das comunicações entre crianças e terapeuta. O acompanhamento e recolha 

                                                 
152 A versão do MultiUser Server que foi utilizada para prototipar e testar o ANCORA (a 2.1) não integrava ainda a possibilidade de 
utilizar o protocolo UDP. 
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de dados relativos às sessões é assegurado pelo módulo “monitorização” que permite a 

devolução dinâmica e inserção de dados por parte do terapeuta. 

O módulo “gestão” é responsável pela gestão dos utilizadores (gestão de logins 

validados pelo gestor), pela distribuição de utilizadores por sessões e pela gestão da 

representação visual dos utilizadores on-line. O módulo de “acesso de dados” integra as 

diferentes funções de leitura e escrita no módulo das “bases de dados”. A troca de mensagens 

entre os diferentes módulos é assegurada pelo módulo das “comunicações”, responsável pelo 

estabelecimento da rede distribuída do ANCORA. 

No módulo do “servidor” estão integradas todas as funções de gestão das sessões (como 

a criação e lançamento das actividades, entre outras), assim como funcionalidades de consulta 

e reparação de erros do sistema e verificação de perdas de ligação entre Cliente e Servidor. 
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Esquema 15: Estruturação modular 



 
Estudo de Caso 
Processo de Prototipagem 

  pag. 267 
 

4.4.4.3. Arquitectura do Sistema 

O ANCORA baseia-se numa arquitectura cliente-servidor, baseada numa plataforma 

TCP/IP, que permite o acesso distribuído e em rede por parte de diferentes utilizadores, 

geograficamente dispersos (Figura 18). 

 

 
Figura 18: Arquitectura cliente-servidor 

 

Esta arquitectura de sistema pode ser observada com mais detalhe na Figura 19. Ao 

nível do servidor, e para além do MultiUser Server, localiza-se a Bases de Dados “Login” 

(central e partilhada) e o Datagrip que assegura a comunicação entre o Director as bases de 

dados. Tanto no “CClient” como no “TClient”, e para além das Bases de Dados “Imagens” 

(homogéneas e replicadas) e do Datagrip e Director, é necessário recorrer ao NetMeeting (para 

assegurar a comunicação síncrona por voz). O File I/O está disponível apenas no “TClient”, já 

que apenas o Terapeuta pode realizar registos e inserir comentários (no módulo da 

“monitorização”). O “Gestor” dispõe apenas do Director e respectiva ligação à rede, já que as 

funcionalidades afectas a este módulo limitam-se à gestão e validação de logins (sendo, 

portanto, apenas necessário que o gestor tenha acesso à Base de Dados do Servidor). 
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Figura 19: Arquitectura cliente-servidor, detalhes e comunicações 

4.4.4.4. Desenho das Bases de Dados 

Conforme indicado acima, o ANCORA prevê a utilização de duas Bases de Dados 

distintas: a Base de Dados “Login” e a Base de Dados “Imagens”. A primeira localiza-se 

apenas no Servidor e é partilhada pelos diferentes utilizadores do sistema; já a segunda, 

encontra-se replicada pelos diferentes utilizadores (à excepção do gestor), sendo portanto local 

e homogénea. A natureza central e partilhada da Base de Dados “Login” relaciona-se com a 

necessidade desta ser acedida pelos diferentes utilizadores ao mesmo tempo (ainda que 

apenas um de cada vez tenha permissão para a alterar). A opção pela localização da Base de 

Dados “Imagens” nas aplicações Cliente relaciona-se com a necessidade de minimizar o 

tráfego na rede: os ficheiros das imagens e respectivos sons (necessários para a construção 

colaborativa dos cenários) encontram-se alojados localmente nas diferentes máquinas cliente, 
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sendo utilizada apenas a sua identificação (ID) para efeitos de transmissão e sincronização. 

Desta forma, não é necessário transmitir ficheiros de imagens ou sons (o que implicaria um 

grande tráfego na rede), mas antes apenas os identificadores dos mesmos.  

A Base de Dados “Login” (Figura 20) integra nove tabelas, enquanto que a “Imagens” 

(Figura 21) integra oito. A Tabela 20 apresenta uma breve descrição das diferentes tabelas das 

duas Bases de Dados. 

 
Figura 20: Base de dados "login" 
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Tabelas das Bases de Dados, descrição sumária 
 
BD Login (partilhada) 
 
criancas 
dados relativos às crianças registadas e com login e password atribuídos 
 
novas_criancas 
dados relativos às crianças com pedido de registo 
 
terapeutas 
dados relativos aos terapeutas registados e com login e password atribuídos 
 
novos_terapeutas 
dados relativos aos terapeutas com pedido de registo  
 
gestores 
dados relativos aos gestores  
 
narrativas 
dados relativos às narrativas criadas, nomeadamente: o nome das crianças que participaram na criação 
 
detalhe_actividade 
dados relativos a cada uma das doze actividades, nomeadamente: o número global de sucesso e erros, o tempo 
médio de execução, a identificação das crianças que realizaram a actividade, os comentários inseridos pelo terapeuta 
(relativos a cada actividade) e a data 
 
detalhe_sessao 
dados relativos às diferentes sessões do ANCORA, nomeadamente: o número de crianças on-line, o número de 
crianças com participação efectiva, a data, os comentários inseridos pelo terapeuta (relativos à sessão) e as 
narrativas criadas 
 
detalhe_crianca 
dados relativos a cada uma das crianças que participam nas sessões, nomeadamente: o número de objectos 
colocados no cenário, o tempo médio de arrastamento dos objectos, a data da participação, os comentários inseridos 
pelo terapeuta (benefício do sistema, apoio do terapeuta, adequação de conteúdos e progresso) e o número de 
sucesso, erros e tempo médio de execução de cada uma das doze actividades (ns, ne, t). 
 

Figura 21: Base de dados "imagens" 
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BD Imagens (local) 
 
objectos 
ligação aos ficheiros de imagem e som relativos aos objectos, nome e categoria de cada objecto e respectivos 
correspondentes verbais (cvs, cvn) – necessários para a devolução automática da narrativa 
 
personagens 
ligação aos ficheiros de imagem e som relativos às personagens, nome, género e categoria de cada personagem e 
respectivos correspondentes verbais (cvs, cvn) – necessários para a devolução automática da narrativa 
 
acções 
ligação aos ficheiros de imagem e som relativos às acções, nome e categoria de cada acção e respectivos 
correspondentes verbais (cvs, cvn) – necessários para a devolução automática da narrativa 
 
relógios 
ligação aos ficheiros de imagem e som relativos às figuras dos relógios (necessários para actividades específicas) 
 
dados 
ligação aos ficheiros de imagem e som relativos às figuras dos dados (necessários para actividades específicas) 

 
letas 
ligação aos ficheiros de imagem e som relativos às figuras dos letras (necessários para actividades específicas) 

 
numeros 
ligação aos ficheiros de imagem e som relativos às figuras dos números (necessários para actividades específicas) 

 
cenarios 
dados relativos aos cenários construídos, nomeadamente: a identificação das crianças e terapeuta e o nome e 
coordenada XY de cada imagem colocada 
 
    

Tabela 20: Tabelas das Bases de Dados, descrição sumária 

 

4.4.4.5. Funcionamento Sequencial e Funções principais: descrição e representação 

O processo de implementação técnica do ANCORA, tanto no que respeita aos módulos 

Cliente como ao módulo do Servidor, integrou a programação de diferentes funções. A título de 

exemplo apresentam-se, nesta secção, os documentos de planificação técnica (em forma de 

fluxograma) que representam, de forma simplificada, o funcionamento sequencial do módulo 

“TClient” (Figura 22), do módulo “CClient” (Figura 23), e das funções “atribuição de cor para 

representação visual dos utilizadores on-line” (Figura 24) e “construção colaborativa do cenário 

por drag and drop de imagens” (Figura 25). Apresenta-se ainda o fluxograma de apoio à 

construção do módulo de devolução automática da narrativa (Figura 26).  
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Figura 22: Funcionamento sequencial do módulo "TClient" 
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 Figura 23: Funcionamento sequencial do módulo "CClient"
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A função “atribuição de cor para representação visual dos utilizadores on-line” (Figura 24) 

tem por objectivo assegurar a escolha de uma cor (por parte das crianças que fazem login) 

para a respectiva representação visual (“sorriso”) no ambiente colaborativo: em cada sessão 

existem cinco cores distintas que são disponibilizadas após o login; quando uma cor é 

escolhida deixa automaticamente de estar disponível para as restantes crianças que façam 

login nessa sessão. 

Figura 24: Função “atribuição de cor para
representação visual dos utilizadores on-line” 
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A função “construção colaborativa do cenário por drag and drop de imagens” (Figura 25) 

assegura a criação dinâmica dos cenários e dos processos de arrastamento das imagens (por 

manipulação directa) e visualização partilhada. Para a construção desta função, que pode ser 

comparada a um whiteboard partilhado, definiram-se as seguintes regras: em cada cenário só 

pode ser colocado um máximo de dez imagens; a eliminação de imagens do cenário só pode 

Figura 25: Função “construção colaborativa do cenário 
por drag and drop de imagens” 
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ser feita pela criança que colocou a imagem a eliminar ou pelo terapeuta; a colocação de 

imagens só é permitida na área do cenário, ou seja, qualquer imagem colocada na zona do 

menu ou na zona da representação visual dos utilizadores on-line, é automaticamente 

eliminada. Para além do registo e distribuição das coordenadas XY da posição de cada 

imagem (conforme ilustra o fluxograma acima), esta função regista ainda a ordem de entrada 

de cada imagem no cenário: este valor relativo à ordem de entrada das imagens é fundamental 

para o módulo de devolução automática da narrativa, adiante apresentado, já que na narrativa 

textual representa a sequência de arrastamento das imagens colocadas no cenário. 

A devolução automática da narrativa (Figura 26) é assegurada por um conjunto de 

funções que têm por objectivo a construção de um texto contextualizado com o cenário 

colaborativamente construído: em função da ordem de arrastamento das imagens para o 

cenário, da tipologia de imagens colocadas, do nome dos utilizadores on-line e de um conjunto 

predefinido de elementos de ligação textual é automaticamente devolvido a todos os 

utilizadores on-line um texto construído de forma dinâmica. 

Conforme já indicado na Secção 4.4.4.3, as Tabelas da Base de Dados “Imagens” 

relativas às imagens que as crianças podem utilizar para construir o cenário (objectos, 

personagens e acções) integram dois Campos relativos aos respectivos “Correspondentes 

Verbais”. É com base nestes Correspondentes Verbais (de cada imagem colocada no cenário) 

que o algoritmo da construção da narrativa (representado de forma simplificada na Figura 30) 

assegura a construção dinâmica do texto: para cada imagem estão disponíveis dois 

correspondentes verbais (um relativo ao “singular” e outro relativo ao “plural”).  

Para a construção do texto começam por ser utilizados os Correspondentes Verbais dos 

sujeitos da acção, que podem ser as personagens colocadas no cenário ou as crianças que se 

encontram on-line. O(s) sujeito(s) da acção é(são) determinado(s) em função da colocação ou 

não de imagens da categoria “personagens” no cenário: caso tenham sido colocadas imagens 

desta categoria, o respectivo correspondente verbal é utilizado como sujeito da acção; caso 

não tenha sido colocada qualquer imagem da categoria “personagens” são utilizados os nomes 

das crianças que se encontram on-line como sujeitos da acção.  
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Figura 26: Devolução automática da narrativa
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Depois de colocado(s) o(s) Correspondentes Verbais do(s) sujeito(s), são utilizados os 

restantes correspondentes verbais, tendo em conta a ordem pela qual foram colocados no 

cenário. Neste processo de ordenamento dos Correspondentes Verbais foi definida apenas 

uma excepção: caso o cenário integre imagens da categoria “meteorologia”, os 

Correspondentes Verbais das mesmas são sempre utilizados na frase inicial da narrativa. No 

Esquema 16 pode observar-se o esquema base de ordenamento dos Correspondentes 

Verbais. 

 

Para além da ordenação e identificação dos sujeitos da acção, o algoritmo de construção 

da narrativa integra ainda funções de “ligação”, “número”, “pontuação” e “formatação”.  

A função “ligação” tem por objectivo a inserção de elementos de ligação entre os 

Correspondentes Verbais e a construção de sequências de acção. O conjunto predefinido de 

elementos de ligação textual que o algoritmo utiliza integra as seguintes expressões: ‘Depois’, 

‘Em seguida’, ‘Mais tarde’, ‘A seguir’, ‘De seguida’, ‘Depois disso’, ‘Então’, ‘Entretanto’ e ‘Logo a 

seguir’”. Já a função “número” é utilizada para seleccionar os Correspondentes Verbais 

‘Singular’ ou ‘Plural’, em função da existência de apenas um ou mais sujeitos da acção. 

As funções de “pontuação” e “formatação” asseguram a inserção de vírgulas e pontos 

finais e a criação automática de maiúsculas nos Correspondentes Verbais que são antecedidos 

de ponto final e que iniciam as frases. 

Na Tabela 21 apresentam-se alguns exemplos dos Correspondentes Verbais das 

imagens disponíveis para a construção do cenário (agrupadas nos conjuntos “objectos”, 

“acções” e “personagens”). A lista total dos Correspondentes Verbais encontra-se disponível no 

Anexo_15_DTI_LCV, Desenho Técnico e Implementação, Listagem de Correspondentes 

Verbais. 

 

 
cv meteo 

 
se colocado no cenário 

 
cv(s) sujeito(s) 

 
personagens ou nomes das 

crianças on-line

cv(s) restante(s) por 
ordem de colocação 

no cenários 

 
 

‘ligação’, ‘número’, ‘pontuação’, ‘formatação’ 

Esquema 16: Esquema base de ordenamento dos Correspondentes Verbais
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Exemplos de Correspondentes Verbais 
 
Objectos 
Nome Categoria CVS CVN 
arvore Jardim junto a uma árvore junto a uma árvore 
aviao Transportes viu um avião viram um avião 
bola Brinquedos trouxe uma bola trouxeram uma bola 
bolo Comida comeu um bolo comeram um bolo 
camisola Vestuário vestiu a camisola vestiram a camisola 
chuva Meteorologia estava a chover estava a chover 
estrela Meteorologia estava uma noite estrelada estava uma noite estrelada 
flauta Instrumentos tocou flauta tocaram flauta 
guarda_chuva Vestuário abriu o guarda-chuva abriram o guarda-chuva 
nuvem Meteorologia o céu estava com nuvens o céu estava com nuvens 
sol Meteorologia estava um dia bonito, cheio de sol estava um dia bonito, cheio de sol 
sumolaranja Bebidas bebeu um sumo de laranja beberam sumo de laranja 
tambor Instrumentos tocou tambor tocaram tambor 
 
Acções 
Nome Categoria CVS CVN 
almocar Dia-a-dia foi almoçar foram almoçar 
andardebicicleta Transporte foi andar de bicicleta foram andar de bicicleta 
brincarbonecas Brinquedo foi brincar com uma boneca foram brincar com uma boneca 
brincarlegos Brinquedo foi brincar com os legos foram brincar com os legos 
dormir Dia-a-dia foi dormir foram dormir 
irparaaescola Dia-a-dia foi para a escola foram para a escola 
jantar Dia-a-dia foi jantar foram jantar 
jogarabola Brinquedo foi jogar à bola foram jogar à bola 
ver_tv Dia-a-dia foi ver televisão foram ver televisão 
 
Personagens 
Nome Categoria CVS CVN 
avof Pessoas chegou a avó chegou a avó 
avom Pessoas chegou o avô chegou o avô 
jardineiro Pessoas chegou o jardineiro chegou o jardineiro 
mae Pessoas chegou a mãe chegou a mãe 
menina Pessoas chegou uma menina chegou uma menina 
menino Pessoas chegou um menino chegou um menino 
pai Pessoas chegou o pai chegou o pai 
professor Pessoas chegou o professor chegou o professor 
 

Tabela 21: Exemplos dos Correspondentes Verbais 

 

4.4.4.6. Implementação Técnica das actividades 

Conforme já descrito (Cf. Secções 4.4.1.1 e 4.4.3), as actividades lançadas pelo 

terapeuta são construídas de forma automática em função das imagens que foram colocadas 

no cenário e cujos correspondentes verbais são utilizados na narrativa. Desta forma, as 

diferentes actividades são automática e dinamicamente adaptadas ao contexto da narrativa, 

que foi anteriormente apresentada, encontrando-se apenas estruturadas no sistema, ou seja, 

sem associação de imagens. Para assegurar este processo de revestimento automático das 

actividades com as imagens utilizadas no cenário foram programadas diferentes funções que 
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permitem o preenchimento de campos visuais predefinidos com as referidas imagens. Para 

além destas funções de associação das imagens dos cenários aos campos visuais das 

actividades, o processo de implementação de cada uma das doze actividades integrou a 

estruturação e programação das funções de manipulação directa de itens visuais, 

nomeadamente: selecção de item (SI), verificação da selecção (VS), item arrastável (IA), 

posição de arrasto (PA), verificação da posição de arrasto (VP), área de depósito (AD), 

verificação da posição na área de depósito (VD), entrada de dados (ED), verificação da entrada 

de dados (VE) e sincronização com restantes utilizadores (SU) (Tabela 22). 

 
 
Actividades: funções de manipulação directa de itens visuais 
 
actividade 

 
SI 

 
VS 

 
IA 

 
PA 

 
VP 

 
AD 

 
VD 

 
ED 

 
VE 

 
SU 

juntar itens por grupo x X x x x x x    
seleccionar letras x X         
loto de letras x x        x 
seleccionar palavras x x         
loto de palavras x x        x 
identificar números de 1 a 5 x x x x x x x    
corresponder número à quantidade x x         
grupos de 5 x x x x x x x    
corresponder número a pintas do dado x X         
somar de 1 a 5 com pintas do dado x x      x x  
ordenar acontecimentos x x x x x x x    
identificar sons instrumentais x x         
 

Tabela 22: Implementação técnica das actividades, funções de manipulação directa de itens visuais 

 

Para além destas funções específicas, foram ainda programadas, para cada actividade, 

funções de registo dos detalhes de execução das actividades, por parte das crianças on-line, 

nomeadamente: número de sucessos, número de erros e tempo médio de execução da 

actividade. Os dados registados por estas três funções são dinamicamente enviados para o 

módulo “monitorização” da interface do “TClient”, ecrãs “ver detalhes” (que podem ser 

consultados, de forma assíncrona, ou seja, já depois de decorrida a actividade e cujos dados 

podem ser guardados ou impressos).  

Concomitantemente, foram ainda programadas funções que asseguram a visualização 

dos sucessos e insucessos de cada criança (igualmente na interface “TClient”, mas desta feita 

no ecrã base), em tempo real e de forma síncrona com a realização das actividades. Estas 

funções asseguram a construção dinâmica dos modelos de visualização das actividades (que 

decorrem na interface “CClient”) na interface “TClient”. Estes modelos de visualização dinâmica 

das actividades são apresentados nas alíneas e1. a e.12. da Secção 4.4.5.2. 
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4.4.4.7. Testes de funcionalidade e robustez do protótipo 

Durante todo o processo de implementação técnica do protótipo foram realizados 

diferentes testes de funcionalidade e robustez com o objectivo de localizar, descrever e corrigir 

erros de sistema. No final do processo de implementação foram ainda realizados, pela equipa 

de programação, testes de rede com o objectivo de verificar o comportamento do ANCORA em 

ambiente real. Assim, e com o objectivo de determinar a largura de banda necessária para o 

funcionamento do sistema, foi feita uma análise de uma sessão do ANCORA com três 

utilizadores on-line (duas crianças e um terapeuta): a contabilização, em bytes, das mensagens 

enviadas e recebidas por cada um dos utilizadores na sessão permitiu verificar que os picos de 

largura de banda ocorrem durante a construção dos cenários (no momento em que as imagens 

são arrastadas). Considerando os diferentes módulos do ANCORA, verificou-se que é no 

módulo “servidor” que se concentra a maior ocupação de largura de banda. Apesar dos 

referidos picos de ocupação de largura de banda no momento de construção de cenário, este 

teste permitiu verificar que o ANCORA apresenta um comportamento estável com uma ligação 

por modem analógico a 56kbps. 

4.4.5. Descrição geral do Protótipo 

Nesta secção apresenta-se uma descrição das diferentes funcionalidades do protótipo do 

ANCORA. Os ficheiros finais do protótipo encontram-se disponíveis no Anexo16_PP_P, 

Processo de Prototipagem, Protótipo (de notar que os ficheiros que integram as pastas "_dir" e 

"_exe" só podem ser executados correctamente em ambiente de rede, com o multiuser server e 

restantes xtras devidamente instalados, e em PCs configurados para o workgroup ANCORA, 

conforme descrito no ficheiro “ler.txt” disponível no referido Anexo). 

4.4.5.1. Funcionalidades da interface “CClient” 

a) Entrada 
O ANCORA inicia com uma animação sonorizada que culmina na formação de um menu 

que permite a selecção de quatro opções principais: “entrada crianças”, “entrada terapeutas,” 

“informação geral” e “gestão”. O link “entrada crianças” encontra-se destacado a branco. Este é 

o link que deverá ser seleccionado pelas crianças para iniciar uma sessão do ANCORA. Já os 

terapeutas deverão seleccionar o link “entrada terapeutas”. O link “gestão” é dedicado ao 

gestor do sistema, enquanto que o link “informação geral” (o único sem controlo de acessos) 

poderá ser seleccionado por qualquer utilizador (neste, poder-se-á obter diversas informações 

gerais sobre o ANCORA, assim como visualizar dois vídeos demonstradores do sistema). 
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Figura 27: Entrada no ANCORA 

 

b) Validação de Login e Password 
Para que uma criança possa ter acesso ao ANCORA necessita de dispor de um login 

(identificação) e password (palavra-chave). Imediatamente após a entrada, as crianças (com 

ajuda do adulto que acompanha a sessão) deverão introduzir estes dados para que os mesmos 

possam ser confirmados pelo servidor. Após a introdução do login e password, os utilizadores 

deverão seleccionar o botão “continuar” (com feedback visual e auditivo) ou, em alternativa, a 

tecla ENTER (a tecla TAB permite saltar entre os campos). Os utilizadores que ainda não 

disponham de um login e password para utilizar o ANCORA deverão seleccionar o botão 

“registo pela primeira vez” para efectuar o pedido dos mesmos. 

 

 
Figura 28: Introdução de login e password, interface “CClient” 

 

c) Novo registo 
Os utilizadores que desejem utilizar o ANCORA e que ainda não dispõem de login e 

password devem fazer um pedido de registo (seleccionando o botão “registo pela primeira vez” 

no ecrã descrito acima). O pedido de registo é realizado através do preenchimento de um 

formulário no qual são pedidos diferentes dados que permitem que o gestor do sistema 
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autorize os pedidos. Para além de alguns dados pessoais relativos à identificação da criança, é 

necessário introduzir uma proposta de login e password que só serão aceites caso ainda não 

existam na lista de utilizadores do ANCORA. Assim, sempre que é pedido um login que já está 

atribuído, o sistema não permite que o mesmo seja usado, aconselhando a alteração do 

mesmo. Após a introdução dos dados, os utilizadores deverão seleccionar o botão “continuar” 

(para que os dados sejam enviados) e aguardar um contacto do gestor (com a confirmação do 

login e password) para poderem começar a utilizar o ANCORA. 

 
Figura 29: Novo registo de criança, interface “CClient” 

  

d) Acolhimento na sessão 
Após a introdução do login e password, a criança é recebida pelo ANCORA com um “olá” 

visual e auditivo seguido do respectivo nome. Surge ainda um sorriso animado que apresenta a 

base para a representação da identificação visual dos utilizadores on-line. É também neste 

momento que os utilizadores são distribuídos pelas sessões. Cada sessão do ANCORA 

permite a participação de cinco crianças e um terapeuta; caso a sessão a decorrer já esteja 

completa (com cinco crianças a participar), é criada uma nova sessão para a sexta criança a 

entrar, para a qual esta é direccionada. Caso não esteja nenhum terapeuta nessa segunda 

sessão, a criança poderá executar algumas actividades autonomamente (ainda que limitadas, 

como será descrito adiante). 
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Figura 30: Acolhimento, interface “CClient" 

 

e) Escolha da cor para representação 
Todos os utilizadores do ANCORA são representados, no ambiente partilhado, pela 

imagem de um “sorriso”. No caso das crianças (cinco on-line por cada sessão) a distinção é 

efectuada não apenas pelos nomes das crianças mas também pela cor de cada “sorriso”: 

imediatamente a seguir ao acolhimento surge um ecrã no qual a criança deverá escolher a cor 

que deseja que a represente (existem cinco cores disponíveis - tantas quanto o número 

máximo de crianças por sessão). Após o pedido para a escolha da cor (em texto e áudio - 

“escolhe a tua cor”) a criança deverá seleccionar uma das cinco cores: a passagem do rato 

sobre as cores permite receber informação auditiva acerca do nome de cada cor e a selecção 

da cor pretendida faz colorir o “sorriso” com a mesma. Sempre que uma cor é escolhida deixa 

de estar disponível para as restantes crianças on-line, de forma a evitar que duas crianças 

sejam representadas pela mesma cor. 

 
Figura 31: Escolha da cor para representação da identidade, interface “CClient” 

 

f) Entrada na sessão, interface geral 
Após a escolha da cor, a criança entra na sessão e surge a interface geral composta 

pelos três espaços principais já referidos: representação visual dos utilizadores on-line, área de 

ferramentas/botões e área partilhada. 
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Figura 32: Interface geral, interface “CClient” 

 

g) Criação de cenário 
As sessões do ANCORA iniciam-se com a criação colaborativa de um cenário/desenho: 

através das ferramentas disponíveis no grau 1 do menu (ir ao baú buscar objectos, acções ou 

amigos), as crianças poderão escolher e posicionar diferentes imagens (todos os botões têm 

feedback visual - denominação e animação - assim como feedback auditivo). Com um clique 

num dos três botões disponíveis, abre-se a respectiva biblioteca de imagens correspondente 

ao grupo seleccionado numa janela sobre a área de trabalho. Caso a criança não deseje 

seleccionar nenhuma das imagens disponíveis numa dada janela, poderá fechá-la através de 

um clique na cruz que se encontra no canto superior direito. 

 
Figura 33: Criar cenário, janela da biblioteca de imagens do baú de objectos, interface “CClient” 

  

Ao passar o rato sobre uma dada imagem da biblioteca, a mesma aumenta de tamanho 

para uma mais correcta visualização e identificação. Um clique na imagem assegura a 

selecção da mesma que é sinalizada pela informação auditiva do respectivo nome, assim como 

com o desaparecimento da janela da biblioteca de imagens disponíveis. Após a selecção de 

uma imagem, a criança pode posicioná-lo na área de trabalho, clicando e arrastando-a (drag 

and drop) esta para a localização que entender. 
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Figura 34: Exemplo de cenário criado por drag and drop, interface “CClient” 

 

A criação colaborativa do cenário apresenta algumas especificidades de funcionamento: 

apenas uma criança de cada vez pode colocar imagens no cenário; a identificação da vez de 

cada criança é visível na área superior (quando é a vez de uma dada criança, o respectivo 

“sorriso” pisca na sua interface e ouve-se o som “é a tua vez!”, enquanto que na interface das 

restantes crianças o “sorriso” que representa a criança que tem a vez fica com o rebordo 

branco); a vez de cada criança tem a duração de 10 segundos caso esta não coloque nenhuma 

imagem e de 30 segundos a colocar imagens; o número máximo de imagens por cenário é de 

dez para a totalidade das crianças on-line, ou seja, caso estejam cinco crianças on-line, cada 

uma poderá colocar duas imagens em cada cenário; só a criança que colocou uma dada 

imagem no cenário é que pode eliminar a mesma (ou o terapeuta, caso assim o entenda). Para 

eliminar uma imagem, basta arrastar a mesma para fora da área de trabalho; sempre que uma 

imagem é colocada numa área fora do cenário desaparece. 

 

h) Guardar cenário 
Caso a criança deseje guardar o cenário colaborativamente construído poderá fazê-lo 

seleccionando, no menu desdobrado para o grau 2, o botão “guardar cenário” (de notar que as 

crianças só podem guardar o cenário na sua vez). No momento em que se selecciona este 

botão, surge uma caixa de diálogo que permite inserir o nome com o qual se deseja guardar o 

cenário; após a introdução do nome, poder-se-á confirmar ou não a gravação do desenho, 

seleccionando o “sorriso” positivo ou negativo. 

 
Figura 35: Caixa de diálogo para guardar desenho, interface “CClient” 
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i) Novo cenário 
Caso a criança deseje criar um cenário novo, deverá seleccionar o botão “novo cenário”. 

No momento em que se selecciona esta função, o cenário anterior é apagado, desaparecendo. 

De notar que as crianças só podem criar um novo cenário quando se encontram sozinhas 

numa sessão. Caso se encontre um terapeuta on-line, esta funcionalidade fica disponível 

apenas para este. 

 

j) Abrir cenário 
Para abrir um cenário guardado, dever-se-á seleccionar o botão “buscar desenho”. No 

momento em que se selecciona este botão, surge uma caixa de diálogo que permite procurar o 

desenho que se pretende ver (esta selecção pode ser feita quer pela introdução do nome do 

desenho pretendido, quer pela selecção do mesmo de entre a lista de desenhos guardados). 

No momento em que se selecciona esta função, o cenário anterior é apagado, desaparecendo. 

De notar que as crianças só podem abrir um cenário guardado quando estiverem sozinhas 

numa sessão. Caso se encontre um terapeuta on-line esta funcionalidade fica disponível 

apenas para este. 

 
Figura 36: Caixa de diálogo para abrir desenho, interface “CClient” 

 

k) Criar narrativa 
O botão “criar história” assegura a devolução da narrativa: caso a criança deseje ver a 

história, poderá fazê-lo seleccionando, no menu desdobrado para o grau 3, o respectivo botão 

(de notar que as crianças só podem criar autonomamente a história quando se encontram 

sozinhas numa sessão; caso se encontre um terapeuta on-line, esta funcionalidade fica 

disponível apenas para este). Depois da construção do cenário, as crianças têm a possibilidade 

de ver a narrativa (história) que corresponde à equivalência textual para a ordem/sequência 

pela qual as entidades foram arrastadas para o cenário: partindo dos correspondentes verbais 

que estão associados às imagens (objectos, acções, personagens) e de uma lista de 

elementos de ligação, a narrativa é construída através da leitura da ordem de arrastamento dos 

objectos para o cenário (os únicos correspondentes verbais que surgem na narrativa e que não 

são colocadas nesta, consoante a ordem pela qual as respectivas imagens foram arrastadas, 
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são os relativos à circunstância meteorológica: estes iniciam sempre a narrativa). O texto 

automaticamente criado surge sobre o cenário (que se esbate um pouco).  

 
Figura 37: Exemplo de narrativa, interface “CClient” 

 

l) Guardar narrativa 
Caso a criança deseje guardar a história, poderá fazê-lo seleccionando, no menu 

desdobrado para o grau 3, o botão “guardar história”. De notar que as crianças só podem 

guardar a narrativa na sua vez. No momento em que se selecciona este botão, surge uma 

caixa de diálogo que permite inserir o nome com o qual se deseja guardar a história.  

 
Figura 38: Caixa de diálogo para guardar história, interface “CClient” 

 

m) Abrir narrativa 
Para abrir uma narrativa guardada, dever-se-á seleccionar o botão “buscar história”. No 

momento em que se selecciona este botão, surge uma caixa de diálogo que permite procurar a 

história que se pretende ver. Esta selecção pode ser feita quer pela introdução do nome da 

história pretendida, quer pela selecção do mesmo de entre a lista de histórias guardadas. De 

notar que as crianças só podem abrir uma narrativa quando se encontram sozinhas numa 

sessão. Caso se encontre um terapeuta on-line, esta funcionalidade fica disponível apenas 

para este. 

 
Figura 39: Caixa de diálogo para buscar história, interface “CClient” 
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n) Resolução de actividades 
Depois de decorrida a actividade de leitura da narrativa, inicia-se o momento de 

resolução de actividades (contextualizadas com o cenário e narrativa anteriormente 

construídos). Cabe ao terapeuta iniciar as actividades (os mecanismos de arranque das 

actividades são descritos adiante). Assim que se inicia uma actividade, o menu lateral das 

ferramentas/botões da interface criança desaparece, ficando a área de trabalho completamente 

dedicada à resolução das actividades.  

Quando uma determinada actividade é iniciada pelo terapeuta, a mesma é lançada para 

as interfaces de todas as crianças que se encontram on-line. Assim que o grupo terminar a 

actividade, o terapeuta inicia, se desejar, outra actividade, ou convida as crianças (via 

comunicação por voz) a iniciarem a construção de um novo cenário (e assim sucessivamente 

até que o terapeuta termine a sessão). Quando as crianças terminam as actividades em 

tempos diferentes, as crianças que terminam primeiro deverão aguardar que as restantes 

terminem e que uma nova actividade se inicie.  

Em todas as actividades, é lançado automaticamente um feedback positivo ou negativo 

em função do desempenho da criança: quando uma actividade é terminada com sucesso, 

surge um “sorriso” azul animado a sonorizado; quando é terminada com insucesso, surge um 

“sorriso” vermelho animado e sonorizado). Existem ainda outros sinais (relativos a cada uma 

das actividades) associados quer a reforços positivos quer à sinalização de pequenos erros 

cometidos nas actividades que serão descritos adiante. 

 

  
Figura 40: Feedback positivo e negativo das actividades, interface “CClient” 

 

n1) Juntar itens por grupo 
Nesta actividade, as crianças deverão agrupar imagens por categoria: alimentos, 

bebidas, transportes, brinquedos e animais. Dependendo das imagens que foram arrastadas 

para o cenário, cada criança deverá seleccionar, de entre 10 imagens fornecidas, as 5 que 

pertencem ao grupo indicado, e arrastá-las para dentro de um espaço devidamente assinalado 

(caso não tenham sido colocadas no cenário imagens suficientes para completar as dez 

imagens, são mostradas as imagens do cenário e acrescentam-se, aleatoriamente, as imagens 

necessárias para completar o grupo de dez). 
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No canto superior esquerdo surge a instrução (por exemplo, “junta os transportes”) 

enquanto que no canto superior direito surge o nome da categoria. A área para a qual a criança 

deverá arrastar os objectos pertencentes à categoria pedida é um rectângulo que se encontra 

ao centro e as imagens encontram-se aleatoriamente distribuídas à volta deste. Quando a 

criança arrasta a totalidade (cinco) das imagens de uma dada categoria para o rectângulo, 

avança imediata e automaticamente para a categoria seguinte. Caso a criança deseje avançar 

para a categoria seguinte sem completar aquela em que se encontra, poderá fazê-lo 

seleccionando a seta laranja que se encontra no canto inferior direito. A actividade termina 

quando se completam as cinco categorias. 

Quando uma criança erra uma determinada imagem, ou seja, quando arrasta para o 

rectângulo uma imagem que não pertence à categoria pedida, a imagem não fica no 

rectângulo, voltando automaticamente para a posição inicial, ouvindo-se o som “tenta outra 

vez”. Quando acerta, colocando o objecto correcto no rectângulo, este fixa-se nessa área. 

Quando uma categoria é terminada com sucesso, surge o sinal de sucesso (“sorriso” azul); 

quando é terminada com insucesso, surge o sinal de insucesso (“sorriso” vermelho). 

 
Figura 41: Actividade “juntar itens por grupo”, interface “CClient” 

 

n2) Seleccionar letras 
Na actividade de selecção de letras, o objectivo é identificar, de entre um conjunto de 

letras disponível, as letras iguais às que vão sendo mostradas: são colocadas aleatoriamente 

10 letras à disposição da criança num cartão e vai saindo uma letra de cada vez para a criança 

identificar e seleccionar a letra igual no cartão (os cartões de letras que as diferentes crianças 

recebem são iguais). Sempre que uma criança selecciona uma letra correcta a mesma 

desaparece e surge uma nova letra para identificar, até esgotar as dez letras (todas as crianças 

recebem o mesmo conjunto de letras).  

Quando a criança erra na identificação e selecção da letra igual, ouve-se o som “tenta 

outra vez”. Quando acerta na letra ouve-se o som do nome da letra e esta desaparece do 

cartão. No final da actividade, caso a criança a tenha terminado com sucesso, surge o “sorriso” 

azul e caso a tenha terminado com insucesso, surge o “sorriso” vermelho. 
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Figura 42: Actividade “seleccionar letras”, interface “CClient” 

 

n3) Loto de letras 
A actividade loto de letras apenas se distingue da anterior (seleccionar letras) na medida 

em que é colaborativa: nesta actividade os cartões com as 10 letras a identificar (que são 

distribuídos às crianças) são todos diferentes (enquanto que na actividade de seleccionar 

letras, os cartões eram todos iguais). Após a distribuição aleatória dos cartões, vão surgindo 

letras, de 10 em 10 segundos (iguais para todas as crianças) que as crianças terão de 

seleccionar caso estas existam no seu cartão. Quando uma criança selecciona as letras todas 

do seu cartão a actividade acaba para ela, e continua para as outras crianças (o ciclo de letras 

a identificar só termina quando todas as crianças completarem o loto). 

Sempre que uma criança selecciona correctamente uma letra, a mesma desaparece e 

surge uma nova letra para identificar, até esgotar as dez letras. Quando a criança erra na 

identificação e selecção da letra igual, seleccionado uma outra, ouve-se o som “tenta outra 

vez”. Quando acerta na letra ouve-se o som do nome da letra. No final da actividade, caso a 

criança a tenha terminado com sucesso, surge o “sorriso” azul e caso a tenha terminado com 

insucesso, surge o “sorriso” vermelho. 

 
Figura 43: Actividade “loto de letras”, interface “CClient” 
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n4) Seleccionar palavras 
Na actividade de selecção de palavras, o objectivo é identificar, de entre um conjunto de 

palavras disponível, as palavras iguais que vão sendo mostradas: são colocadas dez palavras 

à disposição da criança num cartão e vai saindo uma palavra de cada vez para a criança 

identificar e seleccionar a palavra igual no cartão. Os cartões que as diferentes crianças 

recebem são iguais. 

As dez palavras que surgem no cartão são respeitantes às imagens colocadas no 

cenário que originou a narrativa (no caso de terem sido colocadas menos de dez imagens no 

cenário e, no sentido de completar o cartão, é adicionado aleatoriamente o número necessário 

de palavras até perfazer o número pretendido). 

Depois de surgirem os cartões, as palavras vão sendo mostradas numa ordem aleatória. 

Sempre que a criança selecciona correctamente a palavra, a mesma transforma-se na 

respectiva imagem, ouve-se o nome da imagem e passa-se à palavra seguinte. Quando a 

criança erra na identificação e selecção da palavra igual, ouve-se o som “tenta outra vez”. No 

final da actividade, caso a criança a tenha terminado com sucesso, surge o “sorriso” azul e, 

caso a tenha terminado com insucesso, surge o “sorriso” vermelho. 

 
Figura 44: Actividade “seleccionar palavras”, interface “CClient” 

 

n5) Loto de palavras 
Tal como no caso das letras, a actividade loto de palavras apenas se distingue da 

anterior (seleccionar palavras) na medida em que é colaborativa. Cada criança tem um cartão 

com dez palavras que incluem palavras que correspondem às imagens que foram arrastadas 

para o cenário. Após a distribuição dos cartões, vão surgindo palavras, de 10 em 10 segundos, 

que as crianças terão que identificar e seleccionar caso estas existam no seu cartão. Quando 

uma criança selecciona as palavras todas do seu cartão a actividade acaba para ela e continua 

para as outras crianças.  

Sempre que uma palavra é seleccionada correctamente, é substituída pela imagem 

correspondente e surge uma nova palavra para identificar, até esgotar as dez palavras. 

Quando a criança erra na identificação e selecção da palavra igual ouve-se o som “tenta outra 
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vez”. No final da actividade, caso a criança a tenha terminado com sucesso, surge o “sorriso” 

azul e caso a tenha terminado com insucesso, surge o “sorriso” vermelho. 

 
Figura 45: Actividade “loto de palavras”, interface “CClient” 

 

n6) Identificar números de 1 a 5 
Nesta actividade o objectivo é associar a denominação verbal (por extenso) dos números 

de 1 a 5 com os respectivos algarismos. São colocados cinco números numa ordem aleatória 

no centro da área de trabalho e a respectiva representação por extenso do lado direito do ecrã. 

A função da criança é colocar (clicando e arrastando) os algarismos nas caixas respectivas.  

Sempre que a criança coloca correctamente um algarismo na respectiva caixa, este fixa-

se nesta e ouve-se “muito bem”. Caso coloque um algarismo na caixa errada, este volta à sua 

posição inicial e ouve-se o som “tenta outra vez”. A actividade acaba quando todas as 

associações forem efectuadas correctamente; nessa altura surge o “sorriso” azul (caso a 

actividade não seja terminada surge o “sorriso” vermelho).  

 
Figura 46: Actividade “identificar números”, interface “CClient” 

 

n7) Corresponder número à quantidade 
Na actividade de correspondência de número à quantidade, são colocadas na área de 

trabalho entre uma a cinco imagens (automaticamente seleccionadas a partir do conjunto de 

imagens colocadas no cenário - caso o número de objectos do cenário seja menor que o 
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número seleccionado são acrescentados objectos de uma forma aleatória). A criança terá que 

contar as imagens e seleccionar o número correspondente à quantidade. Caso acerte a 

actividade termina e surge o “sorriso” azul (positivo); caso erre ouve-se o som “tenta outra vez” 

e a criança deverá voltar a contar os objectos e a identificar o número respectivo. 

 
Figura 47: Actividade “corresponder número à quantidade”, interface “CClient" 

 

n8) Grupos de 5 
Nesta actividade são disponibilizadas dez imagens para dividir em dois grupos de cinco 

imagens. As imagens que surgem na actividade correspondem àquelas que foram colocadas 

no cenário pelas crianças; caso o cenário da sessão tenha menos do que dez imagens, é 

acrescentado aleatoriamente o número necessário de imagens para perfazer as dez. 

Para dividir as dez imagens nos dois grupos, a criança tem que arrastar cinco imagens 

para cada um dos dois quadrados disponíveis. Quando a sexta imagem é arrastada para uma 

das caixas que já se encontre cheia, a mesma volta à sua posição inicial; quando são 

colocadas as cinco imagens correctas em cada grupo, as mesmas fixam-se dentro do 

respectivo quadrado. No momento em que se finaliza a distribuição da totalidade das dez 

imagens pelos dois grupos, completando a actividade, surge o “sorriso” azul (positivo). 

 
Figura 48: Actividade “fazer grupos de 5”, interface “CClient” 
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n9) Corresponder número a pintas do dado 
O objectivo desta actividade é identificar o algarismo que corresponde às pintas que 

surgem no dado. Na parte inferior do ecrã surgem os algarismos de 1 a 5, enquanto que na 

zona superior surge um dado que roda (numa animação) parando aleatoriamente nas faces de 

1 a 5. No momento em que o dado pára de rodar, a criança terá que identificar qual o algarismo 

correspondente às pintas da face do dado que ficou visível (quando a criança erra ouve-se o 

som “tenta outra vez”). A actividade termina quando saírem todas as faces do dado e, caso 

todas tenham sido identificadas correctamente, surge o “sorriso” azul (positivo). 

 
Figura 49: Actividade “Corresponder número às pintas do dado”, interface “CClient” 

 

n10) Somar de 1 a 5 com pintas do dado 
Nesta actividade o objectivo é realizar somas entre os valores de 1 e 5: são fornecidos 

dois dados que giram (animando-se) e que vão mostrando as diferentes faces que permitam 

combinações de somas com resultados entre 1 e 5 (1+1, 1+2, 1+3, 1+4, 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 

3+2, 4+1). Após a animação dos dados, a criança deverá introduzir o resultado da soma num 

campo que surge à direita e validar este resultado (seleccionado o “sorriso” ou premindo a tecla 

ENTER). Se acertar, o dado volta a girar (e assim sucessivamente até que sejam mostradas 

todas as somas possíveis); se errar ouve-se o som “tenta outra vez”. A actividade termina 

quando saírem todas as somas possíveis e, caso todas tenham sido realizadas correctamente, 

surge o “sorriso” azul (positivo). 
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Figura 50: Actividade “somar de 1 a 5 com pintas do dado”, interface “CClient” 

 

n11) Ordenar acontecimentos 
Na actividade “ordenar acontecimentos” são apresentadas imagens de cinco actividades 

que são tipicamente realizadas ao longo do dia (levantar, ir para a escola, almoçar, jantar e 

deitar). O objectivo é que a criança associe cada uma destas acções à respectiva hora do dia 

em que estas acontecem, ordenando-as por ordem cronológica e associando cada uma delas à 

respectiva imagem do relógio. 

As imagens das horas (nos relógios) são apresentadas de forma ordenada na zona 

inferior do ecrã, enquanto que as acções correspondentes são apresentadas de forma aleatória 

na zona superior. A criança deverá arrastar as acções para as respectivas caixas junto da hora 

correcta (quando erra ouve-se o som “tenta outra vez”). A actividade termina quando todas as 

acções forem ordenadas e, caso tenha sido realizada com sucesso, surge o “sorriso” azul 

(positivo). 

 
Figura 51: Actividade “ordenar acontecimentos”, interface “CClient” 

 

n12) Identificar sons instrumentais 
Nesta actividade o objectivo é identificar cinco sons instrumentais: após a audição de 

cada um dos sons, a criança terá que identificar o instrumento correspondente, devendo, para 

tal, seleccionar o mesmo de entre as imagens dos vários instrumentos disponíveis (sempre que 
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necessário, a criança poderá pedir a repetição do som através da seta laranja que se encontra 

no canto inferior direito). Quando a criança erra na identificação do instrumento que produz o 

som, ouve-se o som “tenta outra vez”. A actividade acaba quando são identificados 

correctamente todos os sons (nessa altura, surge o “sorriso” azul). 

 
Figura 52: Actividade “identificar sons instrumentais”, interface “CClient” 

 

o) Comunicação por voz, em tempo real 
Em diferentes momentos e circunstâncias, durante as sessões do ANCORA, o terapeuta 

dirige-se verbalmente às crianças que se encontram on-line através de uma funcionalidade de 

comunicação áudio (o terapeuta só poderá falar para uma criança de cada vez – “um para 

um”). O procedimento para efectuar este contacto (iniciado sempre pelo terapeuta) encontra-se 

descrito adiante (as crianças não podem iniciar a comunicação por voz, podendo apenas 

responder). 

 

p) Comunicação por texto, em tempo real (chat) 
Para além da ferramenta de comunicação por voz existe ainda disponível uma 

ferramenta de comunicação por texto (chat). Esta ferramenta está direccionada para assegurar 

a comunicação entre o terapeuta on-line e os adultos acompanhantes das crianças on-line, ou 

seja, para esclarecimento de dúvidas relativas aos desempenhos das crianças ou para 

dar/pedir quaisquer esclarecimentos.  

Cabe ao terapeuta iniciar o chat (o mecanismo de início do chat encontra-se descrito 

adiante) e o adulto que acompanha a criança deverá estar atento para responder caso esta 

comunicação se inicie. A sinalização de que o terapeuta deseja iniciar um chat é efectuada 

através do botão do chat que se encontra na barra superior, canto superior direito, junto ao 

“sorriso” do terapeuta on-line, na interface criança: quando o terapeuta inicia um chat com um 

adulto acompanhante de uma determinada criança, este botão pisca e o adulto deverá clicar no 

mesmo para aceitar o início do chat. Após a aceitação do chat, surge a respectiva janela que 

permite a inserção e envio de texto em tempo real (no final da inserção de cada frase - no 



 
Estudo de Caso 
Processo de Prototipagem 

  pag. 298 
 

campo a salmão – dever-se-á premir a tecla ENTER para que a frase escrita seja enviada). A 

cruz no canto superior direito da janela de chat permite fechar a mesma. 

 

  
Figura 53: Janela do chat, interface “CClient” 

 

q) Sair 
Para abandonar uma sessão do ANCORA, as crianças on-line dispõem de um botão no 

menu lateral: quando seleccionado, este botão faz surgir uma caixa de diálogo que pede a 

confirmação da saída. Caso esta confirmação seja feita (pela selecção do “sorriso” positivo), 

inicia-se uma animação sonorizada de despedida. 

 

  
Figura 54: Saída, interface “CClient”. 
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4.4.5.2. Funcionalidades da interface “TClient” 

Considerando que o Terapeuta on-line assegura as funções de coordenação, gestão e 

monitorização das sessões do ANCORA, foi implementada uma interface que apresenta 

algumas especificidades decorrentes destas funções e que se distingue, em alguns aspectos, 

da interface das crianças. 

 

a) Entrada, Validação de Login e Password, Novo Registo e Acolhimento 
As funcionalidade de Entrada no sistema, Validação de login e password, Novo Registo e 

Acolhimento, são apresentadas ao terapeuta on-line de forma similar às descritas para a 

interface criança (Cf. alíneas a., b., c. e d. da secção 4.4.5.1). As alterações principais situam-

se ao nível da cor de fundo (que se altera para azul), da inclusão de campos específicos no 

formulário de novo registo e da inexistência do “sorriso” animado no ecrã do acolhimento. De 

notar que a representação visual do terapeuta on-line não prevê a representação cromática (já 

que existe apenas um terapeuta por sessão), pelo que não é apresentado qualquer ecrã para 

escolha da cor: o terapeuta on-line é graficamente representado por um “sorriso” com um laço 

(na cabeça caso se trate de um terapeuta do sexo feminino e no pescoço caso se trate de um 

terapeuta do sexo masculino). 

 

 
Figura 55: Entrada, Validação de Login e Password, Novo Registo e Acolhimento, interface “TClient”. 
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b) Entrada na sessão, interface geral 
A interface geral do terapeuta apresenta algumas diferenças relativamente à das 

crianças, em função da necessidade de integração de um número superior de 

ferramentas/botões: para além dos botões relativos ao menu (que nesta interface se encontram 

alinhados na horizontal sobre a barra azul mais clara), o terapeuta tem disponíveis botões que 

permitem iniciar actividades e comunicações de voz ou texto (chat) e botões para visualizar os 

detalhes (dados) da sessão em que está a participar. Neste sentido, foi necessário colocar 

todas as barras de menu na zona superior do ecrã e diminuir a escala dos botões, de forma a 

criar quatro espaços principais na zona superior: o das actividades, o das comunicações, o das 

monitorizações e o das ferramentas de criação/gestão de cenários e narrativas. 

 
Figura 56: Interface geral, interface “TClient” 

 

b1) Espaço das actividades (iniciar actividade) 
As doze actividades encontram-se representadas numericamente (em doze botões) e a 

descrição verbal da actividade surge com a passagem do rato. A selecção do botão de uma 

actividade inicia a mesma e lança-a nas interfaces de todas as crianças on-line (de notar que 

as actividades só podem ser lançadas após a construção do cenário e a devolução da 

narrativa). 

 
Figura 57: Espaço das actividades, interface “TClient” 

 

b2) Espaço das comunicações (falar para) 
O espaço das comunicações permite ao terapeuta saber quais as crianças que estão on-

line: tal como na interface da criança, cada criança é representada por um “sorriso” colorido (a 

passagem do rato sobre os “sorriso”s faz aparecer o nome da criança por baixo do respectivo 

“sorriso”; este nome aparece automaticamente durante os momentos de criação de cenários 

para informar o terapeuta sobre qual a criança que se encontra a colocar imagens no cenário).  
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Para além da informação acerca das crianças que se encontram on-line, este espaço 

permite ainda iniciar comunicações: um clique no “sorriso” de uma dada criança inicia a 

comunicação áudio (por voz) com a mesma, enquanto que um clique no balão “bla, bla” inicia 

uma comunicação textual (chat) com o adulto acompanhante da criança representada pelo 

“sorriso” respectivo. 

 
Figura 58: Espaço das comunicações, interface “TClient”. 

 
b3) Espaço das monitorizações (ver detalhes) 

O espaço das monitorizações é composto por três botões e surge no canto superior 

direito. A selecção destes botões permite o acesso aos dados relativos às crianças, às 

actividades e à sessão (os três ecrãs chamados por cada um destes botões encontram-se 

descritos adiante).  

 
Figura 59: Espaço das monitorizações, interface “TClient” 

 

b4) Espaço das ferramentas de criação/gestão de cenários e narrativas 
Neste espaço o terapeuta tem acesso às mesmas ferramentas que se encontram 

disponíveis para as crianças (na interface “Cclient”, no menu lateral direito que se desdobra em 

3 graus), ainda que nesta interface os diferentes botões se encontrem sempre disponíveis e 

organizados na horizontal. 

 
Figura 60: Espaço das ferramentas de criação/gestão de cenários e narrativas, interface “TClient” 

 

c) Criação e gestão de cenários 
No momento em que as crianças começam a colocar imagens no cenário, o terapeuta 

visualiza (tal como todas as crianças on-line) quer as movimentações, quer o posicionamento 

das imagens colocadas. O terapeuta sabe qual é a criança que está a colocar uma 

determinada imagem, já que o nome da criança em questão fica visível por baixo do respectivo 

“sorriso”. O terapeuta também pode colocar imagens no cenário, seleccionando os respectivos 

botões (objectos, acções, amigos), tendo permissões para colocar e retirar imagens sempre 

que deseje (o mecanismo da “vez” não está implementado na interface “TClient”).  
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Figura 61: Criar cenário, interface “TClient” 

 

As funcionalidades de armazenamento de cenários e abertura de cenários armazenados 

estão disponíveis de forma similar às descritas para a interface “CClient” (Cf. alíneas h. e i. da 

Secção 4.4.5.1): basta seleccionar os respectivos botões e validar as caixas de diálogo (as 

únicas alterações por relação com a interface “Cclient” situam-se ao nível da cor de fundo). De 

notar que o terapeuta tem sempre permissões para abrir um cenário guardado, e em qualquer 

tipologia de sessão do ANCORA. 

 
 

 
Figura 62: Armazenamento e abertura cenários, interface “TClient” 

 

d) Criação e gestão de narrativas 
Sempre que está a decorrer uma sessão do ANCORA na qual está um terapeuta on-line, 

cabe ao terapeuta seleccionar a opção de criação da narrativa (esta opção deve ser 

seleccionada quando o terapeuta entende que o cenário colaborativo integra um número 

adequado de imagens). Assim que é seleccionado o botão “criar história”, surge, na interface 

de todos os utilizadores que se encontram on-line, o respectivo texto (de notar que ao contrário 

do que se passa na interface “CClient”, na interface TClient, o cenário não se mantém sob o 

texto da história). 
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Figura 63: Cenário e narrativa, interface “TClient” 

 

As funcionalidades de armazenamento de narrativas e abertura de narrativas 

armazenadas estão disponíveis de forma similar às descritas para a interface “CClient” (Cf. 

alíneas l. e m. da Secção 4.4.5.1): basta seleccionar os respectivos botões e validar as caixas 

de diálogo (as únicas alterações por relação com a interface “Cclient” situam-se ao nível da cor 

de fundo). De notar que o terapeuta tem sempre permissões para abrir uma narrativa 

guardada, e em qualquer tipologia de sessão do ANCORA. 

 

 
 

 
Figura 64: Armazenamento e abertura de narrativas, interface “TClient” 

 

e) Lançamento e monitorização de actividades 
Depois de decorrida a actividade de leitura da narrativa, cabe ao terapeuta lançar as 

actividades: para lançar uma actividade, o terapeuta deverá seleccionar o respectivo botão (Cf. 

alínea b1. da presente Secção). Assim que uma actividade é seleccionada pelo terapeuta é 

automaticamente lançada para as interfaces “Cclient” de todas as crianças on-line. 

No sentido de assegurar que o terapeuta on-line visualiza o desempenho das diferentes 

crianças relativamente às actividades propostas, criaram-se diferentes modelos que permitem 

a visualização dinâmica dos sucessos e insucessos de cada criança: estes modelos permitem 

a representação gráfica do percurso que cada criança realiza na actividade que se encontra a 
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decorrer e sinalizam, em tempo real, os sucessos e insucessos. Assim, quando ocorre uma 

actividade, enquanto que as crianças vêm as interfaces específicas para a realização da 

actividade em questão (descritas nas alíneas n1. a n12. da Secção 4.4.5.1), o terapeuta tem à 

sua disposição um sumário da evolução da actividade de cada uma das crianças (de notar que 

as actividades só terminam quando são concluídas por todas as crianças; no entanto, por 

ordem do terapeuta, pode ser lançada uma nova actividade, ou um novo cenário, que 

interrompe qualquer actividade que se encontre a decorrer). Nas alíneas seguintes (e1. a e12.) 

descrevem-se os modelos de visualização dinâmica de cada uma das doze actividades 

prototipadas. 

 

e1) Juntar itens por grupo 
Na actividade “juntar itens por grupo”, o modelo de visualização dinâmica está 

organizado por forma a que o terapeuta visualize tantas colunas quantas as crianças on–line: 

na primeira linha das colunas encontra-se o nome de cada criança e na segunda linha surge a 

categoria que cada criança está a trabalhar. Abaixo surgem os nomes das imagens que, em 

cada categoria, são mostrados às crianças; estes nomes estão, inicialmente, todos a azul, 

passando a amarelo conforme vão sendo encaixados correctamente na respectiva categoria.  

 
Figura 65: Modelo de visualização da actividade “juntar itens por grupo”, interface “TClient” 

 

e2) Seleccionar letras 
O modelo de visualização da actividade “seleccionar letras” encontra-se organizado por 

linhas: o terapeuta vê tantas linhas quantas as crianças on-line e à frente dos nomes das 

crianças surgem as letras pela ordem pela qual estão a ser mostradas na interface “CClient”. 

As letras encontram-se, inicialmente, todas a azul, passando a amarelo à medida que vão 

sendo seleccionadas correctamente pelas crianças. 
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Figura 66: Modelo de visualização da actividade “seleccionar letras”, interface “TClient” 

 

e3) Loto de letras 
O modelo de visualização da actividade “loto de letras” encontra-se igualmente 

organizado na horizontal: à frente do nome de cada criança on-line surgem as letras que cada 

criança tem no seu cartão. Na zona superior do modelo surgem, em sequência, as letras que 

vão sendo mostradas. As letras que surgem à frente dos nomes das crianças (letras de cada 

cartão) encontram-se, no início da actividade, todas a azul, passando a amarelo consoante vão 

sendo identificadas pelas crianças. 

 
Figura 67: Modelo de visualização da actividade “loto de letras”, interface “TClient” 

  

e4) Seleccionar palavras 
Também o modelo da actividade “seleccionar palavras” está organizado por linhas, 

sendo que o terapeuta vê tantas linhas quantas as crianças on-line: à frente dos nomes das 

crianças surgem as palavras pela ordem pela qual estão a ser mostradas na interface 

“CClient”. As palavras encontram-se, inicialmente, todas a azul, passando a amarelo à medida 

que vão sendo seleccionadas correctamente pelas crianças. 
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Figura 68: Modelo de visualização da actividade “seleccionar palavras”, interface “TClient” 

 

e5) Loto de palavras 
De forma similar ao modelo da actividade “loto de letras”, o modelo do “loto de palavras” 

organiza-se na horizontal: à frente do nome de cada criança on-line surgem as palavras que 

cada criança tem no seu cartão e na zona superior do modelo surgem as palavras que vão 

sendo mostradas na interface “CClient”. As palavras que surgem à frente dos nomes das 

crianças (palavras de cada cartão) encontram-se, no início da actividade, todas a azul, 

passando a amarelo consoante vão sendo identificadas pelas crianças. 

 
Figura 69: Modelo de visualização da actividade “loto de palavras”, interface “TClient” 

 

e6) Identificar números de 1 a 5 
O modelo de visualização da actividade “identificar números de 1 a 5” apresenta uma 

organização na horizontal (com tantas linhas quantas as crianças on-line): à frente do nome de 

cada criança surgem os números a identificar (que se encontram, no início da actividade, todos 

a azul, passando a amarelo à medida que vão sendo correctamente identificados pelas 

crianças). 
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Figura 70: Modelo de visualização da actividade “identificar números de 1 a 5”, interface “TClient” 

 

e7) Corresponder número à quantidade 
Para a actividade “corresponder número à quantidade” foi desenvolvido um modelo de 

visualização no qual surgem apenas os nomes das crianças on-line (na horizontal), que se 

encontram, no início da actividade, todos a azul, passando a amarelo à medida que as crianças 

vão terminando a actividade. Na zona superior do modelo é indicado o número de objectos a 

identificar. 

 
Figura 71: Modelo de visualização da actividade “corresponder número à quantidade”, interface “TClient” 

 

e8) Grupos de 5 
No modelo de visualização da actividade “grupos de 5”, os nomes das imagens a agrupar 

encontram-se listados na zona superior. Abaixo surgem, numa matriz, os nomes das crianças e 

as imagens por grupo: os nomes das crianças on-line estão organizados em colunas, e debaixo 

destes, vão surgindo, a amarelo, os nomes das imagens que cada criança vai agrupando 

correctamente em cada grupo (um grupo por cada cinco linhas). 
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Figura 72: Modelo de visualização da actividade “grupos de 5”, interface “TClient” 

 

e9) Corresponder número a pintas do dado 
O modelo de visualização da actividade “corresponder número a pintas do dado” 

encontra-se organizado na horizontal: são mostradas tantas linhas quantas as crianças on-line 

e à frente de cada nome surgem os números correspondentes às pintas que vão apresentadas 

na interface “CClient” (os números estão, inicialmente, a azul, passando a amarelo à medida 

que as crianças vão acertando). 

 
Figura 73: Modelo de visualização da actividade “corresponder número a pintas do dado”, interface “TClient” 

 

e10) Somar de 1 a 5 com pintas do dado 
Tal como no modelo da actividade anterior, o modelo de visualização da actividade 

“somar de 1 a 5 com pintas do dado”, encontra-se organizado na horizontal, ou seja, com 

tantas linhas quantas as crianças on-line: à frente do nome de cada criança surgem as somas 

a realizar (as diferentes somas estão, no início da actividade, a azul, passando a amarelo à 

medida que as crianças as vão realizando correctamente). 
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Figura 74: Modelo de visualização da actividade “somar de 1 a 5 com pintas do dado”, interface “TClient” 

 

e11) Ordenar acontecimentos 
No modelo de visualização da actividade “ordenar acontecimentos” o terapeuta pode 

visualizar tantas linhas quantas as crianças on-line: à frente do nome de cada criança surgem 

as acções a ordenar (sendo que os nomes das acções encontram-se, inicialmente, a azul, 

passando a amarelo conforme vão sendo ordenadas correctamente). 

 
Figura 75: Modelo de visualização da actividade “ordenar acontecimentos”, interface “TClient” 

 

e12) Identificar sons instrumentais 
O modelo de visualização da actividade “identificar sons instrumentais” encontra-se, tal 

como o anterior, organizado na horizontal, integrando tantas linhas quantas as crianças on-line: 

à frente do nome de cada criança surgem os nomes dos instrumentos cujos sons têm que ser 

identificados (estes nomes encontram-se, inicialmente, a azul, passando a amarelo à medida 

que os respectivos sons vão sendo identificados correctamente). 
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Figura 76: Modelo de visualização da actividade “identificar sons instrumentais”, interface “TClient” 

 

f) Ecrãs de monitorização (recolha e inserção de dados) 
Para além da visualização em tempo real do desempenho de cada criança em cada 

actividade lançada, o terapeuta on-line dispõe ainda de mais três modelos de monitorização 

que lhe permitem recolher diferentes tipos de dados: em qualquer altura da sessão, o terapeuta 

poderá visualizar detalhes respeitantes às actividades, às crianças e à sessão. Para ter acesso 

aos ecrãs nos quais são disponibilizados estes dados, deve-se seleccionar os botões 

disponíveis no espaço das monitorizações (ver detalhes), canto superior direito da interface 

“TClient”. 

 

f1) Dados relativos às actividades 
O ecrã dos detalhes relativos às actividades permite escolher qual a actividade em 

relação à qual o terapeuta pretende visualizar dados. A escolha das actividades é feita através 

da selecção do respectivo botão (1 a 12). Depois de seleccionada a actividade, são 

disponibilizados os resultados obtidos pelas diferentes crianças on-line (no seu conjunto) na 

actividade escolhida: o número de erros; o número de sucessos; o tempo médio de execução 

da mesma (em segundos); e o nome das crianças que executaram a actividade. Para além 

destas quatro informações (que são automaticamente fornecidas), é ainda possível introduzir 

um comentário à actividade num campo que surge no fundo do ecrã.  

O terapeuta poderá ainda imprimir ou guardar os dados (tanto os fornecidos pelo 

sistema, como os inseridos no campo de comentários) para uma posterior visualização. Estas 

duas funcionalidades encontram-se disponíveis em botões no canto superior direito. Junto a 

estes botões, encontra-se ainda o botão para voltar à área de trabalho e também os botões 

para ver detalhes por criança e para ver detalhes da sessão (os procedimentos para guardar e 

imprimir dados serão descritos adiante). 
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Figura 77: Ecrã de visualização dos detalhes das actividades, interface “TClient” 

 

f2) Dados relativos às crianças 
O ecrã dos detalhes relativos às crianças permite escolher qual a criança em relação à 

qual o terapeuta pretende visualizar dados. A escolha da criança é efectuada através da 

selecção do respectivo “sorriso”. Depois de seleccionada a criança, surgem dados relativos à 

construção dos cenários e à execução das actividades.  

No que respeita à construção dos cenários, o terapeuta pode, relativamente à criança 

que seleccionou, obter informação acerca de: número de imagens colocadas no cenário; tempo 

médio de arrastamento das imagens (em segundos); tempo despendido em erros (em 

segundos) – um erro na construção do cenário corresponde, na interface “CClient”, à colocação 

directa de uma imagem (a partir da respectiva biblioteca) numa zona não válida da interface, ou 

seja, fora do cenário (sobre o menu lateral ou sobre a zona superior que integra a 

representação visual dos utilizadores on-line). 

Considerando as actividades, o terapeuta pode visualizar, relativamente a cada uma das 

doze actividades e para a criança seleccionada: o número de sucessos; o número de erros; e o 

tempo médio de execução da actividade (em segundos). 

Para além destas informações fornecidas automaticamente, o terapeuta pode ainda 

colocar comentários em quatro campos predefinidos: “benefício do sistema para a criança”; 

“necessidade de apoio do terapeuta durante a sessão”; “adequação dos conteúdos das 

actividades à criança”; e “progresso da criança”. 

Tal como no ecrã dos dados por actividade, o terapeuta pode guardar ou imprimir os 

dados por criança.  
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Figura 78: Ecrã de visualização dos detalhes das crianças, interface “TClient” 

 

f3) Dados relativos à sessão 
O ecrã dos detalhes relativos à sessão permite visualizar e recolher dados relativos à 

sessão que está a decorrer, nomeadamente: número de crianças on-line; número de crianças 

com participação efectiva; narrativas criadas (texto integral); e indicação das crianças que 

participaram nos cenários que originaram as narrativas. Tal como nos dois ecrãs de dados 

acima indicados, os dados da sessão poderão ser guardados ou impressos. 

 
Figura 79: Ecrã de visualização dos detalhes da sessão, interface “TClient” 

 

f4) Armazenamento e impressão de dados 
Em qualquer um dos três ecrãs de recolha de dados acima descritos, o terapeuta poderá 

seleccionar as opções de gravar ou imprimir dados: a selecção do botão “imprimir” assegura a 

impressão directa dos dados, enquanto que a selecção do botão “guardar” faz surgir uma caixa 

de diálogo que permite escolher o directório no qual se pretende que fique gravado o ficheiro 

com os dados (os dados guardados ficam disponíveis num ficheiro .txt). 
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Figura 80: Gravar detalhes, interface “TClient” 

 

g) Comunicação por voz, em tempo real 
Apenas o terapeuta on-line tem permissões para iniciar comunicações por voz (e para 

uma criança de cada vez). O processo de activação da comunicação por voz efectiva-se pela 

selecção do “sorriso” da criança com a qual o terapeuta deseja falar (no espaço das 

comunicações – Cf. alínea b2. desta Secção). No momento em que esta selecção é feita, 

surge, sobre a interface “TClient” uma janela (do NetMeeting) que representa o início da 

chamada (a chamada é automaticamente aceite pela criança e no momento em que a janela 

do NetMeeting desaparece, a comunicação está estabelecida e o terapeuta pode começar a 

falar). Para fechar uma comunicação por voz, o terapeuta deve voltar a seleccionar o “sorriso” 

da criança. 

Tipicamente, as comunicações por voz deverão ocorrer de forma periódica durante a 

sessão, nomeadamente: no início da sessão, após o login das crianças; durante a construção 

do cenário; durante a leitura da narrativa; durante a realização das actividades e no final das 

mesmas; no final da sessão. 

 
Figura 81: Janela de inicio de comunicação de voz , interface “TClient” 

 
h) Comunicação por texto, em tempo real (chat) 

Sempre que o terapeuta on-line necessitar de trocar opiniões com o adulto 

acompanhante de uma determinada criança, poderá iniciar uma comunicação textual (chat). 

Para tal, deverá seleccionar o balão do “sorriso” da criança cujo adulto acompanhante quer 

contactar (no espaço das comunicações – Cf. alínea b2. desta Secção). Depois de 
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seleccionado o balão, surge, na interface “TClient” a janela de chat na qual se poderá inserir o 

texto a enviar; depois de enviado o texto, é iniciado, na interface “CClient”, o processo de 

sinalização do chat (o botão representativo do chat – no canto superior direito - começa a 

piscar; caso o adulto acompanhante seleccione o botão passa a visualizar a janela de chat, 

podendo dialogar via texto com o terapeuta). Para finalizar a comunicação por chat, o terapeuta 

deverá seleccionar a cruz no canto superior direito da janela de chat. 

 
Figura 82: Comunicação por texto (chat), interface “TClient 

 

i) Sair 
De forma similar à interface “CClient”, o terapeuta deverá seleccionar o botão “sair” 

sempre que desejar abandonar e fechar uma sessão do ANCORA (a confirmação da saída é 

igualmente requerida numa caixa de diálogo).  

 
Figura 83: Caixa de diálogo de confirmação da saída, interface “TClient” 
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4.4.5.3. Funcionalidades das interfaces “Gestor”, “Pais” e “Servidor” 

Na interface “gestor”, disponível a partir do link “gestão” referido na alínea a. da Secção 

4.4.5.1, é possível validar os pedidos de login e password de crianças e terapeutas que 

desejem utilizar o ANCORA (o gestor pode ainda imprimir os dados dos utilizadores). 

 
Figura 84: Validação de logins e passwords, interface “Gestor” 

 

Na interface “pais”, disponível a partir do link “informação geral” referido na alínea a. da 

Secção 4.4.5.1, podem ser consultadas informações genéricas sobre o projecto, assim como 

demonstradores das interfaces “CClient” e “TClient”.  

Por último, na interface “Servidor”, estão disponíveis diferentes ferramentas que 

permitem verificar o servidor e o estado da ligação das aplicações cliente, assim como 

controlar algumas das funções gerais do protótipo. 

  
Figura 85: Consulta de informação genérica (interface “Pais” ) e interface “Servidor” 
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4.5. Teste e Avaliação do Protótipo 

4.5.1. Descrição geral do processo de Teste e Avaliação do Protótipo 

Com o objectivo de testar o protótipo desenvolvido, no terreno e com utilizadores finais, 

procedeu-se à especificação de um cenário de avaliação e à identificação dos recursos 

necessários para o operacionalizar. Tendo a APPT21 (Associação Portuguesa de Portadores 

de Trissomia 21) colaborado no processo de desenvolvimento do protótipo, foi realizado um 

convite à referida Instituição no sentido desta participar na fase de testes, facultando as 

instalações para as sessões de teste e identificando os onze elementos que participariam nas 

sessões de teste (cinco crianças portadoras de Trissomia 21, cinco adultos acompanhantes e 

um técnico para assumir a função de terapeuta on-line). 

Já depois de iniciado o processo de preparação da fase de testes com a APPT21, foi 

recebida uma proposta por parte de uma segunda Instituição (Capuchinho, Centro de Apoio 

Psicológico de Espinho) no sentido desta instituição integrar, juntamente com a APPT21, as 

sessões de teste do ANCORA. Esta proposta veio reconfigurar o cenário de avaliação 

inicialmente previsto (duplicando o número de participantes e de sessões a realizar) e 

enriqueceu a experiência de teste do protótipo, fornecendo dados para a realização de um 

estudo de natureza comparativa. Com efeito, inicialmente, o plano metodológico previa que a 

fase de teste e avaliação do protótipo desenvolvido decorreria apenas numa instituição; no 

entanto, esta proposta de alargamento a uma segunda instituição veio permitir uma recolha 

adicional de dados e um consequente enriquecimento da investigação realizada, pela 

amplificação da variedade dos ambientes e sujeitos estudados.  

Neste contexto, o cenário de avaliação do ANCORA caracteriza-se pela existência de 

dois grupos (um da APPT21, identificada pelo código “i_1” e um do Capuchinho, identificado 

pelo código “i_2”), tendo as sessões de teste decorrido nas instalações destas duas 

instituições, em momentos diferentes, com a participação directa de cinco crianças portadoras 

de Trissomia 21, cinco adultos acompanhantes e um técnico, por instituição (22 participantes, 

no total). Face à natureza dos testes a realizar (Cf. Secção 4.5.3), foi ainda necessário dispor 

de cinco observadores (um por criança). 

A especificação do cenário de avaliação integrou ainda a identificação dos recursos 

técnicos e materiais necessários, quer para operacionalizar as sessões de testes nas duas 

instituições, quer para realizar os testes de competências de interacção com dispositivos de 

input (realizados no âmbito do estudo inicial de diagnóstico e caracterização dos participantes) 

– Cf. Secção 4.5.2.3. Na Tabela 23 apresenta-se uma listagem destes recursos técnicos e 

materiais. 
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Cenário de avaliação, recursos técnicos e materiais 
 
Testes de competências de interacção 
1 PC, com rato e teclado 
1 TrackBall 
1 Monitor TouchScreen 
 
Sessões de teste do ANCORA153 
5 PCs (com módulo “CClient”) 
1 PC (com módulo “TClient”) e Impressora 
1 Servidor (com módulo “Servidor” e MultiuserServer) 
1 Hub 
 

Tabela 23: Cenário de avaliação, recursos técnicos e materiais 

 

Face aos recursos envolvidos (acima referidos) e à acrescida necessidade de viabilizar 

as remunerações, deslocações e alojamentos da equipa de observadores, foi apresentado um 

pedido de subsídio à Fundação Calouste Gulbenkian (Serviço de Educação e Bolsas) com o 

objectivo de apoiar financeiramente esta fase de Testes e Avaliação do Protótipo. O projecto 

ARINQUE (Teste e Avaliação de um Ambiente de Colaboração On-line de apoio à reabilitação 

de crianças portadoras de Trissomia 21) foi apresentado à Fundação Calouste Gulbenkian, no 

âmbito do “Programa de Apoio a Projectos de Pesquisa no Domínio Educativo”, e recebeu um 

subsídio que permitiu viabilizar esta fase de testes (cujos momentos principais se encontram 

representados no Esquema 17), que decorreu entre Maio e Novembro de 2001.  

 

                                                 
153 Foi identificado um cenário para as sessões de teste (nas duas instituições) em ambiente fechado, ou seja, numa LAN (Local Area 
Network) dedicada e sem ligações ao exterior. Este cenário de simulação da dispersão geográfica encontra-se descrito na secção 4.5.4. 
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Esquema 17: Momentos principais do teste e avaliação do protótipo
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4.5.2. Estudo Inicial de Diagnóstico e Caracterização dos Participantes 

Identificadas as instituições a colaborar na fase de teste e avaliação do protótipo foi 

realizado um estudo (prévio às sessões de teste do protótipo) com o objectivo de caracterizar 

os dois grupos. Este estudo teve por objectivos: a caracterização do contexto institucional dos 

grupos (Cf. Secção 4.4.2.1.); a caracterização da experiência computacional das crianças (Cf. 

Secção 4.5.2.2.); o diagnóstico das competências de interacção das crianças com dispositivos 

de input (Cf. Secção 4.5.2.3); a caracterização do contexto familiar das crianças (Cf. Secção 

4.5.2.4); e a caracterização do nível de desenvolvimento das crianças (Cf. Secção 4.5.2.5.). 

4.5.2.1. Contexto Institucional 

Com vista a uma caracterização do contexto institucional dos dois grupos de crianças a 

integrar as sessões de teste, foi realizado um inquérito por entrevista (estruturada) a técnicos 

responsáveis pelas duas instituições. A técnica de recolha de dados utilizada foi a grelha de 

registo cujos campos foram concomitantemente utilizados como guião da entrevista: 

identificação; localização; caracterização (antiguidade e percurso histórico); principais 

actividades e objectivos; serviços disponibilizados; recursos humanos (número e formação); 

tipologia da intervenção em Trissomia 21 (serviços disponibilizados, periodicidade típica dos 

apoios, tipologia das sessões de apoio, descrição dos formatos de trabalho utilizados); e 

caracterização do ambiente tecnológico (número e finalidade de equipamento audiovisual e 

computacional existente). 

A grelha de registo/guião encontra-se disponível no Anexo17_TAP_EI_CIG (Teste e 

Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Caracterização das Instituições, Grelha), e os dados 

recolhidos encontram-se sistematizados no Anexo18_TAP_EI_CID (Teste e Avaliação do 

Protótipo, Estudo Inicial, Caracterização das Instituições, Dados). 

A análise descritiva dos dados recolhidos permite verificar que apesar de existirem 

importantes convergências entre as duas instituições, existem diferenças que importa registar: 

a instituição “i1” integra um Centro Comunitário de Recursos e fornece modalidades 

diversificadas de apoio, enquanto que a instituição “i2” fornece apenas apoio directo (na 

instituição), ainda que ofereça estes apoios com uma periodicidade superior, por comparação 

com a instituição “i1”; a instituição “i1” desenvolve actividades do foro médico, científico e social 

(para além do educativo), enquanto que a instituição “i2” foca a sua intervenção no apoio 

psicológico e educativo; apenas a “i1” indicou desenvolver actividades de formação; a 

instituição “i1” apresenta um espectro mais alargado e aprofundado de serviços e valências, 

por comparação com a instituição “i2”, integrando inclusivamente um grupo de pais para ajuda 
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mútua; ainda que a instituição “i2” apresente um número superior de recursos humanos, na 

instituição “i1” verifica-se que existe uma maior diversidade de áreas de formação (e, 

consequentemente, intervenção) desses recursos; a tipologia de sessões de apoio em ambas 

as instituições é exclusivamente individual, não se realizando trabalho colaborativo ou em 

grupo; na instituição “i1” é utilizada uma grande variedade de materiais e formatos de apoio 

(nomadamente, digitais), enquanto que na instituição “i2” utilizam-se apenas materiais em 

papel/cartão, jogos didácticos, imagens e fotografias. No que respeita ao ambiente tecnológico 

das instituições, verifica-se que em ambas existe rádio, telefone, televisão e vídeo. Apenas na 

instituição “i1” existem dispositivos de projecção – projector vídeo, retroprojector e projector de 

slides – (para efeitos de formação) e câmara de vídeo (para filmar as sessões de apoio). No 

que respeita aos computadores, estes existem em maior número na instituição “i1” e são 

utilizados pelas crianças, nesta instituição, para fins terapêuticos. 

A análise destes dados permite concluir que a instituição “i1” apresenta um espectro mais 

alargado de serviços, valências, recursos, materiais e apoios do que a instituição “i2”, 

desenvolvendo um quadro de intervenção caracterizado por uma abordagem claramente mais 

ecológica, aberta e multidisciplinar (e com inclusão de estratégias de apoio que incluem a 

utilização de ferramentas tecnológicas) do que aquela que se verifica existir na instituição “i2”. 

A experiência de frequência, envolvimento e participação no quotidiano destas duas 

instituições que as diferentes sessões de teste realizadas (adiante referidas) proporcionaram, 

permitiu confirmar esta caracterização, pela observação de rotinas e estratégias institucionais e 

metodologias de trabalho. 

4.5.2.2. Experiência Computacional 

Na procura de efectuar um diagnóstico das competências computacionais dos 

participantes a integrar os grupos de teste e considerando a importante recomendação 

(referida na Tabela 14, Cf. Secção 4.2.9.) de ajustar as soluções desenvolvidas ao perfil 

tecnológico dos indivíduos, foi realizado um levantamento da experiência computacional dos 

participantes e foram conduzidos diferentes testes de avaliação das competências de 

interacção com dispositivos de input (Cf. Secção 4.5.2.3.). Nesta secção descrevem-se os 

procedimentos e resultados do levantamento da experiência computacional dos participantes. 

Este levantamento foi realizado através de um inquérito por questionário dirigido aos 

encarregados de educação das crianças portadoras de Trissomia 21 seleccionadas pelas 

instituições “i1” e “i2” para participar no estudo. Considerando que a instituição “i2” demonstrou 

algumas dificuldades e dúvidas no processo de selecção das cinco crianças (considerando a 

reduzida experiência de trabalho com aplicações informáticas) e tendo em conta que o 

diagnóstico que aqui se descreve poderia fornecer importantes dados acerca da literacia 
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tecnológica dos participantes, este diagnóstico foi realizado, no caso da instituição “i2”, a oito 

crianças (e não a cinco) e os resultados obtidos foram utilizados para seleccionar, dessas oito, 

as cinco crianças a integrar as sessões de teste do ANCORA. Neste sentido, tanto o 

levantamento da experiência computacional, como os testes de avaliação das competências de 

interacção com dispositivos de input (Cf. Secção 4.5.2.3.) foram realizados a treze crianças no 

total (cinco da “i1” e oito da “i2”), ainda que para a fase de testes do ANCORA tenham sido 

seleccionadas apenas cinco crianças da “i2”. De igual modo, no teste das interfaces gráficas, já 

descrito na Secção 4.4.2.5., que decorreu juntamente com o teste de interacção com 

dispositivos de input, foram utilizados treze participantes. 

O referido inquérito de caracterização da experiência computacional, disponível no 

Anexo_19_TAP_EI_ECI (Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Experiência 

Computacional, Inquérito) teve por objectivo recolher dados relativamente a: tempo de 

experiência computacional (em meses); dispositivos de input utilizado(s) (rato, teclado, outros); 

dispositivos de input preferido(s); tipo/contexto de utilização (doméstico, terapêutico, escolar); 

tipo de aplicações utilizadas (aplicações multimédia educativas, processador de texto, jogos, 

outras); apreciação global da experiência computacional (sucesso ou insucesso). 

A análise dos dados recolhidos, disponível no Anexo_20__TAP_EI_ECD (Teste e 

Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Experiência Computacional, Dados), revela uma 

heterogeneidade expressiva na experiência computacional inicial das treze crianças, conforme 

se descreve abaixo. 

Relativamente ao tempo da experiência computacional (Gráfico 7), os valores variam 

entre o 1 os 60 meses, denotando-se que os valores mais elevados surgem nas crianças que 

frequentam a “i_1”. O valor médio global é de 18 meses: na “i_2” o valor médio é de 8 meses, 

enquanto que na “i_1” é de 35 meses. 

  

Relativamente aos dispositivos utilizados (Gráfico 8), 92,3% das crianças já utiliza o rato 

e apenas 46,2% utiliza o teclado. Na “i_1” todos as crianças utilizam quer o rato, quer o 

teclado, enquanto que na “i_2”, 87,5% das crianças utiliza o rato e apenas 12,5% utiliza o 

teclado. No que respeita aos dispositivos preferidos (Gráfico 9), a maioria das crianças afirma 

Gráfico 7: Tempo da experiência computacional, em meses

1 1 1

18

9
3

9

24

60

48

36

18
12

0

10

20

30

40

50

60

70

c1_i2 c6_i2 c2_i2 c7_i2 c3_i2 c5_i2 c4_i2 c8_i2 c1_i1 c2_i1 c3_i1 c4_i1 c5_i1

35

8

0

10

20

30

40

média i_2 media i_1



 
Estudo de Caso  
Teste e Avaliação do Protótipo 

  pag. 321 
 

preferir o rato (apenas 30,8% afirma preferir o teclado). Importa destacar que no caso 

específico da “i_1” se verifica uma inversão destes valores globais: a maioria das crianças 

(60%) indica preferir o teclado. 

46,2%

92,3%
87,5%

12,5%

100%100%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

rato teclado

totais i_2 i_1
 

Gráfico 8: Dispositivos utilizados, rato e teclado 
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Gráfico 9: Dispositivos preferidos, rato e teclado 

 
Considerando os contextos de utilização (Gráfico 10), a maioria das crianças utilizava, à 

data, o computador maioritariamente no contexto terapêutico (84,6%), ainda que também no 

contexto escolar (15,4%) e doméstico (38,5%). A maior diversidade de contextos verifica-se 

nas crianças que frequentam a “i_1”; na “i_2” observa-se uma baixa percentagem de crianças a 

utilizar o computador no contexto doméstico (apenas 25%) e uma total inexistência de 

utilização do computador no contexto escolar. 
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Gráfico 10: Contextos de utilização 

 

Relativamente ao tipo de aplicações utilizadas (Gráfico 11), verifica-se que a totalidade 

das crianças utiliza aplicações multimédia educativas. Apenas 38% utiliza o processador de 

texto e 15 % utiliza jogos. De notar que é no grupo de crianças que frequenta a “i_1” que se 

verifica a maior variedade de aplicações utilizadas: aliás, apenas as crianças da “i_1” utilizam o 

processador de texto (dado que se poderá correlacionar com a acima referida preferência pela 

utilização do teclado por parte das crianças desta instituição). 
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Gráfico 11: Tipo de aplicações utilizadas 

 

Considerando a apreciação global da experiência computacional (que, até à data, as 

crianças tinham) apenas em dois casos (15,4%) foi relatado insucesso – Gráfico 12. 

Globalmente, 84,6% das crianças tem utilizado o computador com sucesso. De notar que os 

dois casos de insucesso dizem respeito a crianças que frequentam a “i_2”; todas as crianças 

do grupo “i_1” utilizam o computador com sucesso. 



 
Estudo de Caso  
Teste e Avaliação do Protótipo 

  pag. 323 
 

15,4%

84,6%
75,0%

25,0%
0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

sucesso insucesso

totais i_2 i_1
 

Gráfico 12: Apreciação global da experiência 

 

Em síntese, conclui-se que a maioria das crianças que frequentam a instituição “i_1” 

apresenta tempos de experiência, diversidade de dispositivos, contextos de utilização, tipos de 

aplicações e taxas de sucesso mais elevados. Por outro lado, interessa referir que a 

experiência computacional das crianças que frequentam a instituição “i_2” não foi relatada 

como sistemática, ocorrendo apenas, e em média, de 3 em 3 meses (já no caso das crianças 

da instituição “i_1” o contacto com computadores e aplicações informáticas ocorre 

semanalmente). Globalmente, interessa ainda sublinhar as elevadas taxas de utilização e 

preferência do dispositivo de input rato.  

4.5.2.3. Competências de Interacção com dispositivos de input 

O teste das competências de interacção com dispositivos de input foi realizado às treze 

crianças das instituições “i_1” e “i_2” com o objectivo de diagnosticar e estudar as capacidades 

de utilização de diferentes dispositivos de input por parte de crianças portadoras de Trissomia 

21. A identificação da necessidade de conduzir este estudo deriva quer da referida divergência 

de posicionamentos acerca da utilização do rato (por parte deste grupo de crianças) – descrita 

na Secção 4.2.7 –, quer das conclusões do estudo preliminar realizado (nomeadamente, da 

experiência de observação de crianças com défice cognitivo), apresentadas na Secção 4.3.2. 

Por outro lado, este estudo teve ainda por objectivo identificar o dispositivo de input a 

utilizar no contexto das sessões de avaliação do ANCORA e apoiar a selecção dos cinco 

participantes da instituição “i_2” a integrar as sessões de avaliação. 

O teste foi realizado através da observação directa e participante de cinco sessões (por 

criança) de experimentação em campo, que decorreram nas instalações das respectivas 

instituições e que foram filmadas na íntegra154: em cada uma das instituições foi montada uma 

sala com os recursos necessários para realizar as sessões de teste (PC com rato, teclado, 

track-ball e touch-screen). A técnica de registo de dados utilizada foi a grelha de observação na 

                                                 
154 O consentimento para participar no estudo e para realizar recolha de imagens foi formalmente assegurado por parte de todos os 
participantes que integraram o estudo inicial e o teste do protótipo – no caso das crianças, pelos respectivos encarregados de educação.  
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qual foram registados os comportamentos observados, nas diferentes tarefas propostas e 

relativamente a quatro dispositivos de input (dos quais três são apontadores): rato, track-ball155, 

touch-screen156 e teclado. Para cada dispositivo de input foram identificadas diferentes 

situações de interacção (que correspondem a tarefas a realizar) e diferentes níveis de 

execução – seis no total – que correspondem a critérios de execução das tarefas propostas. 

Para a construção da grelha de observação foram listadas as tarefas a executar com cada 

dispositivo e as categorias de registo da capacidade de execução (Esquema 18). 

 

As grelhas de registo das observações, disponíveis no Anexo_21_ TAP_EI_CIDIG (Teste 

e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Competências de Interacção com Dispositivos de 

Input, Grelhas), uma por dispositivo, integram as diferentes tarefas (situações de interacção) 

                                                 
155 Dispositivo de input que consiste num rato invertido: sobre uma base fixa encontra-se uma bola que quando manipulada (com a 
mão) permite a deslocação do cursor no ecrã; as funções de selecção são asseguradas por dois botões similares aos do rato.  
 
156 Monitor que integra um ecrã sensível aos tacto: o mecanismo apontador funciona através do toque no ecrã e a diferenciação entre 
as tipologias de selecção (clique, duplo clique e arrastamento) é assegurada pela utilização de diferentes tipos de pressão. 
 

Campos da Grelha de Observação (teste de interacção com dispositivos de input) 

Tipo de dispositivo Capacidade de utilização 

Rato 
colocar a mão no rato 
mover o rato 
apontar o rato para as imagens presentes no ecrã 
seleccionar as imagens 
arrastar as imagens 
arrastar as imagens para uma área limitada 
 
Track-ball 
colocar a mão na track-ball 
mover a track-ball 
apontar a  track-ball para as imagens presentes no ecrã
seleccionar as imagens 
arrastar as imagens 
arrastar as imagens para uma área limitada 
 
Touch-screen 
colocar o dedo no touch-screen 
mover o dedo no touch-screen 
apontar para as imagens presentes no ecrã 
seleccionar as imagens 
arrastar as imagens 
arrastar as imagens para uma área limitada 
 
Teclado 
inserir letras (APT) 
inserir números (12345) 
copiar números 
copiar palavras 
escrever o nome 
fazer backspace 

SA 
sem ajuda 
 
AV 
com ajuda verbal 
 
AF 
com ajuda física 
 
IED 
com incapacidade de execução  
face ao dispositivo 
 
IECOM 
com incapacidade de execução  
face a distúrbios comportamentais 
 
IECOG 
com incapacidade de execução  
face a incapacidades cognitivas 

Esquema 18: Campos da Grelha de Observação (teste de interacção com dispositivos de input) 
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que pressupõem a execução de funções que se entendem de domínio necessário para uma 

correcta interacção com os dispositivos. No caso dos dispositivos apontadores (rato, track-ball 

e touch-screen) identificaram-se as seguintes tarefas: colocar a mão/dedo, mover, apontar, 

seleccionar, arrastar e arrastar para área limitada. Já no caso do teclado seleccionaram-se as 

tarefas: inserir letras, inserir números, copiar números, copiar palavras, escrever o nome e 

fazer backspace. A cada uma destas tarefas estão associados seis níveis de 

execução/categorias de registo, determinados com base na proposta de Vieira e Pereira 

(1996)157: sem ajuda (a criança realiza a tarefa proposta de forma autónoma); com ajuda verbal 

(a criança realiza a tarefa com ajuda verbal); com ajuda física (a criança realiza a tarefa com 

ajuda física); com incapacidade de execução face ao dispositivo (a criança não realiza a tarefa, 

ainda que sejam fornecidas ajudas verbais e físicas, por não conseguir utilizar o dispositivo); 

com incapacidade de execução face a distúrbios comportamentais (a criança não realiza a 

tarefa, ainda que sejam fornecidas ajudas verbais e físicas, por apresentar distúrbios 

comportamentais, como por exemplo manifestações de evitamento cognitivo – Cf. Secção 

4.2.6.); com incapacidade de execução face a incapacidades cognitivas (a criança não realiza a 

tarefa, ainda que sejam fornecidas ajudas verbais e físicas, por apresentar incapacidades 

cognitivas que o impedem de compreender os objectivos da tarefa e de dominar os 

conhecimentos envolvidos)158. 

A apresentação das tarefas foi assegurada por uma aplicação desenvolvida para o efeito 

(módulo de software) que apresenta as diferentes tarefas distribuídas por diferentes ecrãs 

(Figura 86). A aplicação encontra-se disponível no Anexo_22_TAP_EI_CIDIA (Teste e 

Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Competências de Interacção com Dispositivos de Input, 

Aplicação). 

   
Figura 86: Aplicação de teste de interacção com dispositivos de input, exemplos de ecrãs 

 

                                                 
157 Os autores propõem, no contexto de um modelo de avaliação de desempenho de alunos com deficiência mental, as situações de 
“execução sem qualquer ajuda”, “execução com ajuda verbal”, “execução com ajuda gestual” e “execução com ajuda física” (Vieira, 
Pereira, 1996).  
158 Inicialmente estava apenas prevista a utilização da categoria “incapacidade de utilização”. No entanto, no final da primeira sessão 
com o primeiro grupo, concluiu-se da necessidade de desdobrar esta categoria no sentido de recolher informação acerca dos motivos 
da incapacidade de execução: as grelhas de registo de observação foram revistas e os dados recolhidos nessa primeira sessão 
corrigidos mediante visionamento das respectivas gravações vídeo. 
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A análise dos dados recolhidos nas 65 sessões realizadas159 (cinco sessões com cada 

um dos treze sujeitos) – disponível no Anexo_23_TAP_EI_CIDID (Teste e Avaliação do 

Protótipo, Estudo Inicial, Competências de Interacção com Dispositivos de Input, Dados) – 

permitiu sistematizar as observações realizadas e analisar a distribuição das frequências 

relativas, dos registos efectuados, conforme descrito abaixo. 

Considerando a totalidade das sessões efectuadas com os treze participantes (Gráfico 

13), verifica-se que 48,4% das tarefas foram efectuadas sem ajuda e 22,7% com ajuda física. 

De notar que 13,7% não foram efectuadas: 2 % por incapacidade face ao dispositivo, 5,8% por 

incapacidade face a distúrbios comportamentais e 5,9% por incapacidades cognitivas. 
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Gráfico 13: Capacidade de execução (globais) 

 
No que respeita aos diferentes dispositivos testados ao longo das 5 sessões (Gráfico 14), 

é na utilização do touch-screen que se verifica um maior número de tarefas realizadas sem 

ajuda (80%). No caso do rato, 48,4% das tarefas foram efectuadas sem ajuda enquanto que 

37,8% foram efectuadas com ajuda física. Quanto à track-ball, 45% das tarefas foram 

efectuadas sem ajuda, 29% com ajuda física, 10% com ajuda física e 9% com incapacidade 

face a distúrbios comportamentais (a maioria destes distúrbios comportamentais foram 

observados como sendo motivados pela facilidade com que as crianças retiravam a bola da 

track-ball). No caso do teclado (dispositivo no qual se verifica uma menor percentagem de 

tarefas realizadas sem ajuda), 26,2% das tarefas foram efectuadas com ajuda verbal, 20,8% 

sem ajuda e 20,5% com ajuda física. As incapacidades cognitivas (que foram apenas 

verificadas neste dispositivo) foram responsáveis pela incapacidade de execução de 23,6% das 

tarefas. 

                                                 
159 As sessões tiveram uma duração média de 20 minutos cada e foram filmadas na íntegra. 
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Gráfico 14: Capacidade de execução, por dispositivo 

 

Considerando a globalidade dos dispositivos e a totalidade dos participantes, e 

analisando a evolução das sessões (da 1 à 5), verifica-se (Gráfico 15)160 um incremento 

progressivo da percentagem de tarefas efectuadas sem ajuda e um decréscimo da 

percentagem de tarefas efectuadas com ajuda verbal e com ajuda física, dado que poderá 

indicar uma interessante capacidade de aprendizagem na utilização dos diferentes dispositivos. 

Por outro lado, verifica-se um pequeno aumento da percentagem de tarefas não efectuadas 

face a distúrbios comportamentais: efectivamente, com o decorrer das sessões, as crianças 

com maior tendência para distúrbios comportamentais foram apresentando um maior cansaço 

e saturação. 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SA 26,5% 45,6% 57,3% 55,9% 56,7%

AV 26,6% 17,9% 10,9% 10,4% 10,8%

AF 33,7% 25,4% 19,4% 17,6% 17,1%

IED 6,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9%

IECOM 0,0% 4,4% 7,6% 9,1% 7,7%

IECOG 7,1% 6,7% 4,8% 5,1% 5,8%

s1 s2 s3 s4 s5

 
Gráfico 15: Capacidade de execução (globais), evolução (da sessão 1 à 5) 

 

Considerando apenas o rato (Gráfico 16), verifica-se um aumento expressivo da 

percentagem de tarefas efectuadas sem ajuda da primeira (27,5%) para a quinta sessão 

(64,8%), assim como um decréscimo expressivo das efectuadas com ajuda física (56% na 
                                                 
160 De notar que no Gráfico 15, apesar de apresentar dados discretos, se optou por uma modalidade de representação visual baseada 
em linhas curvas no sentido de maximizar a visualização dos resultados obtidos ao longo das diferentes sessões, atribuindo-lhe 
características de continuidade. De forma consistente, são apresentados, ao longo deste documento, diferentes gráficos da mesma 
natureza que apresentam os dados em linhas curvas, pese embora todos eles serem relativos a dados discretos e não contínuos. 
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primeira sessão para 26,4% na quinta sessão). No caso da track-ball (Gráfico 17), verifica-se 

igualmente um aumento da percentagem das tarefas efectuadas sem ajuda assim como um 

decréscimo das efectuadas com ajuda. No entanto, este decréscimo é mais notório no caso 

das ajudas verbais, já que nas ajudas físicas se verifica um novo aumento a partir da sessão 4 

e 5. 
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Gráfico 16: Capacidade de execução, rato, evolução    Gráfico 17: Capacidade de execução, track-ball, evolução 

 
No que respeita ao touch-screen (Gráfico 18), a evolução da percentagem de tarefas 

efectuadas sem ajuda é igualmente expressiva. No caso do teclado (Gráfico 19), verifica-se 

uma certa constância na capacidade de execução das tarefas propostas ao longo das cinco 

sessões: este dado poder-se-á relacionar com o facto do teclado ser um dispositivo cuja 

aprendizagem não implica apenas a aprendizagem da destreza motora para interagir mas, 

fundamentalmente, uma aprendizagem ao nível do reconhecimento de caracteres. 
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Gráfico 18: Cap. de execução, touch-screen, evolução    Gráfico 19: Cap. de execução, teclado, evolução 

 

Considerando apenas os três dispositivos apontadores testados (rato, track-ball  e touch-

screen) e no que respeita à primeira tarefa proposta (“colocar a mão/dedo no dispositivo”) – 
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Gráfico 20 - verifica-se que esta tarefa foi realizada maioritariamente sem ajuda (com os três 

dispositivos), ainda que o valor mais elevado de tarefas efectuadas sem ajuda se verifique no 

rato (86,2%); de notar ainda que apenas na track-ball e no touch-screen se verificaram 

incapacidades de execução. 
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Gráfico 20: Dispositivos apontadores, colocar a mão/dedo 

 

No caso da tarefa “mover” (Gráfico 21), verifica-se igualmente uma maioria de execuções 

sem ajuda nos três dispositivos ainda que seja no touch-screen que se atinge o valor mais 

elevado (84%) e no rato o mais baixo (67,7%); é na track-ball que se verifica uma maior 

percentagem de incapacidades de execução. 
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Gráfico 21: Dispositivos apontadores, mover 

 

No que respeita às tarefas “mover para junto de imagem” (Gráfico 22) e “apontar para 

imagem” (Gráfico 23) mantêm-se, maioritariamente, as tendências verificadas na tarefa 

“mover”, ainda que nestas duas tarefas tenham sido necessárias mais ajudas físicas, quer para 

a utilização do rato, quer para a utilização da track-ball. 
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Gráfico 22: Dispositivos apontadores, mover para junto de imagem 
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Gráfico 23: Dispositivos apontadores, apontar para imagem 

 

Na tarefa “seleccionar imagem” (Gráfico 24), é no touch-screen que se verifica a maior 

percentagem de execuções sem ajuda (80%). No caso da track-ball registam-se 42% de 

execuções sem ajuda e 36,9% no caso do rato; de notar que se verifica 41,9% de percentagem 

de execução desta tarefa com ajuda física, no caso do rato, e 29% no caso da track-ball. 
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Gráfico 24: Dispositivos apontadores, seleccionar imagem 
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Também a tarefa “arrastar imagem” (Gráfico 25) foi executada com maior sucesso com o 

touch-screen (78% sem ajuda), seguido do rato (29,2% sem ajuda). De notar que é na track-

ball que se verifica uma maior percentagem de execuções com incapacidade. Tanto na track-

ball como no rato, os valores das execuções com ajuda física são elevados (55% e 58,5%).  
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Gráfico 25: Dispositivos apontadores, arrastar imagem 

 

Considerando a tarefa “arrastar imagem para área” (Gráfico 26) é, mais uma vez, no 

touch-screen que se verifica uma maior percentagem de execuções sem ajuda (75%), 

igualmente seguido do rato (desta feita com 31%). Tal como na tarefa anterior, é na track-ball 

que se regista uma maior percentagem de incapacidade de execução. 
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Gráfico 26: Dispositivos apontadores, arrastar imagem para área 

 

Genericamente, as tarefas dos dispositivos apontadores (Gráfico 27) foram realizadas 

com sucesso (57,5% de tarefas executadas sem ajuda) verificando-se ainda que é nas tarefas 

de selecção e arrastamento que surge a maior percentagem de ajudas físicas e incapacidades 

de execução (Gráfico 28). 
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Gráfico 27: Dispositivos apontadores, capacidade de execução 
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Gráfico 28: Dispositivos apontadores, por tarefa 

 

Considerando agora as tarefas do teclado (Gráfico 29), verifica-se uma considerável 

percentagem de tarefas não executadas (23,6%). O valor mais elevado surge nas tarefas 

executadas com ajuda física. 
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Gráfico 29: Teclado, capacidade de execução 

 

No que respeita à tarefa “inserir letras” (Gráfico 30), 35,4% das execuções foram 

efectuadas sem ajuda, e 18,5% não foram realizadas face a incapacidades cognitivas. A tarefa 

“inserir números” (Gráfico 31), apresenta um cenário de distribuição por níveis de execução 

muito similar, verificando-se apenas, por comparação, uma maior percentagem na categoria da 

ajuda física. 
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Gráfico 30: Teclado, inserir números    Gráfico 31: Teclado, inserir letras 

 

Já as tarefas “copiar números” (Gráfico 32) e “copiar palavras” (Gráfico 33) apresentam 

percentagens de execução sem ajuda inferiores (9,2% e 4,6%, respectivamente); destacam-se 

as ajudas verbais e as incapacidades cognitivas (estas últimas acima dos 30% nos dois casos). 
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Gráfico 32: Teclado, copiar números     Gráfico 33: Teclado, copiar palavras 
 

Considerando a tarefa “escrever o nome” (Gráfico 34), apenas 9,2% das execuções 

foram efectuadas sem ajuda, sendo que 26,2% foram efectuadas com ajuda verbal e 30,8% 

com ajuda física; em 24,6% dos casos, a tarefa não foi executada face as incapacidade 

cognitivas. Por último, a tarefa “fazer backspace” (Gráfico 35) foi realizada com maior 

facilidade: sem ajuda em 32% das execuções, com ajuda verbal em 21,5% e com ajuda física 

em 16,9%. 
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Gráfico 34: Teclado, fazer backspace      Gráfico 35: Teclado, escrever o nome 

 

Considerando agora, comparativamente, os treze participantes, e a totalidade das 

sessões (Gráfico 36), importa destacar: com níveis de autonomia superior na realização das 

tarefas os sujeitos c3_i2, c5_i2, c4_i2, c1_i1, c2_i1, c3_i1, c4_i1 e c5_i1; com menos 
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autonomia, os sujeitos c1_i2, c6_i2, c2_i2, c7_i2 e c8_i2. Efectivamente é no grupo i_1 (Gráfico 

37) que se verificam as percentagens mais elevadas de tarefas executadas sem ajuda; as 

incapacidades de execução registaram-se apenas no grupo i_2. 
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Gráfico 36: Capacidade de execução, por criança 
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Gráfico 37: Capacidade de execução, por instituição 

 

Observando apenas as tarefas realizadas com o rato (Gráfico 38), destaca-se a 

autonomia das crianças c3_i2, c5_i2, c4_i2, c2_i1, c3_i1 e c5_i1. Os casos nos quais as ajudas 

e incapacidades se destacam mais são os das crianças c6_i2, c7_i2 e c8_i2. É no grupo i_2 

que se verificam os níveis mais baixos de autonomia (Gráfico 39). 
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Gráfico 38: Capacidade de execução, rato, por criança 



 
Estudo de Caso  
Teste e Avaliação do Protótipo 

  pag. 335 
 

 

38,9%

12,1%

45,4%

0,7%
2,9%

0,0%

63,4%

10,9%

25,7%

0,0% 0,0% 0,0%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SA AV AF IED IECOM IECOG

i_2 i_1
 

Gráfico 39: Capacidade de execução, rato, por instituição 

 

No caso da track-ball (Gráfico 40), voltam a destacar-se os níveis de autonomia das 

crianças c3_i2, c5_i2, c4_i2, c2_i1, c3_i1 e c5_i1. As restantes apresentam percentagens 

elevadas de incapacidades de execução e execução com ajuda física. Destacam-se ainda as 

incapacidades face a distúrbios comportamentais, nomeadamente no caso das crianças c1_i2, 

c6_i2, c2_i2 e c7_i2. Mais uma vez, é no grupo i_1 que se verifica uma maior autonomia na 

realização das tarefas propostas (Gráfico 41). 
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Gráfico 40: Capacidade de execução, track-ball, por criança 
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Gráfico 41: Capacidade de execução, track-ball, por instituição 
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Considerando o touch-screen (Gráfico 42), verifica-se que apenas as crianças c6_i2 e 

c7_i2 apresentam percentagens de execução sem ajuda baixas, sendo que, no caso da c7_i2, 

surgem também valores elevados de incapacidade de execução face a distúrbios 

comportamentais. No grupo i_1, observa-se uma quase totalidade (98,9%) de tarefas 

realizadas sem ajuda (Gráfico 43). 
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Gráfico 42: Capacidade de execução, touch-screen, por criança 
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Gráfico 43: Capacidade de execução, touch-screen, por instituição 

 
No que respeita ao teclado (Gráfico 44), destaca-se a autonomia das crianças c5_i2, 

c1_i1, c3_i1, c4_i1 e c5_i1. As restantes apresentam valores de incapacidade de execução 

elevados (nomeadamente no caso da c1_i2, c6_i2, c2_i2, c7_i2 e c8_i2); as crianças c3_i2, 

c4_i2 e c2_i2 apresentam valores elevados de execução com ajuda (verbal e física). De notar 

ainda que se destacam as incapacidades cognitivas nas crianças c1_i2, c6_i2, c7_i2, c8_i2. 

Importa ainda destacar a elevada percentagem de ajudas verbais verificadas no grupo i_1 

(Gráfico 45). 



 
Estudo de Caso  
Teste e Avaliação do Protótipo 

  pag. 337 
 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

c1_i2 c6_i2 c2_i2 c7_i2 c3_i2 c5_i2 c4_i2 c8_i2 c1_i1 c2_i1 c3_i1 c4_i1 c5_i1

i_2 i_1

SA AV AF IED IECOM IECOG
 

Gráfico 44: Capacidade de execução, teclado, por criança 
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Gráfico 45: Capacidade de execução, teclado, por instituição 

 

Considerando que um dos objectivos deste teste das competências de interacção com 

dispositivos de input consistia no fornecimento de dados à instituição “i_2” para apoiar a 

selecção dos cinco participantes (a integrar as sessões de teste), foi realizada uma análise de 

pormenor aos dados recolhidos por criança, descrita sucintamente na Tabela 24 (para as treze 

crianças)161. 
 
Descrição sumária dos dados por criança (teste de competências de interacção) 
 

i_1 
 

c1_i1 
Realizou todas as tarefas do touch-screen com 100% de sucesso e autonomia, seguido da track-ball e do rato; neste último, 
recorreu, na maioria das vezes, às ajudas físicas. No caso do teclado, executou a maioria das tarefas sem ajuda. 
 

c2_i1 
Revelou capacidade de execução das diferentes tarefas, com grande autonomia, com os três dispositivos apontadores 
(apenas com a track-ball necessitou de ajudas físicas). No teclado, a maioria das tarefas foram executadas apenas com 
ajuda verbal. 
 

c3_i1 
Executou a totalidade das tarefas do rato e do touch-screen sem ajuda, tendo revelado 100% de autonomia no trabalho com 
estes dispositivos. Apenas na track-ball e no teclado necessitou de ajudas verbais. 

                                                 
161 Os detalhes desta análise, disponíveis no já referido Anexo 23, foram apresentados a ambas as instituições. 
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c4_i1 
Todas as tarefas do touch-screen foram executadas sem ajuda. É na track-ball que utiliza menos ajudas ainda que não tenha 
revelado qualquer incapacidade de trabalho com o rato. No caso do teclado, executa a maioria das tarefas com ajuda verbal. 
 

c5_i1 
Tal como a criança c4_i1, revela maiores capacidades de trabalho com o touch-screen, ainda que, com o rato, execute a 
maioria das tarefas sem ajuda; com a track-ball necessita, muitas vezes, de ajuda física ainda que tenha realizado a maioria 
das tarefas sem ajuda. Com o teclado, necessita de ajudas maioritariamente verbais ainda que, por vezes, também físicas.  
 

i_2 
 

c1_i2 
Revelou grandes dificuldades para trabalhar com a track-ball. A taxa de sucesso com o touch-screen é elevada e a maioria 
das tarefas do rato foram executadas com ajuda física (ainda assim, apresenta 20% de execução sem ajuda com o rato). No 
caso do teclado, a percentagem elevada de incapacidade de execução deveu-se, fundamentalmente, a incapacidades 
cognitivas. 
 

c2_i2 
É com o touch-screen que revela mais autonomia, ainda que com o rato também tenha tido sucesso: executou 23% das 
tarefas sem ajuda e 34% com ajuda verbal. As maiores dificuldades centram-se na utilização da track-ball e do teclado 
(perante o qual apresentou uma tendência elevada para distúrbios comportamentais). 
 

c3_i2 
Executou com sucesso as tarefas tanto do touch-screen como da track-ball e do rato, apesar de ser neste último que 
necessita mais de ajudas físicas. No teclado necessita igualmente de ajudas físicas, apesar de ter executado muitas tarefas 
apenas com ajuda verbal. 
 

c4_i2 
As maiores dificuldades verificaram-se na utilização da track-ball. É com o touch-screen que apresenta mais sucesso, ainda 
que no caso do rato tenha executado a maioria das tarefas sem ajuda. No teclado, necessitou, a maioria das vezes, de ajuda 
física e relevou algumas incapacidades cognitivas. 
 

c5_i2 
Executou a totalidade das tarefas do rato e touch-screen sem ajuda. Apenas na track-ball necessitou de ajudas físicas (ainda 
que em poucas tarefas) e no teclado necessitou de algumas ajudas verbais. 
 

c6_i2 
Observaram-se algumas dificuldades na interacção com a globalidade dos dispositivos. É com o touch-screen e com a track-
ball que executa a maioria das tarefas sem ajuda (25,7% e 22,9%); com o rato e teclado executou apenas 2,9% e 3,3% das 
tarefas sem ajuda. O único dispositivo no qual não se regista qualquer incapacidade execução face a distúrbios 
comportamentais é o touch-screen. No teclado, 57% das execuções não foram executadas face a incapacidades cognitivas. 
 

c7_i2 
Apresenta, globalmente, valores elevados de incapacidade de execução: 30% face a distúrbios comportamentais, 10% face a 
incapacidades cognitivas e 2,9% por incapacidade com os dispositivos. É no teclado que se verifica a maioria das 
incapacidades de execução, ainda que estas também se verifiquem na track-ball e no touch-screen. As maiores 
percentagens de execução sem ajuda registam-se no touch-screen e no rato. É ainda no rato que se verifica a maior 
percentagem de execuções com ajuda física (71%). 
 

c8_i2 
À excepção do touch-screen, verifica-se uma percentagem muito baixa de tarefas realizadas sem ajuda. Revelou ainda uma 
incapacidade elevada de utilização da track-ball (55% das tarefas não foram executadas por incapacidade de execução face 
ao dispositivo). As ajudas físicas verificam-se com maior expressão no caso do rato (77%) e com o teclado não executou 
qualquer tarefa de forma autónoma. 
 

Tabela 24: Descrição sumária dos dados por criança (teste de competências de interacção) 

 

Esta análise permite verificar que as cinco crianças do grupo “i_1” apresentam 

competências elevadas de interacção com os diferentes dispositivos. Quanto às crianças do 

grupo “i_2”, os dados recolhidos revelam que o c5_i2, c4_i2 e c3_i2 apresentam um perfil de 

interacção aproximado do observado no grupo “i_1”. Considerando que o c6_i2, c7_i2 e c8_i2 

revelaram maiores dificuldades (já que, globalmente, apresentam as percentagens mais baixas 

de execução sem ajuda e as mais elevadas de ajuda física e de incapacidade), concluiu-se que 

o grupo “i_2”, a participar nas sessões de teste do ANCORA, seria constituído pelas crianças 

c1_i2, c2_i2, c3_i2, c4_i2 e c5_i2.  
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Considerando, na globalidade, o teste realizado, conclui-se que este decorreu 

globalmente com sucesso já que o valor das tarefas executadas sem ajuda atingiu os 48,4% 

enquanto que a percentagem de incapacidade de execução não ultrapassou os 14%. No que 

respeita aos dispositivos, o touch-screen foi aquele no qual as tarefas foram executadas com 

maior sucesso (80% sem ajuda), seguido do rato (48,4% sem ajuda). A track-ball foi o 

dispositivo no qual se verificou a maioria das incapacidades de execução. 

Considerando a evolução das sessões, conclui-se da capacidade e facilidade de 

aprendizagem da maioria das crianças no trabalho com os diferentes dispositivos, exceptuando 

o teclado (provavelmente, porque este não implica apenas a aprendizagem da destreza motora 

para interagir mas, fundamentalmente, a aprendizagem do reconhecimento dos caracteres). De 

notar ainda que foi no rato que esta evolução/aprendizagem se revelou mais expressiva. 

Finalmente, e considerando que um dos objectivos deste teste foi a determinação do 

dispositivo mais indicado para utilizar nas sessões de teste do ANCORA, apresenta-se, na 

Tabela 25, uma síntese da análise comparativa dos aspectos positivos e negativos dos 

diferentes dispositivos apontadores testados. 
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Síntese da análise comparativa dos dispositivos apontadores testados 
 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
  

Rato 

apresenta a taxa de evolução e aprendizagem 
relativa (da 1ª para a 5ª sessão) mais elevada; 
 
apresenta a 2ª mais elevada percentagem de 
tarefas executadas sem ajuda;  
 
dispositivo que as crianças que já tinham uma 
experiência computacional sólida melhor 
dominam; 
 
dispositivo com o qual trabalham as duas 
instituições que colaboram no projecto; 
 
dispositivo globalmente mais utilizado no contexto 
das aplicações multimédia interactivas, 
possibilitando, se dominado, uma utilização com 
sucesso na diversidade de aplicações e serviços 
oferecidos actualmente pelas TICs. 
 

dispositivo no qual se verificou a maior percentagem 
de ajudas físicas. 

   
Aspectos positivos Aspectos negativos Track-Ball 
apresenta uma percentagem de tarefas 
executadas sem ajuda aproximada da que se 
verificou com o rato (ainda que tenha sido a baixa 
de todos os dispositivos apontadores)  

dispositivo no qual se verificam as percentagens 
mais elevadas de incapacidades de execução 
(fundamentalmente face a distúrbios 
comportamentais); 
 
único dispositivo no qual, na análise da evolução 
dos comportamentos, se verifica um aumento (e não 
um decréscimo) da percentagem das ajudas a partir 
da sessão 4; 
 
dispositivo não utilizado pelas crianças que já 
detinham experiência computacional e  nas duas 
instituições que colaboram no projecto; 
 
dispositivo globalmente pouco utilizado no contexto 
das aplicações multimédia interactivas. 
 

   
Aspectos positivos Aspectos negativos Touch-Screen 
apresenta o valor mais elevado de execuções 
sem ajuda; 
 

dispositivo não utilizado pelas crianças que já 
detinham experiência computacional e  nas duas 
instituições que colaboram no projecto; 
 
dispositivo globalmente pouco utilizado no contexto 
das aplicações multimédia interactivas, de utilização 
doméstica/escolar. 
 

Tabela 25: Síntese da análise comparativa dos dispositivos apontadores testados 

 

Face à sistematização acima exposta, e apesar do touch-screen apresentar indicadores 

claros para ser a solução mais eficaz, considera-se que o rato revela ser a solução mais 

equilibrada, quer no contexto das sessões de teste do ANCORA, quer considerando o futuro 

escolar, profissional e social das crianças. Efectivamente, a interessante curva da 

aprendizagem na interacção com o rato que se observou ao logo das cinco sessões, aliada aos 

resultados obtidos na execução da maioria das tarefas, permite indicar este dispositivo como o 
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mais interessante para utilizar nas sessões do ANCORA cuja aprendizagem se considera 

poder vir a revelar determinante para a experiência computacional futura destes indivíduos.  

Nesta perspectiva, os resultados deste estudo parecem indicar a capacidade das 

crianças com Trissomia 21 utilizarem correctamente os comuns dispositivos de input (rato e 

teclado): apesar do touch-screen ter sido o dispositivo que as crianças utilizaram com maior 

facilidade e autonomia, os dados obtidos relativamente à capacidade de utilização do rato são 

muito positivos, indicando que este dispositivo pode ser utilizado por crianças portadoras de 

Trissomia 21. Corrobora-se, portanto, a já referida indicação de Trancoso e Cerro ([1998] 2004) 

que sublinha que as crianças portadoras de Trissomia 21 apresentam capacidades de 

utilização plena do rato concluindo-se da não necessidade de recorrer a dispositivos especiais 

(como sugerem Tanenhaus (1995) e Murray-Branch e Gamradt (1999)) – Cf. Secção 4.2.7. 

Concomitantemente, os dados obtidos (nomeadamente os dados relativos à análise da 

evolução da capacidade de execução das tarefas ao longo das cinco sessões) sublinham ainda 

a importância do treino e da repetição na aprendizagem da utilização de dispositivos 

apontadores. Neste sentido, e face à opção tomada de seleccionar o rato como dispositivo a 

utilizar nas sessões do ANCORA, e ainda considerando que algumas das crianças 

apresentaram necessidades de recorrer a ajudas físicas para realizar algumas das tarefas com 

o rato, foi feita uma recomendação às diferentes crianças no sentido de realizarem um treino 

sistemático da utilização do rato. No caso do teclado, foi recomendado o treino ao nível do 

reconhecimento e inserção de caracteres.  

No sentido de assegurar a efectivação do treino recomendado, foi produzida uma 

aplicação para o efeito que foi disponibilizada às dez crianças (a aplicação encontra-se 

disponível no Anexo_24_TAP_EI_CIDIAT, Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, 

Competências de Interacção com Dispositivos de Input, Aplicação de Treino). Esta aplicação 

apresenta diferentes ecrãs com diferentes situações de interacção e respectivo feedback, 

integrando tarefas específicas de treino do rato e do teclado162: selecção de imagem, 

arrastamento de imagem para área e cópia e inserção de caracteres (letras e números) (Figura 

87). 

                                                 
162 De notar ainda que o protótipo do ANCORA fornece a possibilidade de navegar, entre os principais campos de entrada de dados, 
através do teclado. 
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Figura 87: Aplicação de treino do rato e teclado, exemplos de ecrãs 

 

4.5.2.4. Contexto familiar 

A caracterização do contexto familiar dos dez participantes foi realizada através de um 

inquérito por questionário (preenchido pelos encarregados de educação das crianças). Este 

inquérito, disponível no Anexo_25_TAP_EI_CFI (Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, 

Contexto Familiar, Inquérito), teve por objectivo recolher dados relativamente a: composição do 

agregado familiar (número de elementos, sexo e idade); situação escolar dos elementos do 

agregado familiar (frequência e grau de ensino completo); situação profissional dos elementos 

do agregado familiar (actividade exercida e situação perante o trabalho); tipologia de apoios 

financeiros recebidos pelo agregado familiar; e ambiente tecnológico da unidade de 

alojamento. 

Esta caracterização do contexto familiar das crianças pretendeu não apenas procurar 

recolher dados que fornecessem pistas para a estruturação do estudo comparativo e para a 

análise dos dados recolhidos durante as sessões de avaliação do protótipo, mas também 

enriquecer o estudo inicial de caracterização dos grupos, numa perspectiva de valorização dos 

contextos primários que enquadram e influenciam os quadros de desenvolvimento das 

crianças, conforme sugerem Curado, Neto e Kooij (1997). 

A análise dos dados recolhidos, sistematizada no Anexo_26_TAP_EI_CFD (Teste e 

Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Contexto Familiar, Dados), configura um cenário de, por 

um lado, relativa diversidade entre as diferentes crianças e, por outro, convergência entre as 

crianças de cada um dos grupos (“i1” e “i2”), conforme descrito abaixo (apresentam-se apenas 

os dados mais relevantes). 

No que respeita ao número de elementos e idades dos agregados familiares, e 

comparando os dois grupos, verifica-se (Gráfico 46) que os valores médios do grupo “i_2” são 

superiores, por comparação com os do grupo “i_1”.  
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Gráfico 46: Caracterização dos agregados familiares 

 

Considerando apenas os adultos, pode-se observar (Gráfico 47) que os do grupo “i_1” 

apresentam, globalmente, um nível de ensino (grau completo) mais avançado dos que os do 

grupo “1_2” (apenas no grupo “i_1” há adultos com o nível de ensino “superior universitário”). 

Também a análise da situação perante o trabalho (Gráfico 48) permite constatar que é no 

grupo “i_1” que se verifica uma percentagem superior de trabalhadores por conta de outrem 

(“tco”). Os trabalhadores por conta própria (sem e com trabalhadores ao serviço – “tppsts” e 

“tcpcts”) surgem apenas no grupo “i_2”, assim como os desempregados (“des”); os 

trabalhadores familiares não remunerados (“tfnr”) existem em maior número no grupo “i_2”. No 

que respeita ao tipo de apoios recebidos (Gráfico 49), verifica-se que todos os agregados 

recebem o subsídio de educação especial (“see”) e que apenas dois (do grupo “i_2”) recebem 

apoio financeiro (à data, o rendimento mínimo garantido, - “rmn” - actualmente designado de 

rendimento social de inserção). 
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Gráfico 47: Caracterização dos agregados familiares, situação escolar dos adultos 
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Gráfico 48: Caracterização dos agregados familiares, situação perante o trabalho 
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Gráfico 49: Caracterização dos agregados familiares, apoios recebidos 

 

No que respeita ao ambiente tecnológico dos lares, verifica-se que (Gráfico 50), à 

excepção dos computadores pessoais, os diferentes equipamentos existem, na maior parte dos 

casos, em número superior nos lares dos agregados do grupo “i_2”. Observando apenas a 

distribuição dos computadores pessoais (por criança e por grupo) – Gráfico 51 – verifica-se 

que, efectivamente, é no grupo “i_1” que estes existem em maior número (8 no total); no grupo 

“i_2” existem apenas 4, sendo que nos lares dos agregados familiares de três das crianças do 

grupo “i_2” não existe qualquer computador pessoal. 
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Gráfico 50: Caracterização dos agregados familiares, ambiente tecnológico dos lares 
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Gráfico 51: Caracterização dos agregados familiares, ambiente tecnológico dos lares (PCs) 

 

Em síntese, os dados analisados parecem indicar que as crianças que integram o grupo 

“i_1” apresentam, globalmente considerados (e por comparação com as crianças do grupo 

“i_2”), um ambiente familiar que integra indicadores que poderão revelar um nível socio-

económico superior (graus mais avançados de formação académica, inexistência de apoios 

financeiros – exceptuado o subsídio de educação especial - e de desempregados e número 

superior de computadores pessoais nos lares).  
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4.5.2.5. Nível de Desenvolvimento 

O estudo inicial realizado integrou (para além das já referidas etapas de caracterização 

institucional, caracterização da experiência computacional e das capacidades de interacção 

com dispositivos de input e caracterização do ambiente familiar) uma etapa de caracterização 

do nível de desenvolvimento das dez crianças. De notar que os resultados obtidos nesta etapa 

foram apenas considerados com vista a uma descrição do quadro geral de desenvolvimento 

dos dois grupos. Por outro lado, e considerando a tipologia de testes necessários para recolher 

dados com vista a esta caracterização, a mesma foi realizada por uma equipa de psicólogos e 

terapeutas da instituições “i_1” e “i_2”.  

A selecção dos testes a aplicar foi assegurada em coordenação com a referida equipa e 

os dados finais fornecidos permitem observar indicadores que se consideram pertinentes para 

a caracterização global dos grupos, ainda que, no contexto deste estudo, os mesmos não 

tenham sido processados e interpretados com detalhe, considerando a especificidade dos 

domínios científicos e técnicos dos testes aplicados pela referida equipa (avaliação do 

desenvolvimento pelo teste de Griffiths163, Escala de Avaliação do Desenvolvimento da 

Linguagem de Reynell164 e Avaliação do Jogo simbólico - “Test of pretend play”)165.  

A síntese da análise dos dados mais relevantes que foram fornecidos pela referida 

equipa encontra-se sistematizada nas Tabelas 26 a 29. 
 
Nível de desenvolvimento das crianças, Caracterização Geral 
 

i_1 
c1_i1 9 anos IC (idade cronológica), a frequentar o 1º ceb166 com apoio educativo e a receber apoio semanal na “i_1”. 
c2_i1 8 anos IC, a frequentar o 1º ceb com apoio educativo e a receber apoio semanal na “i_1”. 
c3_i1 9 anos IC, a frequentar o 1º ceb com apoio educativo e a receber apoio semanal na “i_1”. 
c4_i1 6 anos IC a frequentar o 1º ceb com apoio educativo e a receber apoio semanal na “i_1”.  
c5_i1 6 anos IC, a frequentar o 1º ceb com apoio educativo e a receber apoio semanal na “i_1”. 
i_2 
c1_i2 5 anos IC, a frequentar o ensino pré-escolar com apoio educativo e a receber apoio semanal na “i_2”. 
c2_i2 4 anos IC, a frequentar o ensino pré-escolar com apoio educativo e a receber apoio semanal na “i_2”. 
c3_i2 7 anos IC, a frequentar o ensino pré-escolar com apoio educativo e a receber apoio semanal na “i_2”. 
c4_i2 7 anos IC, a frequentar o ensino pré-escolar com apoio educativo e a receber apoio semanal na “i_2”. 
c5_i2 7 anos IC, a frequentar o ensino pré-escolar com apoio educativo e a receber apoio semanal na “i_2”. 
 

Tabela 26: Nível de desenvolvimento das crianças, Caracterização Geral 

 

                                                 
163 Avaliação global do desenvolvimento nos domínios educacional e de saúde mental. 
164 Avaliação da compreensão verbal e da linguagem expressiva. 
165 Avaliação do Jogo simbólico. 
166 Primeiro ciclo do ensino básico. 
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Nível de desenvolvimento das crianças, Áreas de Desenvolvimento167 
i_1 
c1_i1 Apresenta um perfil de desenvolvimento com melhores resultados nas áreas da “audição e fala” e “raciocínio prático”. 
c2_i1 Apresenta um perfil de desenvolvimento com melhores resultados nas áreas da “comportamento social” e 

“motricidade grosseira”. 
c3_i1 Apresenta um perfil de desenvolvimento com melhores resultados nas áreas de “comportamento social”, “motricidade 

grosseira” e “coordenação mão-olho”. 
c4_i1 Apresenta um perfil de desenvolvimento com melhores resultados nas áreas de “comportamento social”, 

“coordenação mão-olho” e “realização”. 
c5_i1 Apresenta um perfil de desenvolvimento com melhores resultados nas áreas de “comportamento social” e “raciocínio-

prático”. 
i_2 
c1_i2 Apresenta um perfil de desenvolvimento com melhores resultados nas áreas de “motricidade grosseira” e 

“realização”. 
c2_i2 Apresenta um perfil de desenvolvimento com melhores resultados nas áreas de “motricidade grosseira” e 

“comportamento social”. 
c3_i2 Apresenta um perfil de desenvolvimento com melhores resultados nas áreas de “coordenação mão-olho”, 

“realização” e “raciocínio-prático”. 
c4_i2 Apresenta um perfil de desenvolvimento com melhores resultados nas áreas de “audição e fala”, “comportamento 

social” e “raciocínio-prático”. 
c5_i2 Apresenta um perfil de desenvolvimento com melhores resultados nas áreas de “motricidade grosseira”, 

“comportamento social”, “coordenação mão-olho” e “audição e fala”. 
 

Tabela 27: Nível de desenvolvimento das crianças, Áreas de Desenvolvimento 

 
 
Nível de desenvolvimento das crianças, Linguagem168 
i_1 
c1_i1 Boa clareza de discurso e capacidade para compreender e interpretar uma história simples. 
c2_i1 Melhores resultados na linguagem compreensiva do que na expressiva: capacidade para compreender e interpretar 

uma história simples e dificuldades na utilização de frases complexas, ainda que utilize a fala como meio de 
comunicação. 

c3_i1 Melhores resultados na linguagem compreensiva do que na expressiva: boa compreensão verbal e utilização da 
semântica; utilização de frases imaturas do ponto de vista da estrutura, ainda que utilize a fala como meio de 
comunicação. 

c4_i1 Melhores resultados na linguagem compreensiva do que na expressiva: dificuldades na utilização de frases 
complexas e na clareza do discurso, ainda que utilize a fala como meio de comunicação. 

c5_i1 Melhores resultados na linguagem compreensiva do que na expressiva: boa compreensão verbal e utilização da 
semântica e dificuldades na utilização de frases complexas, ainda que com boa clareza no discurso (fala). 

                                                 
167 As áreas-chave principais avaliadas foram: motricidade grosseira/escala locomotora (avalia as competências que conferem 
mobilidade à criança permitindo-lhe a exploração eficaz do seu espaço envolvente afastado e a procura intencional de interacção com 
pessoas e objectos); comportamento social/escala pessoal-social (avalia o processo de adaptação social da criança, o progressivo 
incremento das suas amizades com outras crianças ou adultos, a cooperação nas brincadeiras e a aquisição de conhecimentos sobre si 
próprio), escala da audição e fala (avalia a capacidade da criança para compreender o que ouve através da fala dos outros e para, 
através da imitação imediata ou deferida, fazer-se entender por eles através da sua própria fala), escala óculo-manual/coordenação 
mão-olho (avalia o desenvolvimento dos movimentos oculares e manuais e a sua coordenação gradual de que resultarão as 
competências manipulativas – alcançar, agarrar e segurar objectos, preensão fina, manipulação de instrumentos e, finalmente, o 
desenho), escala de realização (avalia o jeito e a prontidão com que a criança soluciona problemas práticos através da actividade 
manual), escala do raciocínio prático (avalia a aquisição e a retenção de conhecimentos práticos em matérias como dinheiro, contagem, 
grandezas físicas e noções de tempo e espaço). 
168 As duas áreas avaliadas foram: compreensão verbal (desenvolvimento da compreensão verbal desde a fase precoce do 
reconhecimento selectivo de certas palavras padrão ao nível afectivo, passando pelo aumento progressivo da complexidade da 
interpretação de diferentes partes do discurso, até à fase na qual a interpretação verbal se estende a situações para lá do aqui e agora e 
a linguagem se torna um veículo de pensamento) e linguagem expressiva (estrutura - desde as vocalizações precoces até à utilização 
de frases complexas subordinadas -, vocabulário - avalia a capacidade para utilizar a linguagem expressiva para descrever a palavra – e 
conteúdo - avalia a utilização criativa da linguagem, ou seja, a capacidade para verbalizar ligações entre os pensamentos). 
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i_2 
c1_i2 Melhores resultados na linguagem compreensiva do que na expressiva: demonstrou dificuldades acentuadas de 

expressão (utilizando apenas o gesto e vocalizações para comunicar). 
c2_i2 Apesar de utilizar a fala como meio de comunicação, apresenta dificuldades tanto na área expressiva como na 

compreensiva. 
c3_i2 Melhores resultados na linguagem compreensiva do que na expressiva, ainda que apresente dificuldades na 

expressão (fala) que dificultam a comunicação. 
c4_i2 Melhores resultados na linguagem compreensiva do que na expressiva: utiliza a fala como meio privilegiado de 

comunicação, ainda que com algumas dificuldades na utilização de frases complexas. 
c5_i2 Melhores resultados na linguagem compreensiva do que na expressiva, ainda que utilize a fala como meio 

privilegiado de comunicação e revele capacidade para utilizar frases de três ou mais palavras. 
 

Tabela 28: Nível de desenvolvimento das crianças, Linguagem 

 
 
 
Nível de desenvolvimento das crianças, Jogo Simbólico169 
i_1 
c1_i1 Revela capacidades para realizar actividades simbólicas, ainda que tenha tido dificuldades em responder às 

situações de forma espontânea. 
c2_i1 Demonstra grandes dificuldades em iniciar actividades simbólicas espontâneas, excepto nas situações mais simples 

relacionadas com a utilização funcional dos objectos.  
c3_i1 Demonstra uma boa capacidade de jogo simbólico utilizando o material apresentado de forma espontânea e criativa. 
c4_i1 Demonstra uma boa capacidade de jogo simbólico utilizando o material apresentado de forma espontânea e criativa. 
c5_i1 Demonstra uma boa capacidade de jogo simbólico utilizando o material apresentado de forma criativa. 
i_2 
c1_i2 Demonstra grandes dificuldades em utilizar o material e realizar as actividades de forma espontânea ou como 

resposta a uma instrução, excepto nas situações mais simples relacionadas com a utilização funcional dos objectos. 
c2_i2 Apresentou algumas dificuldades em responder às situações de uma forma espontânea, ainda que tenha 

demonstrado capacidades para realizar actividades de jogo simbólico. 
c3_i2 Demonstra grandes dificuldades em iniciar actividades simbólicas espontâneas e criativas, excepto nas situações 

mais simples relacionadas com a utilização funcional dos objectos. 
c4_i2 Demonstra uma boa capacidade de jogo simbólico utilizando o material apresentado de forma espontânea e criativa. 
c5_i2 Demonstra uma boa capacidade de jogo simbólico utilizando o material apresentado de forma espontânea, ainda que 

tenha revelado dificuldades de concretização em algumas das actividades propostas. 
 

Tabela 29: Nível de desenvolvimento das crianças, Jogo Simbólico 

 
Em síntese, e apesar de alguma heterogeneidade no perfil de desenvolvimento (típica da 

Trissomia 21, conforme já descrito na Secção 4.2.4.), podem observar-se algumas 

convergências entre as cinco crianças de cada grupo: todas as crianças do grupo “i_1” 

frequentam o primeiro ciclo do ensino básico, enquanto que todas as crianças do grupo “1_2” 

frequentam o ensino pré-escolar (sendo que as dez crianças recebem apoio de um 

professor/educador do ensino especial na instituição escolar e frequentam uma instituição de 

apoio especializado); a média das idades cronológicas é ligeiramente superior no grupo “i_1”; a 

área de “comportamento social” encontra-se desenvolvida de forma mais saliente nas crianças 

do grupo “i_1”, por comparação com as crianças do grupo “i_2”; apesar da maioria das crianças 

de ambos os grupos apresentar um assincronismo no desenvolvimento da linguagem 

(linguagem expressiva menos desenvolvida do que a compreensiva – Cf. Secção 4.2.4.), o 

grupo “i_2” integra um maior número de crianças com dificuldades acentuadas na linguagem 
                                                 
169 As três áreas avaliadas foram: substituição/representação de um objecto/pessoa; atribuição de propriedades e referência a 
objecto/pessoa ausente. 
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expressiva (fala); o grupo “i_2” integra um maior número de crianças com dificuldades de 

desenvolvimento de actividades de jogo simbólico, por comparação com o grupo “i_1”. Assim, e 

apesar da já referida natural heterogeneidade e da fragilidade do processamento e 

interpretação dos dados fornecidos, a sistematização realizada fornece indicadores que 

poderão sustentar a identificação do grupo “i_1” com um perfil de desenvolvimento ligeiramente 

superior. 

4.5.2.6. Conclusões do estudo inicial 

O estudo inicial de caracterização das crianças forneceu dados importantes não apenas 

para sustentar a fase de teste e avaliação do protótipo mas também considerando a já referida 

evolução do trabalho realizado para um estudo de natureza comparativa. Efectivamente, os 

dados recolhidos neste estudo inicial permitiram aprofundar a caracterização dos dois grupos 

de crianças e encontrar interessantes convergências entre crianças do mesmo grupo e 

identificar, para cada um dos grupos, um perfil específico (perfil A, no grupo “i_1” e perfil B, no 

grupo “i_2”) cujas características principais (considerando, globalmente, as diferentes 

crianças), ainda que com diferenças não muito acentuadas, se encontram listadas na Tabela 

30 e representadas no Esquema 19 (este último evidencia os indicadores principais utilizados 

nesta análise comparativa). 

 
 
Conclusões do Estudo inicial: perfis dos dois grupos 
 
Grupo “i_1” – Perfil A 

 
Grupo “i_2” – Perfil B 

   
Características comuns 
Trissomia 21 
Integração escolar com apoio (professor de ensino especial) 
Apoio especializado em instituição 
Contexto Institucional 
Intervenção mais alargada (mais serviços e valências) Intervenção menos alargada (menos serviços e valências) 
Maior diversificação de recursos e materiais de apoio Menor diversificação de recursos e materiais de apoio 
Utilização sistemática de ferramentas tecnológicas Utilização não sistemática de ferramentas tecnológicas 
Experiência Computacional 
Tempos de experiência mais alargados e sistemáticos Tempos de experiência menos alargados e sistemáticos 
Maior diversidade de dispositivos de input Menor diversidade de dispositivos de input 
Contextos de utilização mais diversificados Contextos de utilização menos diversificados 
Tipos de aplicações mais diversificadas Tipos de aplicações menos diversificadas 
Maior sucesso Menor sucesso 
Competências de interacção com dispositivos de input 
Maior autonomia  Menor autonomia  
Menor incapacidade de execução Maior incapacidade de execução  
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Contexto familiar 
Maior nível de formação académica  Menor nível de formação académica 
Inexistência de apoios financeiros170  Apoios financeiros 
Inexistência de desempregados no agregado Desempregados no agregado 
Número superior de computadores pessoais Número inferior de computadores pessoais 
Nível de desenvolvimento 
Média das idades cronológicas ligeiramente superior Média das idades cronológicas ligeiramente inferior 
Frequência do 1º ciclo do ensino básico Frequência do pré-escolar 
Área do comportamento social mais desenvolvida Área do comportamento social menos desenvolvida 
Linguagem expressiva mais desenvolvida Linguagem expressiva menos desenvolvida 
Menores dificuldades nas actividades de jogo simbólico Maiores dificuldades nas actividades de jogo simbólico 
 

Tabela 30: Conclusões do Estudo inicial: perfis dos dois grupos 

 

 

                                                 
170 À excepção do subsídio de educação especial 

contexto institucional 

espectro de áreas de intervenção 
diversidade de recursos e materiais de apoio 

utilização sistemática de ferramentas tecnológicas 

 
 
- 

 
 

+ 

experiência computacional 

tempos de experiência 
diversidade de dispositivos de input 

diversidade de contextos de utilização 
diversidade de tipologias de aplicações 

sucesso

 
 
 
- 

 
 
 

+ 

interacção com dispositivos de input 

autonomia 
capacidade de execução

 
- 

 
+ 

contexto familiar 

formação académica 
inexistência de apoios financeiros 

inexistência de desempregados no agregado 
número de computadores pessoais no lar

 
 
- 

 
 

+ 

nível de desenvolvimento 

média de idades cronológicas 
nível escolar 

comportamento social 
linguagem expressiva 

jogo simbólico

 
 
- 

 
 

+ 

Perfil B Perfil A 

Esquema 19: Perfis dos dois grupos



 
Estudo de Caso  
Teste e Avaliação do Protótipo 

  pag. 350 
 

4.5.3. Sessões de Teste e Avaliação do Protótipo 

4.5.3.1. Descrição geral 

As sessões de teste e avaliação do protótipo ANCORA decorreram nas instalações das 

instituições “i_1” e “i_2”. Realizaram-se dez sessões (uma por dia) em cada uma das 

instituições (com cada um dos grupos), ainda que destas apenas oito tenham sido de tipo 

colaborativo: cada criança realizou duas sessões iniciais, de adaptação e treino, de forma 

individual (uma criança com um terapeuta on-line: T+1) e oito sessões colaborativas síncronas 

(cinco crianças com um terapeuta on-line: T+n). No total, e em cada instituição, foram 

realizadas dezoito sessões (5x2+8), sendo que, por grupo, as dez primeiras foram individuais 

(t+1) e as oito últimas colaborativas (t+n). Considerando que cada uma das crianças participou 

em dez sessões (duas T+1 e oito T+n), consideram-se, para efeitos de análise de dados, dez 

sessões (já que as duas sessões individuais realizadas inicialmente com cada uma das cinco 

crianças dos dois grupos tiveram o mesmo tipo de formato, no que respeita às actividades 

propostas e ao encadeamento de tarefas). 

As diferentes sessões foram realizadas num cenário de simulação da dispersão 

geográfica composto por seis salas: em cada uma das instituições foi montada uma rede local 

(LAN, local area network), composta por seis máquinas cliente (cinco “CClient” e uma “TClient”) 

e um servidor. Este cenário de simulação da dispersão geográfica integrou a atribuição de uma 

sala a cada criança (e respectivo adulto acompanhante e observador) e uma sala ao terapeuta, 

conforme ilustrado no Esquema 20 (as salas atribuídas correspondem a gabinetes das 

instituições nos quais decorrem, tipicamente, as sessões de intervenção e apoio). 
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Os adultos acompanhantes foram seleccionados pelas instituições: em alguns casos as 

crianças foram acompanhadas pelos pais e, noutros casos, por técnicos das instituições (que 

trabalham semanalmente com as crianças), conforme indicado na Tabela 31 (que apresenta 

ainda a identificação dos terapeutas on-line). 
 
Identificação dos adultos acompanhantes 
i_1 
aa_c1_i1 Técnica da instituição “i_1”, Psicóloga 
aa_c2_i1 Mãe da criança c2_i1 
aa_c3_i1 Pai da criança c3_i1 
aa_c4_i1 Técnica da instituição “i_1”, Psicóloga 
aa_c5_i1 Mãe da criança c5_i1 
i_2 
aa_c1_i2 Técnica da instituição “i_2”, Educadora de infância especializada em deficiência mental e multi-deficiência 
aa_c2_i2 Técnica da instituição “i_2”, Educadora de infância especializada na área da linguagem 
aa_c3_i2 Técnica da instituição “i_2”, Psicóloga 
aa_c4_i2 Técnica da instituição “i_2”, Educadora de infância especializada em ensino especial e intervenção precoce 
aa_c5_i2 Técnica da instituição “i_2”, Educadora de infância especializada em ensino especial 
 
 

Identificação dos terapeutas on-line 
T_i1 Técnica da instituição “i_1”, Psicóloga  
T_i2 Técnica da instituição “i_2”, Psicóloga 
 

Tabela 31: Identificação dos adultos acompanhantes e dos terapeutas on-line 

T

CT21 AA 

OB 

CT21 AA

OB

CT21 AA

OB

CT21 AA

OB

CT21 AA 

OB 

Esquema 20: cenário de simulação da dispersão geográfica
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4.5.3.2. Objectivos do teste e avaliação do protótipo 

A avaliação e teste do ANCORA teve por objectivo geral a validação do modelo 

conceptual desenvolvido (Cf. Secção 4.4.1.1), assim como a avaliação da usabilidade do 

sistema, com ênfase na avaliação dos níveis de flexibilidade e adaptação do sistema às 

especificidades dos utilizadores, tarefas e contexto de uso, conforme sugerido pelas já 

referidas normas ISSO 9241: 11 e 13407 e pelas propostas de Von Tetzchner ([1991] 1994), 

Stephanidis (2001) e Shneiderman (2003)  - Cf. Secções 3.6.2. e 3.6.3. Neste sentido, a 

avaliação realizada teve por objectivo efectuar uma análise não circunscrita apenas a aspectos 

relacionados com a eficácia, eficiência e satisfação, tendo sido especificada uma metodologia e 

desenvolvidos instrumentos que, tal como propõem Bevan e Macleod (1994), asseguram uma 

recolha alargada de dados e uma abordagem a aspectos transversais como a flexibilidade e a 

adaptação171. De forma consistente com a proposta de Maxwell (2001), o estudo foi orientado 

no sentido de valorizar uma leitura holística à avaliação da usabilidade, de forma a favorecer a 

observação de um espectro alargado de dimensões inerentes ao uso do protótipo 

desenvolvido. 

Para tal foi especificada e implementada uma metodologia de experimentação em campo 

do protótipo e registo dos processos de utilização do mesmo, ao longo das dez sessões, para 

além de um registo final acerca da experiência de utilização. Efectivamente, e com o objectivo 

de desenvolver e implementar uma estratégia de avaliação que fornecesse dados que 

permitissem a validação transversal do modelo conceptual especificado, foi definida uma 

metodologia de teste de favorecimento das lógicas de triangulação de dados que integra 

diferentes tipos de técnicas, na procura de desenvolver uma abordagem holística à avaliação. 

O registo dos processos de utilização do ANCORA ao longo das dez sessões foi 

realizado com recurso a três instrumentos principais: monitorização directa do sistema, grelha 

de observação das sessões e registo audiovisual (vídeo e fotografia). Já o registo final foi 

realizado com recurso a uma entrevista semi-estruturada (com registo de vídeo integral) que foi 

realizada a todas as crianças e técnicos que participaram nas sessões. 

Os objectivos específicos desta fase de teste e avaliação foram, portanto, 

operacionalizados em diferentes metodologias e instrumentos, conforme descrito nas alíneas 

abaixo apresentadas. 

 

                                                 
171 A este pretexto, considera-se fundamental referir a posição de Hanna et al (1999) que indicam que no processo de avaliação de 
aplicações computacionais dirigidas para crianças, importa utilizar cuidadosamente as técnicas de avaliação de usabilidade, já que para 
os autores, nestes casos importa essencialmente medir níveis de divertimento (“enjoyment”), desafio ou familiaridade.  
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a) Monitorização directa 
Com vista à recolha automática de dados, relativos ao uso do protótipo, foi desenvolvido 

um módulo de recolha e monitorização directa, integrado no sistema do ANCORA, conforme já 

descrito na alínea f) da secção 4.4.5.2. Este módulo permite a visualização, em tempo real, de 

diferentes tipos de dados, assim como a impressão e armazenamento dos mesmos. 

Genericamente, este módulo fornece dados que poderão sustentar uma avaliação da 

usabilidade dos módulos principais do sistema (complementada com a análise dos dados 

recolhidos através da observação, conforme descrito adiante): construção dos cenários por 

drag and drop, narrativa e execução das actividades, para além de dados genéricos relativos 

às sessões. Na Tabela 32 apresentam-se os objectivos específicos determinados e os dados 

recolhidos associados a cada objectivo. 
 
Módulo de Recolha e Monitorização Directa de dados, objectivos específicos  
 
Objectivos 

  
Dados recolhidos associados 

 
Avaliar a participação das crianças nas actividades 
propostas em cada sessão 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Relativamente a cada sessão: 
 
número de crianças on-line; 
 
número de crianças com participação efectiva na sessão. 
 

 
Avaliar a capacidade das crianças na utilização do módulo 
de construção dos cenários por drag and drop: 
 
acesso aos arquivos de imagens e selecção de imagens 
no cenário; 
 
competência de interacção com dispositivo de input  e 
posicionamento de imagens no cenário; 
 
competência de interacção com dispositivo de input  e 
posicionamento de imagens no cenário. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Relativamente à construção dos cenários: 
 
 
número de imagens colocadas no cenário (por cada 
criança); 
 
tempo médio de arrastamento das imagens (de cada 
criança); 
 
tempo despendido em erros (de cada criança)172. 
 

 
Recolher dados relativos ao módulo da narrativa: 
 
registar o texto integral de cada narrativa criada; 
 
identificar as crianças que participaram nos cenários que 
originaram cada narrativa. 

 
 
 

 
 

 

 
Relativamente a cada narrativa criada: 
 
texto integral; 
 
nome das crianças que participaram nos cenários que 
originaram cada narrativa. 
 

 
Avaliar a capacidade de cada criança e da totalidade das 
crianças de cada grupo na utilização do módulo das 
actividades: 
 
competências de execução das actividades (para cada 
uma das actividades). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Relativamente às actividades realizadas, e para cada 
criança on-line ou para cada grupo de crianças: 
 
 
número de sucessos; 
 
número de erros; 
 
tempo médio da execução da actividade. 
 

   

                                                 
172 Um erro na construção do cenário corresponde, na interface “CClient”, à colocação directa de uma imagem (a partir da respectiva 
biblioteca) numa zona não válida da interface, ou seja, fora do cenário (sobre o menu lateral ou sobre a zona superior que integra a 
representação visual dos utilizadores on-line). 
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Avaliar o benefício geral do sistema para a criança  
 
Avaliar a necessidade de apoio do terapeuta on-line 
durante a sessão 
 
Avaliar a adequação dos conteúdos das actividades à 
criança 
 
Avaliar o progresso da criança 
 
Recolher a opinião do terapeuta on-line acerca da forma 
como decorreu cada uma das actividades 

 Campos abertos de inserção de dados (por parte do 
terapeuta on-line) 

 

Tabela 32: Módulo de Recolha e Monitorização Directa de dados, objectivos específicos 

 

b) Observação 

“As crianças deficientes, à semelhança de todas as outras, apresentam uma grande 
variabilidade na performance. Aquilo que se observa não corresponde necessariamente aquilo 
que a criança é capaz de fazer.” (Johnson, Welteroth, Corl, 1997: 120). 

Para além dos dados recolhidos através do módulo de monitorização directa descrito 

acima, as sessões de teste do ANCORA foram observadas na íntegra e foi realizado um 

registo das observações numa grelha criada para o efeito. O registo dos dados (anotados nas 

grelhas dos observadores) foi realizado por recurso a uma ferramenta estruturada numa folha 

de cálculo. 

Considerando o já referido cenário de simulação da dispersão geográfica criado foi 

necessário constituir um grupo de cinco observadores para acompanhar cada uma das 

crianças em cada sessão. Os cinco observadores receberam formação específica prévia (vinte 

e quatro horas de formação no total) que integrou as seguintes temáticas: ANCORA, na óptica 

do utilizador (descrição das principais funcionalidades do protótipo do ANCORA, no que 

respeita às interfaces CClient e TClient); Trissomia 21, principais características; Observação: 

fundamentos e práticas; Apresentação e caracterização dos grupos e das crianças 

seleccionadas para participar nas sessões do ANCORA; Apresentação da grelha de 

observação e da ferramenta de registo de dados da observação; e Experimentação e treino de 

observações, registo de observações e registo de dados (em sessões simuladas). De notar que 

estas sessões simuladas de observação e registo das observações foram determinantes para a 

validação dos instrumentos de registo já que permitiram realizar sessões piloto do ANCORA e 

realizar importantes ajustes quer na grelha de observação quer na ferramenta de registo de 

dados. Para além das sessões de formação, foi ainda fornecido, a cada observador, um 

manual de utilização do ANCORA que integra uma apresentação funcional do protótipo 

(organizado de forma similar à apresentação descrita na Secção 4.4.5). Paralelamente, foram 

ainda realizadas sessões de formação com os Adultos Acompanhantes e Terapeutas on-line 

seleccionados (oito horas de formação com os adultos acompanhantes e terapeuta on-line do 

grupo “i_1” e oito horas de formação com os adultos acompanhantes e terapeuta on-line do 

grupo “i_2”). Estas acções de formação integraram as seguintes temáticas: ANCORA, na óptica 
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do utilizador (descrição das principais funcionalidades do protótipo do ANCORA, no que 

respeita às interfaces CClient e TClient); e Experimentação do protótipo (em sessões 

simuladas). O manual de utilização do ANCORA foi igualmente fornecido a cada um dos 

adultos acompanhantes e terapeutas on-line. 

Com efeito, a etapa da experimentação e observação em campo, com utilizadores finais, 

constituiu um dos momentos mais relevantes desta fase de avaliação. Nesta etapa foi 

desenvolvida uma metodologia de avaliação que encontra as suas bases de especificação nas 

comuns técnicas de avaliação de Usabilidade173 (Preece et al, 1994) (Boehm-Davis, 1995) 

(Scerbo, 1995) (Hom, 1998) – como as Inspecções e Avaliações Heurísticas, os Cognitive 

Walkthroughs e Contextual Inquiries, o Thinking-Aloud Protocol e Question-Asking Protocol174 – 

mas que deriva, essencialmente, das particularidades dos participantes (crianças portadoras de 

Trissomia 21), dos objectivos específicos definidos para o teste e da natureza do protótipo em 

teste. Efectivamente, e tal como propõem Tselios e Avouris (2002), importa especificar 

metodologias de teste adaptadas e que permitam modelar as tarefas e comportamentos 

expectáveis (por parte dos participantes) durante a utilização dos sistemas e desenvolver 

técnicas de teste orientadas para a observação da execução dessas tarefas particulares, 

antecipadamente estruturadas em instrumentos de apoio à observação, monitorização e registo 

detalhados e em função das particularidades do público-alvo. 

Assim e considerando a impossibilidade de recorrer a técnicas como o Thinking Aloud 

Protocol (em função das particularidades dos participantes – crianças portadoras de Trissomia 

21) foi especificada uma metodologia de experimentação e observação em campo, com 

anotação directa numa grelha guionada (que implicou a colocação de um observador por sala 

durante as diferentes sessões de teste do protótipo). 

A observação realizada foi de tipo directa e participante já que os observadores foram 

envolvidos nos contextos dos participantes (Gómez, Cartea, 1995) frequentando as 

instituições, interagindo com os sujeitos nos momentos de pré e pós-sessão e participando nas 

sessões de teste, ainda que de forma indirecta: efectivamente, coube aos adultos 

acompanhantes de cada criança assumir a função de guia durante a utilização do ANCORA, 

                                                 
173 Inclusivamente, a selecção inicial de cinco crianças para participar no estudo (que posteriormente evoluiu para dois grupos de dez 
crianças no total, como já descrito) foi influenciada pela proposta de Virzi (1992) e Nielsen (2000) de utilização de grupos de cinco 
participantes para testar a usabilidade de aplicações. 
 
174 Nas inspecções de usabilidade recorre-se a um conjunto de avaliadores (tipicamente especialistas) que inspeccionam e examinam, 
muitas vezes em ambientes de simulação – como laboratórios de usabilidade – aspectos relacionados com a usabilidade de uma 
aplicação ou sistema, com o objectivo de encontrar problemas/erros e permitir a sua correcção (Hom, 1998). Uma das técnicas de 
inspecção mais utilizada nos últimos anos é a Avaliação Heurística, proposta por Nielsen em 1994 e que tem por objectivo realizar uma 
inspecção (igualmente por parte de um conjunto de especialistas) guiada por um grupo de heurísticas especificadas por Nielsen com o 
objectivo de descobrir problemas específicos de usabilidade: “visibility of system status”, “match between system and the real world”, 
“user control and freedom”, “consistency and standards”, “error prevention”, “recognition rather than recall”, “flexibility and efficiency of 
use”, “aesthetic and minimalist design”, “help users recognize, diagnose and recover from errors” e “help and documentation” (Nielsen, 
1994). No Cognitive walkthrough o objectivo é convidar os participantes a percorrer um (ou mais) módulo(s) específico(s) da aplicação 
com o objectivo de realizar tarefas concretas e predefinidas; já o “Contextual Inquiry” respeita a um inquérito por entrevista informal a 
utilizadores finais tipicamente em ambiente natural de utilização. No “Thinking-Aloud Protocol”, os participantes são convidados a 
verbalizar todos os pensamentos e opiniões durante a sessão de utilização, enquanto que no “Question-Asking Protocol” os 
participantes são directamente questionados, durante a sessão de utilização, acerca de aspectos específicos do sistema (Hom, 1998). 
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ainda que os observadores tenham recebido orientações no sentido de realizarem alguns 

comentários e intervenções em momentos específicos (de especial dificuldade na execução de 

tarefas ou em momentos de distúrbios comportamentais175).  

Tendo em conta que a observação foi realizada por uma equipa de observadores, e 

considerando a natureza colaborativa e síncrona do protótipo desenvolvido, foram 

implementadas diferentes estratégias de apoio ao trabalho em equipa dos observadores, na 

procura de minimizar eventuais conflitos de grupo ou inclinações subjectivas (passíveis de 

ocorrer quando se recorre a equipas de observadores, tal como esclarecem Bodgan e Biklen, 

1994): criação de uma grelha de observação guionada; promoção de contextos de 

familiarização e interacção entre os indivíduos observados e os observadores nos momentos 

de pré e pós-sessão (tal como propõem Fraenkel e Wallen, 2003) – por forma a deslocar os 

momentos de curiosidade e atenção, dos indivíduos observados pelos observadores, dos 

momentos de sessão e na procura de minimizar eventos, durante as sessões, nos quais o 

observador constituísse o principal foco de atenção176; triangulação de técnicas de recolha de 

dados (para além da observação, procedeu-se à gravação vídeo parcial das sessões, à 

condução de entrevistas finais e à já referida monitorização directa pelo sistema); promoção de 

momentos de discussão e verificação colectiva e partilhada dos registos da observação em 

reuniões pós-sessão177, tal como propõem Fraenkel e Wallen (2003). De notar que ainda que a 

observação tenha decorrido dos ambientes naturais dos indivíduos (instituições que 

semanalmente frequentam), face à sistematização prévia dos eventos e comportamentos a 

observar (materializada na grelha guionada) e à introdução de alterações nestes ambientes 

(como os recursos tecnológicos e a presença da equipa de observadores), não se poderá 

considerar a observação realizada como naturalista.  

A construção da grelha de registo de observações foi um processo faseado que implicou 

a desconstrução e análise estruturada e antecipada de uma tipologia de sessão por forma a 

definir um guião que oferecesse, por um lado, uma sequência de tarefas178 e um conjunto de 

                                                 
175 Ainda assim, a equipa de observadores foi orientada no sentido de, durante as sessões, favorecer o trabalho autónomo das crianças 
e adultos acompanhantes, por forma a não precipitar o fornecimentos de ajudas e comentários que pudessem influenciar a execução 
das tarefas. 
 
176 Quer na instituição “i_1”, como na instituição “i_2” foram agendados momentos de interacção e socialização prévios e posteriores a 
cada uma das sessões de teste que ocorreram, em ambos os casos, nas salas de espera das instituições, nos quais a equipa de 
observadores fez contactos de proximidade e envolvimento com os participantes, tendo sido desenvolvidos importantes vínculos sociais 
e afectivos entre todos. Por outro lado, estes momentos de socialização no pré e pós sessão tiveram ainda por objectivo maximizar o 
“ângulo de visão” das observações realizadas e contemplar os contextos sociais e os enquadramentos quotidianos dos sujeitos, no 
sentido de, e tal como propõe Meisels (citado por Johnson, Welteroth e Corl, 1997), privilegiar a análise dos “processos dinâmicos e das 
suas interdependências” (Johnson, Welteroth, Corl, 1997:122-123). 
 
177 Estes momentos de partilha e discussão dos registos de observação foram realizados através de reuniões que ocorreram no final do 
dia de cada sessão realizada: os observadores reuniram diariamente quer para proceder ao registo das observações na ferramenta de 
registo, quer para discutir e partilhar as observações registadas. Face à natureza colaborativa e síncrona das actividades realizadas no 
ANCORA, estas reuniões revelaram-se extremamente importantes para o cruzamento de dados e para a rectificação de registos. 
178 Tal como indicam Vieira e Pereira (1996), importa, no acompanhamento e análise de actividades realizadas por sujeitos com 
deficiência mental, proceder a uma identificação e sequencialização das tarefas e realizar uma leitura funcional dessas actividades 
observando os níveis de execução que, em cada passo ou sequência de tarefas, a criança consegue atingir.  
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indicadores relevantes para a avaliação (que decorrem das características funcionais do 

protótipo) e, por outro, níveis de flexibilidade no sentido de permitir o registo de eventos e 

comportamentos não previstos nessa estruturação prévia. A definição e sequencialização de 

um conjunto de tarefas padrão e de comportamentos de execução categorizados foi, portanto, 

realizada no sentido de facilitar o registo detalhado e sistemático das observações e a selecção 

de eventos a assinalar. Neste sentido a grelha integra, para além de alguns campos abertos 

(conforme adiante descrito), escalas de comprovação (no sentido de registar a ocorrência de 

tarefas, eventos e comportamentos), e escalas de apreciação e classificação (no sentido de 

registar a forma como essas tarefas, eventos e comportamentos aconteceram). Os campos 

abertos da grelha assumiram especial relevância para o registo de notas de campo, 

nomeadamente descrições contextuais, reflexões do observador, registo de eventos ou 

comportamentos não previstos na componente guionada e relatos de acontecimentos 

particulares que ocorressem durante a sessão.  

A validação preliminar da grelha foi realizada através de sessões piloto (em laboratório) 

que permitiram ajustar a grelha e verificar a sua adaptação aos objectivos de avaliação 

enunciados: sessões piloto que decorreram no âmbito da formação aos observadores (nas 

quais foram feitas diferentes simulações de sessões de experimentação e observação – tendo 

os observadores assumido os papéis de observados e observadores, alternadamente); e 

sessões piloto nas quais participou uma criança portadora de Trissomia 21 (foram realizadas 

três sessões piloto com uma criança portadora de Trissomia 21179 não pertencente aos grupos 

de participantes seleccionados das instituições “i_1” e “i_2”). As principais conclusões retiradas 

destas sessões de validação da grelha influenciaram a alteração dos campos 7 (descrição e 

caracterização das interrupções) e 9 (descrição e caracterização dos erros de sistema) da 

grelha, nomeadamente ao nível da inclusão de campos complementares que permitem a 

contextualização e aprofundamento da descrição dessa tipologia de eventos. 

Num primeiro momento foram detalhadas os principais factores em análise neste 

processo de observação conforme ilustrado no Esquema 21. 

 

                                                 
179 Com seis anos de idade, a frequentar o pré-escolar e com acompanhamento periódico na consulta de desenvolvimento do Hospital 
de Aveiro (“Hospital Infante D. Pedro”). De acordo com os dados fornecidos pela técnica – educadora de infância – que, à data, 
acompanhava esta criança, esta apresentava um perfil de desenvolvimento com melhores resultados na área da interacção social, 
audição e linguagem compreensiva. 
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A partir desta identificação de factores, foi possível enunciar os objectivos específicos e 

listar os dados a recolher associados a cada objectivo (conforme se encontra descrito na 

Tabela 33) que foram organizados em dez campos principais da grelha: execução das tarefas, 

motivação e satisfação, distracção e cansaço, comunicações por voz, comunicações por texto, 

competências de utilização dos periféricos e ocorrência de interrupções, desistências e erros 

de sistema, para além de dados contextuais e descritivos. A grelha final encontra-se disponível 

no Anexo_27_TAP_GO (Teste e Avaliação do Protótipo, Grelha de Observação). No 

Anexo_28_TAP_GO_ERO (Teste e Avaliação do Protótipo, Grelha de Observação, Exemplo 

de Registo de Observação) pode encontrar-se um exemplo de um registo das anotações da 

Grelha de Observação (experimentação em campo do protótipo) 

  

 
Tipo de Tarefa / Evento 
 

Capacidade de Execução: 
 

SAFAT 
sem ajuda, com total facilidade e autonomia 
 

SAAFA 
sem ajuda, com alguma facilidade e autonomia 
 

AV 
com ajuda verbal 
 

AF 
com ajuda física 
 

TIE 
com total incapacidade de execução 
 

NOTE 
não ocorrência da tarefa ou evento 

Motivação e Satisfação: 
 

MMS 
muita motivação e satisfação 
 

AMS 
alguma motivação e satisfação 
 

PMS 
pouca motivação e satisfação 
 

NMS 
nenhuma motivação e satisfação 
 

NOTE 
não ocorrência da tarefa ou evento

Distracção e Cansaço 
 

NDC 
nenhuma distracção ou cansaço 
 

PDC 
pouca distracção ou cansaço 
 

ADC 
alguma distracção ou cansaço 
 

MDC 
muita distracção ou cansaço 
 

NOTE 
não ocorrência da tarefa ou evento

Comunicações por voz: 
 

tipo de verbalizações / respostas dos sujeitos

Comunicações por texto: 
 

tipo de respostas dos adultos acompanhantes

Interrupções, Desistências e Erros de Sistema: 
 

ocorrência de interrupções, desistências e erros de sistema 

 
Funções do rato  
 

 
Funções do teclado  
 

Esquema 21: Grelha de Observação (experimentação em campo do protótipo)
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grelha na ferramenta de registo de dados (que integra a implementação de uma estratégia de 

controlo e verificação dos dados inseridos). 
 
Observação das sessões de experimentação em campo do protótipo, objectivos específicos  
 
Objectivos 

  
Dados recolhidos associados / Campos da grelha de 
observação 

   

 
Quanto à caracterização global da sessão: 
 
identificar a criança observada, adulto acompanhante, 
observador, terapeuta on-line e número da sessão; 
 
caracterizar a tipologia de sessão (T+1 ou T+ n); 
 
identificar o local da sessão e a hora de início e fim da 
sessão e da observação realizada. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Campo Introdutório [campos abertos]: 
 
identificação da criança, do adulto acompanhante, do 
observador, do terapeuta on-line e do número da sessão; 
 
tipologia da sessão (T+1 ou T+ n); 
 
local da sessão e hora de início e fim da sessão e da 
observação realizada. 
 

   

 
Quanto à execução das tarefas: 
 
avaliar a capacidade de execução das tarefas abaixo 
listadas 
 
- entrada 
- login 
- escolha da cor 
- selecção dos baús 
- escolha de imagens para o cenário 
- posicionamento de imagens no cenário 
- criação de novo cenário 
- guardar cenário 
- abrir cenário 
- criação de nova narrativa 
- guardar narrativa 
- abrir narrativa 
- sair 
- execução das actividades (1 a 12); 
 
identificar a cor escolhida; 
 
identificar as imagens escolhidas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Campo das Tarefas (1.) 
 
nível de capacidade de execução de cada uma das tarefas 
[escala de classificação em categorias de registo 
mutuamente exclusivas]: 
 
- sem ajuda, com facilidade e autonomia total; 
- sem ajuda, com alguma facilidade e autonomia; 
- com ajuda verbal; 
- com ajuda física; 
- com total incapacidade de execução; 
- tarefa não executada durante a sessão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
identificação da cor escolhida [campo aberto]; 
 
identificação das imagens escolhidas [campo aberto]. 

   

 
Quanto à motivação e satisfação, avaliar os níveis de 
motivação e satisfação das crianças durante os eventos 
abaixo listados: 
 
- animação inicial; 
- início da sessão; 
- construção do cenário; 
- visualização da narrativa; 
- comunicações por voz; 
- execução das actividades (1 a 12); 
- sorriso positivo (feedback actividades); 
- sorriso negativo (feedback actividades); 
- saída; 
- animação final. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Campo da Motivação/Satisfação (2.) 
 
 
 
nível de motivação/satisfação em cada um dos eventos 
[escala de classificação em categorias de registo 
mutuamente exclusivas]:  
 
- muita satisfação e motivação; 
- alguma satisfação e motivação; 
- pouca satisfação e motivação; 
- nenhuma satisfação e motivação; 
- não ocorrência do evento durante a sessão. 
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Quanto à distracção e ao cansaço, avaliar os níveis de 
distracção e cansaço das crianças durante os eventos 
abaixo listados: 
 
- animação inicial; 
- início da sessão; 
- construção do cenário; 
- visualização da narrativa; 
- comunicações por voz; 
- execução das actividades (1 a 12); 
- sorriso positivo (feedback actividades); 
- sorriso negativo (feedback actividades); 
- saída; 
- animação final; 
 

 
 
 
 
 

 

 
Campo da Distracção/Cansaço (3.) 
 
 
 
nível de distracção/cansaço em cada um dos eventos 
[escala de classificação em categorias de registo 
mutuamente exclusivas]:  
 
- nenhuma distracção ou cansaço; 
- pouca distracção ou cansaço; 
- alguma distracção ou cansaço; 
- muita distracção ou cansaço; 
- não ocorrência do evento durante a sessão. 

   

 
Quanto às comunicações por voz, avaliar a capacidade 
das crianças comunicarem, via voz, com o terapeuta on-
line: 
 
ocorrência de comunicações por voz com a criança 
observada; 
 
identificação dos momentos/eventos em que ocorreram as 
comunicações por voz; 
 
sinalização da resposta das crianças às comunicações do 
terapeuta on-line; 
 
identificação das verbalizações da criança durante as 
comunicações por voz. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Campo das Comunicações por voz (4.) 
 
 
 
ocorrência de comunicações por voz [escala de exclusão – 
sim, não]; 
 
momento/evento em que cada comunicação por voz 
ocorreu [campos abertos]; 
 
sinalização da ocorrência de resposta [escala de exclusão 
– sim, não]; 
 
verbalizações da criança em cada comunicação por voz 
[campos abertos]. 

   

 
Quanto às comunicações por texto, avaliar a capacidade 
dos adultos acompanhantes comunicarem, via texto, com 
o terapeuta on-line: 
 
ocorrência de comunicações por texto com o adulto 
acompanhante da criança observada; 
 
identificação dos momentos/eventos em que ocorreram as 
comunicações por texto; 
 
sinalização da resposta dos adultos acompanhantes às 
comunicações do terapeuta on-line; 
 
identificação das respostas (por texto) do adulto 
acompanhante durante as comunicações por voz. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Campo das Comunicações por texto (5.) 
 
 
 
ocorrência de comunicações por texto [escala de exclusão 
– sim, não]; 
 
momento/evento em que cada comunicação por texto 
ocorreu [campos abertos]; 
 
sinalização da ocorrência de resposta [escala de exclusão 
– sim, não]; 
 
textos redigidos pelo adulto acompanhante em cada 
comunicação por texto [campos abertos]. 

   

 
Quanto à utilização dos periféricos (dispositivos de input) 
rato e teclado, avaliar a capacidade das crianças 
observadas executarem as tarefas: 
 
seleccionar itens com o rato;  
 
arrastar itens com o rato; 
 
inserir letras com o teclado; 
 
inserir números com o teclado. 

 
 
 

 

 
Campo dos Periféricos (6.) 
 
nível de capacidade de execução de cada uma das tarefas 
[escala de classificação em categorias de registo 
mutuamente exclusivas]: 
 
- sem ajuda, com facilidade e autonomia total; 
- sem ajuda, com alguma facilidade e autonomia; 
- com ajuda verbal; 
- com ajuda física; 
- com total incapacidade de execução; 
- tarefa não executada durante a sessão. 
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Quanto às interrupções, avaliar a ocorrência, motivo e 
contexto das mesmas: 
 
ocorrência de interrupções; 
 
 
identificação dos momentos/eventos em que ocorreram as 
interrupções; 
 
identificação das interrupções que foram provocadas 
pelas crianças; 
 
identificação do tempo total da interrupção; 
 
 
identificação da informação fornecida ao terapeuta on-line 
relativamente à interrupção; 
 
descrição da forma como a informação foi transmitida ao 
terapeuta on-line; 
 
 
identificação da necessidade de abandonar a sessão e 
voltar a fazer login. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Campo das Interrupções (7.) 
 
 
ocorrência de interrupções [escala de exclusão – sim, não]; 
 
momento/evento em que a interrupção ocorreu [campos 
abertos]; 
 
interrupção provocada pela criança? [escala de exclusão – 
sim, não]; 
 
identificação da duração de cada interrupção [campos 
abertos] 
 
interrupção comunicada ao terapeuta on-line? [escala de 
exclusão – sim, não]; 
 
identificação da forma como as interrupções foram 
comunicada ao terapeuta on-line [campos abertos]; 
 
 
identificação da necessidade de abandono da sessão e de 
realização de novo login [escala de exclusão – sim, não]. 
 

   

 
Quanto às desistências, avaliar a ocorrência e o momento 
em que ocorem: 
 
ocorrência de desistências; 
 
 
identificação do momento/evento em que ocorreu a 
desistência. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Campo das Desistências (8.) 
 
 
ocorrência de desistência [escala de exclusão – sim, não]; 
 
momento/evento em que a desistência ocorreu [campo 
aberto]. 

   

 
Quanto aos erros de sistema, avaliar a ocorrência, 
contexto e consequências dos mesmos: 
 
ocorrência de erros de sistema; 
 
 
identificação dos momentos/eventos em que ocorreram os 
erros; 
 
descrição das reacções das crianças aos erros; 
 
 
identificação dos erros provocados pelas crianças; 
 
 
descrição da forma como as crianças provocaram os 
erros; 
 
identificação necessidade de reiniciar a sessão do 
ANCORA. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Campo dos Erros de sistema (9.) 
 
 
ocorrência de erros de sistema [escala de exclusão – sim, 
não]; 
 
momentos/eventos em que os erros ocorreram [campos 
abertos]; 
 
descrição da reacção das crianças a cada erro [campos 
abertos]; 
 
identificação dos erros provocados pelas crianças [escala 
de exclusão – sim, não]. 
 
descrição da forma como os erros foram provocados pelas 
crianças [campos abertos]; 
 
identificação da necessidade de reiniciar o sistema [escala 
de exclusão – sim, não]. 
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Quanto aos registos complementares, registar: 
 
o comportamentos das crianças na entrada na sala; 
 
 
o comportamento das crianças na saída da sala; 
 
 
outros eventos/comportamentos relevantes; 
 
reflexões complementares do observador. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Campo dos Outros registos (10.) 
 
descrição e caracterização do comportamento das crianças 
na entrada da sala [campo aberto]; 
 
descrição e caracterização do comportamento das crianças 
na saída da sala [campo aberto]; 
 
campo aberto final. 
 

 

Tabela 33: Observação das sessões de experimentação em campo do protótipo, objectivos específicos 

 

c) Registo audiovisual 
Durante as diferentes sessões de teste foram recolhidas imagens (fotografias e vídeos). 

Foram ainda realizados registos vídeo dos momentos de pré e pós-sessão e registos 

fotográficos, tanto no decurso das sessões como na pré e pós-sessão. Estes registos de 

imagem180 foram realizados com dois objectivos principais: por um lado com vista a apoiar as já 

referidas reuniões da equipa de observadores (de discussão e partilha das notas de 

observação) e, por outro, com o intuito de enriquecer a natureza holística do estudo realizado 

(tal como propõem Bodgan e Biklen, 1994) e de fornecer pistas adicionais para a análise e 

discussão dos resultados. 

 

d) Entrevistas finais 
Com o intuito de recolher dados acerca da experiência de utilização do ANCORA foram 

conduzidas entrevistas finais quer às crianças, quer aos técnicos que participaram nas sessões 

(como adultos acompanhantes e como terapeutas on-line)181. Os principais objectivos destas 

entrevistas relacionam-se com a necessidade de recolher dados adicionais (face aos dados da 

observação e da monitorização) e de tipo descritivo, tendo sido utilizada a gravação vídeo (e 

posterior transcrição livre) como técnica de recolha de dados. 

As entrevistas realizadas aos técnicos foram semi-estruturadas e de natureza 

retrospectiva (acerca da experiência de utilização do ANCORA). Ainda que tenha sido utilizado 

um guião de apoio, estas entrevistas assumiram uma natureza bastante flexível (tanto no que 

respeita à ordem da colocação dos assuntos, como no que respeita à duração) caracterizando-

se por um nível elevado de abertura, dada a empatia e proximidade que foi desenvolvida com 

                                                 
180 Tal como no estudo inicial, o consentimento para realizar a recolha de imagens foi formalmente assegurado por parte de todos os 
participantes – no caso das crianças, pelos respectivos encarregados de educação. 
 
181 De notar que não foi possível, por razões logísticas, realizar entrevistas com os três pais que assumiram a função de adultos 
acompanhantes. 
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os técnicos entrevistados, ao longo de todo o projecto. Todas as entrevistas foram individuais, 

à excepção da entrevista com as técnicas T_i1 e aa_c1_i1, que foi realizada em grupo182.  

O guião das entrevistas (disponível no Anexo_29_TAP_GO_GET, Teste e Avaliação do 

Protótipo, Guião de Entrevista, Técnicos) apresenta um conjunto de questões – relacionadas 

com aspectos conceptuais e funcionais da utilização do ANCORA (tanto no que respeita à 

interface CClient como no que respeita à interface TClient) – organizado em cinco campos 

principais. Os tópicos principais das questões abordadas encontram-se sistematizados na 

Tabela 34. 
 
Entrevistas Finais aos Técnicos, tópicos principais do guião  
 
Análise e caracterização global do ANCORA: 
 
importância, interesse, utilidade, facilidade de utilização, estrutura e navegação. 
 
Utilização por parte das crianças: 
  
adequação às especificidades da Trissomia 21; 
 
importância do apoio do adulto acompanhante; 
 
interface e funcionalidade (quantidade de informação, atractividade, consistência, passos necessários para a realização das 
tarefas, organização dos ecrãs, modelo da narrativa, terminologia utilizada, grafismos das imagens das bibliotecas). 
 
Utilização por parte das terapeutas on-line: 
  
interface e funcionalidade (quantidade de informação por ecrã, atractividade, consistência, organização dos ecrãs, 
terminologia utilizada, passos necessários para a realização de tarefas);  
 
recolha dos detalhes/dados (acesso, impressão, armazenamento, pertinência, utilidade dos campos abertos); 
 
gestão e coordenação das sessões colaborativas (T + n) (desafios, dificuldades, vantagens). 
 
Utilização futura do ANCORA: 
 
perspectivas futuras de utilização;  
 
possibilidade de adaptação às preferências (alteração da terminologia, selecção de diferentes tipologias de dados a recolher, 
alteração das imagens das bibliotecas, alteração e inserção de actividades, outras alterações e adaptações); 
 
possibilidade de comunicar com outros terapeutas on-line. 
 
Síntese final: 
 
síntese das mais valias e principais fragilidades do sistema;  
 
importância de ferramentas tecnológicas desta tipologia no contexto da intervenção em trissomia 21; 
 
importância do apoio a distância no contexto da intervenção em trissomia 21; 
 
importância do trabalho colaborativo (em grupo) no contexto da intervenção em trissomia 21; 
 
outros cenários de utilização; 
 
reestruturação/reconfiguração dos papéis dos diferentes agentes tipicamente envolvidos num cenário de reabilitação. 
 

Tabela 34: Entrevistas Finais aos Técnicos, tópicos principais do guião 

                                                 
182 Face ao nível envolvimento que estas duas técnicas tiveram ao longo do projecto (foram as principais intervenientes no processo de 
colaboração da APPT21 na especificação do protótipo) esta entrevista assumiu um interesse especial: tal como referem Bodgan e 
Bilken (1994), estas técnicas assumiram a função de “informadores-chave”, dada a sua experiência de participação no projecto. 
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Já as entrevistas finais às crianças foram efectuadas de forma complementar ao estudo 

realizado, considerando as especificidades destes indivíduos. Assim, e ainda que as 

competências de conversação e análise retrospectiva destas crianças possam ser 

consideradas limitadoras da aplicação deste tipo de técnica, foram conduzidas entrevistas 

(ainda que de natureza informal, livre e exploratória) às dez crianças, nas quais se tentou 

estabelecer uma ponte com a experiência de utilização do ANCORA. A principal estratégia 

utilizada foi a referência a eventos das sessões (login, escolha da cor, construção dos cenários, 

narrativas, etc.) tendo sido utilizadas pistas visuais – as imagens dos cenários construídos em 

cada sessão (em formato papel) – para apoiar o estabelecimento dos diálogos. Uma das mais 

importantes análises realizada nestas entrevistas relaciona-se com a capacidade de referência 

ao grupo de pares (outras crianças on-line) e ao terapeuta on-line, conforme adiante descrito (o 

documento de apoio a estas entrevistas encontra-se disponível no Anexo_30_TAP_GO_DAEC, 

Teste e Avaliação do Protótipo, Documento de Apoio às Entrevistas das Crianças). 

4.5.3.3. Análise dos dados 

Os dados descritos nas alíneas desta secção encontram-se disponíveis no 

Anexo_31_TAP_AD, Teste e Avaliação do Protótipo, Análise dos Dados.  

 

a) Duração das sessões e crianças on-line 
Relativamente ao tempo médio das sessões – Gráfico 52 – (e consequentemente, das 

observações realizadas), verificou-se que as sessões do grupo “i_1” tiveram uma duração 

média de 27 minutos (nas sessões de tipo “T+1” a duração média foi de 25 minutos e nas 

sessões “T+n” foi de 31 minutos). Nas sessões do grupo “i_2”, a duração média foi de 31 

minutos (24 minutos de duração média nas sessões “T+1” e 39 minutos nas sessões “T+n”). 

No grupo “i_1” destaca-se a duração da quarta sessão colaborativa (40 minutos) – sessão 6, 

enquanto que no grupo “i_2” se destaca a duração da sétima sessão colaborativa (50 minutos) 

– sessão 9: Gráfico 53. 

Nas sessões de tipo “T+1” participou apenas um criança (sempre com participação 

efectiva), enquanto que nas sessões de tipo “T+n” participaram sempre cinco crianças (todas 

com participação efectiva ao longo das diferentes sessões).  
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Gráfico 52: Tempo médio das sessões                              Gráfico 53: Tempo médio sess. colaborativas, evolução 

 

b) Cores seleccionadas para a representação visual das crianças on-line 
Apesar da escolha da cor para a representação da identidade no ambiente colaborativo 

ser um processo de exclusão (uma cor escolhida por uma criança deixa de estar disponível 

para os restantes), é possível verificar uma tendência para a selecção da mesma cor ao longo 

das diferentes sessões, por cada uma das crianças: no Gráfico 54 pode verificar-se que existe, 

para cada uma dos crianças, uma cor seleccionada com maior frequência ao longo das dez 

sessões. No grupo “i_1” a cor azul foi seleccionada na maioria das vezes pela criança c4_i1, a 

verde pelo c3_i1, a amarela pelo c5_i1, a lilás pelo c1_i1 e a rosa pelo c2_i2. No grupo”i_2” a 

cor azul foi maioritariamente seleccionada pela criança c5_i2, a verde pelo c3_i2, a amarela 

pelo c1_i2, a lilás pelo c2_i2 e a rosa pelo c4_i2.  
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Gráfico 54: Selecção de cor para representação, por criança 

 
c) Selecção de imagens para a construção dos cenários 

No que respeita à utilização das bibliotecas de imagens (baú) para a construção do 

cenário (por drag and dop) verifica-se (Gráfico 55) que, na globalidade das sessões, o grupo 

“i_1” seleccionou 147 imagens, enquanto que o grupo “i_2” seleccionou 175 (322 imagens no 

total). A distribuição das 322 imagens pelas três bibliotecas indica (Gráfico 56) que a maioria 
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das imagens seleccionadas são relativas à biblioteca dos objectos (54%), verificando-se que a 

biblioteca das acções foi, globalmente, a menos utilizada (20%). 
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Gráfico 55: Número total de imagens seleccionadas      Gráfico 56: Imagens seleccionadas, por biblioteca 

 
Considerando ainda as diferentes bibliotecas (Gráfico 57), e observando 

comparativamente os dois grupos, verifica-se uma única diferença expressiva na biblioteca das 

acções (72% das imagens seleccionadas pelo grupo “1_2”).  
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Gráfico 57: Imagens seleccionadas, por biblioteca e por grupo 

 

Observando apenas as imagens seleccionadas da biblioteca dos objectos (Gráfico 58) 

verifica-se que alguns não foram escolhidos nenhuma vez, como é o caso do gelado, do jogo 

de argolas, do puzzle, do chapéu e da estrela. Comparando os grupos, pode-se verificar que os 

animais (cão, gato, leão, pássaro e peixe) foram mais vezes escolhidos no grupo “i_2” e os 

instrumentos musicais (flauta, piano, xilofone, tambor e viola) no grupo “i_1”. Observam-se 

ainda diferenças expressivas nas imagens da categoria natureza (árvore e flor): 

maioritariamente seleccionadas pelas crianças do grupo “i_2”. 
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Gráfico 58: Frequência de selecção das imagens da biblioteca dos objectos, distribuição por objecto e por 
grupo 

 
No que respeita às imagens da biblioteca dos amigos (Gráfico 59) pode-se verificar que 

todas foram seleccionadas. Comparando os dois grupos, observa-se que apenas a mãe e o 

professor foram seleccionados mais vezes pelo grupo “i_2”. Globalmente, pode verificar-se que 

o professor, o avô e o pai foram os menos escolhidos. 
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Gráfico 59: Frequência de selecção das imagens da biblioteca dos amigos, distribuição por amigo e por grupo 

 

Considerando apenas a biblioteca das acções (Gráfico 60) verifica-se que quatro 

imagens (em 18) não foram seleccionadas: almoçar, brincar com bonecas, fazer puzzles e 

brincar com os legos. De notar que as acções jantar, ir para a escola, brincar com o jogo de 

argolas e jogar à bola foram apenas escolhidas pelo grupo “i_2”. Destacam-se ainda as 

diferenças entre os dois grupos no que respeita às acções andar de bicicleta, levantar, saltar à 

corda e correr. Verifica-se ainda que a imagem relativa à acção “ver televisão” foi mais vezes 

seleccionada pelas crianças do grupo “i_1”. 
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Gráfico 60: Frequência de selecção das imagens da biblioteca das acções, distribuição por acção e por grupo 

 
Ao longo das diferentes sessões, o número de imagens seleccionadas variou, conforme 

representado no Gráfico 61: começa por se destacar o número de imagens da primeira e 

segunda sessão (as únicas de tipo “T+1”) e o decréscimo a partir da sessão três (a primeira de 

tipo “T+n”). Considerando apenas as sessões colaborativas e comparando os dois grupos, 

verifica-se que no grupo “i_1” se destaca a sessão 5 (por um decréscimo no número de 

imagens), enquanto que no grupo “i_2” se destacam as sessões 7 e 8 (igualmente por um 

pequeno decréscimo no número de imagens). 
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Gráfico 61: Número de imagens seleccionadas por grupo, evolução (da sessão 1 à 10) 

 

 

c1) Selecção de imagens para a construção dos cenários, tempo médio de arrastamento 
e tempo despendido em erros 

A recolha de dados relativos ao tempo médio de arrastamento das imagens (TAI) e ao 

tempo despendido em erros (TER) foi realizada através do módulo de monitorização do 

ANCORA. Conforme já descrito, o tempo médio de arrastamento compreende o tempo, em 

segundos, que cada utilizador despende desde que “clica” na imagem escolhida – que se 

encontra na respectiva biblioteca – até que a larga na posição desejada, na área do cenário. O 

tempo médio despendido em erros compreende o tempo que os utilizadores despendem desde 
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que “clicam” numa imagem escolhida – disponível na respectiva biblioteca – e que a largam 

numa área não válida (na barra de representação de identidade ou na barra de ferramentas). 

Apesar das diferenças serem pouco expressivas, os dados recolhidos permitem verificar 

(Gráfico 62) que o tempo médio de arrastamento foi ligeiramente superior no grupo “i_2” (2:20 

segundos), por comparação com o grupo “i_1” (1:50 segundos). Observa-se ainda que o tempo 

médio despendido em erros foi ligeiramente superior no grupo “i_1” (0:23 segundos) do que no 

grupo “i_2” (0:18 segundos).  
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Gráfico 62: Tempo médio de arrastamento e tempo dispendido em erros, valores médios por grupo 

 

Comparando os tempos médios de arrastamento ao longo das dez sessões verifica-se 

(Gráfico 63) que no grupo “i_1” ocorreu uma subida acentuada que coincide com o início das 

sessões colaborativas, destacando-se ainda um decréscimo nas sessões quatro e seis; já no 

grupo “i_2”, observa-se uma tendência de subida igualmente a partir do início das sessões 

colaborativas (sessão 3). De notar que, considerando que as bibliotecas de imagens eram 

visualizadas sobre o espaço do cenário, a selecção de uma imagem (sem arrastamento) 

permitia o posicionamento imediato da mesma. Efectivamente, estes valores parecem 

demonstrar que à medida que as sessões foram decorrendo, as crianças (principalmente as do 

grupo “i_2”) foram despendendo mais tempo no arrastamento e posicionamento das imagens, 

abandonando gradualmente a tendência para manter a posição inicial das mesmas (definida 

assim que uma imagem é seleccionada na biblioteca). 

No que respeita à evolução do tempo médio despendido em erros ao longo das dez 

sessões (Gráfico 64) verifica-se que no grupo “i_1” apenas se verificaram erros de 

arrastamento nas sessões 1, 5, 6 e 7 (sendo que foi na sessão 1 que se verificaram os tempos 

de erros mais elevados), enquanto que no grupo “i_2” os erros de arrastamento aconteceram 

nas sessões 2, 3, 6 e 7. De notar que nas últimas sessões (8, 9 e 10) não ocorreram quaisquer 

erros de arrastamento (em ambos os grupos). 
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Gráfico 63: Tempo médio de arrastamento, valores médios por sessão e por grupo (evolução) 
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Gráfico 64: Tempo médio dispendido em erros, valores médios por sessão e por grupo (evolução) 
 

 

d) Narrativas criadas 
Em todas as sessões de testes foram criadas narrativas a partir dos cenários 

construídos. No total das diferentes sessões foram criadas 52 narrativas (destas, 52% pelo 

grupo “i_1” e 48% pelo grupo “i_2) – Gráfico 65. Considerando que o número de sessões “T+1” 

realizadas (duas por criança, ou seja, dez por grupo, vinte no total), observa-se ainda que a 

maioria das narrativas foram criadas nas sessões de tipo “T+1” (Gráfico 66): 
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Gráfico 65: Narrativas criadas, por grupo Gráfico 66: Narrativas criadas, por tipo de sessão 
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Observando o número médio de narrativas por sessão (e considerando cada um dos 

grupos e das duas tipologias de sessão) – Gráfico 67 – verifica-se que, ainda que o grupo “i_1” 

tenha criado um número superior de narrativas – no total (Gráfico 65), é no grupo “i_2” que o 

número de narrativas nas sessões “T+n” é superior (Gráfico 67): nas sessões T+ 1, o número 

médio de narrativas por sessão é superior no grupo “i_1” (1,9), enquanto que nas sessões 

“T+n”, o número médio de narrativas por sessão é superior no grupo “1_2” (1,75). 
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Gráfico 67: Número médio de narrativas criadas, por tipo de sessão e por grupo 

  
As diferentes narrativas tiveram diferentes níveis de complexidade (número de imagens 

por narrativa) e de participação (número de crianças que seleccionaram e posicionaram 

imagens para o respectivo cenário). Considerando apenas as sessões colaborativas (T+n) 

verifica-se – Gráficos 68 e 69 – que o número médio de crianças participativas se situa perto 

dos 4 (em ambos os grupos) e que o número médio de imagens por narrativa é superior nas 

narrativas “T+n” do grupo “i_1”. De notar que o número máximo de imagens que se verificou na 

totalidade das narrativas ocorreu na narrativa 25 do grupo “i_2” (9 imagens).  
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Gráfico 68: Nº médio de imagens por narrativa (t+n)     Gráfico 69: Número médio de crianças participativas  
por narrativa (t+n) 

 

  
Importa ainda referir que, durante as sessões, nem todos os cenários foram geradores de 

narrativas o que significa que o somatório final de imagens das diferentes narrativas (206) não 

corresponde ao número total de imagens seleccionadas (descrito na alínea c)183 - 322). 

Sublinha-se ainda que o grau de complexidade das narrativas foi, de alguma forma, não 

apenas dependente do ritmo de colocação das imagens nos cenários (estruturado no 

                                                 
183 Página 371. 
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mecanismo de gestão da vez anteriormente referido), mas igualmente controlado pelo 

terapeuta on-line que decidia em que altura deveria criar a narrativa, analisando a 

complexidade que os cenários iam adquirindo.  

Considerando a relação entre o número de imagens por narrativa e o número de crianças 

que participaram em cada uma delas (relativamente apenas às narrativas das sessões 

colaborativas), verifica-se (Gráficos 70 e 71) que é no grupo “i_1” que o número de imagens 

por narrativa apresenta uma maior regularidade ao longo das diferentes narrativas. Tanto no 

grupo “i_1”, como no grupo “i_2” verificou-se existir uma relação (ainda que não em todas as 

narrativas) entre o número de crianças participativas e o número de imagens por narrativa. 
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Gráfico 70: Nº de imagens e nº de crianças participativas por narrativa, sessões “t+n”, grupo i_1, evolução 
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Gráfico 71: Nº de imagens e nº de crianças participativas por narrativa, sessões “t+n”, grupo i_2, evolução 
  

No que respeita aos textos das narrativas (disponíveis na Tabela 35184) verificou-se que o 

algoritmo de construção dinâmica da narrativa permitiu a geração integral dos textos, ainda que 

se tenha verificado que, nas narrativas com um número elevado de imagens, as funções de 

“ligação” e “formatação” (descritas na secção 4.4.4.5.) revelaram algumas fragilidades, 

essencialmente ao nível da função de “ligação”, devido ao número reduzido de elementos de 

ligação textual previstos no algoritmo. Considerando os sujeitos da acção de cada um dos 

textos – dinamicamente dependentes da colocação inicial de imagens da categoria “amigos” 

                                                 
184 Para a apresentação na tabela, os nomes das crianças foram substituídos pelos respectivos códigos. 
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(conforme descrito na Secção 4.4.4.5.)185 – e observando apenas as narrativas das sessões 

colaborativas (T+n) verifica-se que, nas narrativas do grupo “i_1”, das oito criadas, apenas em 

duas (a 21 e a 26, que ocorreram nas sessões 4 e 9186) o texto não integra os nomes das 

crianças on-line como sujeitos da acção; nas narrativas das sessões colaborativas do grupo 

“i_2”, em 14 apenas em 3 não se verificou a integração dos nomes das crianças como sujeitos 

da acção (narrativas 14, 15 e 22, que ocorreram nas sessões 4, 5 e 9187, respectivamente). 
  
Narrativas criadas 
 
i_1 

n 1 O C2_i1 abriu o guarda chuva. A seguir chegou o jardineiro. 
n 2 O C2_i1 bebeu coca-cola, ice-tea, comeu batatas-fritas e bebeu sumo de laranja. 
n 3 A C5_i1 foi saltar à corda. Depois disso chegou uma menina. 
n 4 A C5_i1 tocou viola e piano. Mais tarde chegou o pai. 
n 5 Chegou uma menina e trouxe os legos. 
n 6 Estava a chover. A C4_i1 viu um carro. Mais tarde chegou uma menina. 
n 7 A C1_i1 trouxe uma bola e uma boneca. A seguir chegou o pai. 
n 8 Era de noite. Chegou a avó e foi andar de avião. Entretanto viu um cão e bebeu coca-cola. 
n 9 Chegou o professor e o pai. 
n 10 O C3_i1 bebeu água e comeu um bife. Então foi almoçar. 
n 11 Chegou uma menina e tocou flauta. Então foi andar de carro. 
n 12 Chegou a avó e foi dormir. 
n 13 A C1_i1 viu um avião. Depois chegou a avó e tocou viola. 
n 14 A C1_i1 trouxe uma boneca, viu um cão e tocou piano. 
n 15 A C1_i1 foi ver televisão. Em seguida chegou uma menina e trouxe uma bola. 
n 16 Chegou a mãe e o jardineiro, viram um leão e tocaram tambor. Então chegou a avó. 
n 17 Estava um dia bonito, cheio de sol. O C3_i1 foi andar de bicicleta. Depois disso apanhou flores. 
n 18 O C2_i1 tocou tambor e trouxe legos. 

sessões t + 1 

n 19 Chegou o pai e tocou viola e piano. 
n 20 Estava um dia bonito, cheio de sol. O C3_i1, a C4_i1, a C5_i1, o C2_i1 e a C1_i1 viram uma 

bicicleta, tocaram viola e tambor. A seguir foram andar de avião e chegou a mãe. 
n 21 Estava um dia bonito cheio de sol. Chegou o jardineiro, a mãe e uma menina e abriram o guarda-

chuva. A seguir foram andar de comboio. 
n 22 Apareceu o arco-íris. A C4_i1, o C3_i1, a C1_i1, o C2_i1 e a C5_i1 tocaram viola. Chegou a mãe e 

o jardineiro e levantaram-se. A seguir viram um cão. 
n 23 A C5_i1, a C1_i1, o C3_i1, a C4_i1 e o C2_i1 tocaram tambor. Logo a seguir chegou uma menina, 

comeu batatas-fritas e viu um cão. Depois disso chegou o jardineiro. 
n 24 Apareceu o arco-íris no céu. A C5_i1, a C1_i1, o C3_i1, a C4_i1 e o C2_i1 viram uma avião. 

Vestiram o vestido. Depois chegou uma menina e viu um barco. Logo a seguir foi andar de carro e 
foi dormir. 

n 25 A C5_i1, a C1_i1, o C3_i1, a C4_i1 e o C2_i1 comeram pão e beberam coca-cola. Depois disso 
chegou a avó e comeu batatas-fritas, bebeu água, viu um cão, bebeu sumo de laranja e tocou 
piano. Entretanto chegou o avô. 

n 26 Chegou o jardineiro e vestiu o casaco. Mais tarde chegou uma menina e tocou flauta, comeu pão e 
bebeu sumo de laranja. 

sessões t + n 

n 27 O C3_i1, a C1_i1, a C5_i1, o C2_i1 e a C4_i1 tocaram flauta, xilofone e comeram batatas-fritas. 
Logo a seguir chegou um menino e a mãe e foram correr. 

                                                 
185 Os nomes das imagens da categoria “amigos” são identificados como sujeitos da acção apenas caso correspondam à primeira 
imagem posicionada no cenário. 
 
186, 34 Consideram-se aqui as dez sessões globais (duas T+1 e oito T+n). 
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i_2 

n 1 O C5_i2 foi andar de bicicleta. A seguir viu um cão. 
n 2 O C5_i2 foi jogar à bola. Depois disso chegou o jardineiro e foi correr e jantar. 
n 3 A C1_i2 viu um cão. Logo a seguir foi andar de avião. 
n 4 Estava a chover. A C3_i2 vestiu as calças. 
n 5 O C2_i2 comeu um bolo. De seguida foi andar de avião. 
n 6 Chegou uma menina e foi andar de carro. 
n 7 Chegou o jardineiro e foi andar de bicicleta. Mais tarde tocou tambor. 
n 8 O C5_i2 foi andar de carro e foi correr. De seguida tocou viola. 
n 9 A C1_i2 foi andar de bicicleta e andar de carro. Mais tarde tocou tambor. 
n 10 A C3_i2 foi andar de bicicleta e foi para a escola. Então tocou tambor. 

sessões t + 1 

n 11 O C2_i2 comeu batatas-fritas. Logo a seguir chegou a mãe e tocou piano. 
n 12 O C2_i2, a C1_i2, o C5_i2, o C4_i2 e a C3_i2 foram dormir. De seguida chegou a mãe e foi jogar à 

bola. Logo a seguir viu um gato e um cão. 
n 13 O C5_i2, o C4_i2, a C3_i2, a C1_i2 e o C2_i2 abriram o guarda-chuva e viram um cão. Depois 

foram andar de bicicleta e levantaram-se. Depois disso viram um comboio. Depois chegou o avô e 
comeu batatas-fritas. 

n 14 Chegou o jardineiro e bebeu coca-cola. Logo a seguir chegou a mãe e a avó e comeram batatas-
fritas. 

n 15 Chegou o avô e vestiu a camisola. Depois chegou o professor e abriu o guarda-chuva. Depois disso 
foi ver televisão e viu um cão. 

n 16 A C1_i2, a C3_i2, o C2_i2, o C4_i2 e o C5_i2 tocaram flauta, tambor e viola. 
n 17 O C2_i2, a C1_i2, a C3_i2, o C4_i2 e o C5_i2 tocaram flauta. Entretanto foram andar de bicicleta. 

Logo a seguir comeram batatas-fritas. Depois disso foram saltar à corda. Então chegou uma menina 
e a mãe. 

n 18 Estava um dia bonito, cheio de sol. O C2_i2, a C1_i2, a C3_i2, o C4_i2 e o C5_i2 viram uma 
bicicleta. A seguir chegou a mãe, tocou flauta e comeu batatas. Depois chegou um menino. 

n 19 Era de noite. O C2_i2, a C1_i2, o C4_i2, a C3_i2 e o C5_i2 beberam leite. Depois foram dormir. 
n 20 O C5_i2, o C4_i2, o C2_i2, a C1_i2 e a C3_i2 foram andar de barco. Depois chegou o pai e a mãe e 

abriram o guarda-chuva. Logo a seguir chegou um menino e comeu batatas-fritas. 
n 21 O C5_i2, o C4_i2, o C2_i2, a C1_i2 e a C3_i2 foram jantar. 
n 22 Chegou a mãe e foi brincar com o jogo de argolas. Em seguida viu um cão, um gato e bebeu leite. 

De seguida foi correr. A seguir viu um leão junto a uma árvore. 
n 23 Estava um dia bonito cheio de sol. O C2_i2, a C3_i2, a C1_i2, o C4_i2 e o C5_i2 tocaram viola, 

tambor e beberam coca-cola. 
n 24 Estava um dia bonito, cheio de sol. O C5_i2, a C1_i2, a C3_i2, o C4_i2 e o C2_i2 viram um cão, um 

gato e um peixe. Depois chegou a mãe e foi jogar à bola. 

sessões t + n 

n 25 Estava a chover. O C5_i2, a C1_i2, a C3_i2, o C4_i2 e o C2_i2 abriram o guarda-chuva e vestiram o 
casaco. Entretanto foram andar de comboio. 

 

Tabela 35: Narrativas criadas 

 
e) Execução de tarefas 

A avaliação da capacidade de execução das tarefas foi efectuada através da observação 

participante das sessões. As tarefas observadas foram: entrada, login, escolha da cor, 

selecção de baús (objectos, amigos e acções), selecção de imagens dos baús, posicionamento 

de imagens, criação de novo cenário, armazenamento de cenário, abertura de cenário, criação 

de narrativa, armazenamento da narrativa, abertura de narrativa, saída, actividades (1 a 12). As 

cinco categorias de registo utilizadas foram: autonomia total (at), alguma autonomia (aa), ajuda 

verbal (av), ajuda física (af) e incapacidade de execução (ie) e tarefa não executada – Cf. 

Tabela 33, Secção 4.5.3.2.  

De notar que, neste contexto, a avaliação da forma como as tarefas relativas às 12 

actividades foram executadas foi efectuada considerando apenas a interacção e habilidade. A 
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análise do número de erros e sucessos na execução das actividades foi realizada através da 

recolha directa dos sucessos e insucessos e encontra-se descrita adiante. 

Note-se ainda que, em cada sessão, apenas algumas tarefas foram executadas (por 

exemplo, as tarefas de criação e abertura de novo cenário e nova narrativa podem apenas ser 

realizadas em sessões de tipo T+1; por outro lado, em cada sessão foram lançadas apenas 

algumas actividades, não tendo sido realizada qualquer sessão na qual tivessem sido lançadas 

as doze actividades disponíveis). Assim, no tratamento dos dados, na análise comparativa das 

diferentes categorias de registo, foram considerados os valores relativos às tarefas executadas 

no contexto da sessão, ainda que se representem os valores relativos à incapacidade de 

execução (esta não relativa a tarefas não executadas na sessão, mas antes relativa à 

incapacidade para executar tarefas da sessão188).  

Considerando a globalidade das tarefas e das sessões de ambos os grupos (Gráfico 72), 

verifica-se que 34,8% das tarefas foram realizadas com ajuda física (do adulto acompanhante). 

Apenas 7,3% não foram executadas por incapacidade. Destacam-se ainda os valores relativos 

à autonomia: 22,4% de tarefas executadas com autonomia total e 14,6% de tarefas executadas 

com alguma autonomia (37% no total, ou seja, uma percentagem superior à registada nas 

ajudas físicas). 
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Gráfico 72: Capacidade de execução, globais 

 
Observando a distribuição destes valores pelos dois grupos (Gráfico 73), verifica-se que 

no grupo “i_1” se destaca a percentagem de tarefas executadas com total autonomia (27,9%) 

(no grupo “i_2” apenas 17,4% das tarefas foram realizadas com este nível de autonomia); já no 

grupo “i_2” verifica-se uma percentagem elevada de ajudas físicas (47,2%). Considerando o 

total de autonomias e o total de ajudas, pode-se verificar que no grupo “i_1”, 52,1% das tarefas 

foram realizadas com autonomia e 39,3% com ajuda, enquanto que no grupo “i_2”, 23,1% das 

tarefas foram realizadas com autonomia e 70,7% com ajuda. Apesar destes valores de 

                                                 
188 Importa ainda referir que a incapacidade observada e registada de execução de uma tarefa não significa que a mesma não tenha 
sido executada (nestes casos, as tarefas foram realizadas pelo adulto acompanhante – veja-se o caso das tarefas “entrada”, “login” ou 
“escolha da cor”, necessárias para o início da sessão: o registo de incapacidades de execução destas tarefas corresponde à execução 
das mesmas por parte do adulto acompanhante). 
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autonomia superior no grupo “i_1”, verifica-se que foi neste grupo que ocorreu o maior número 

de incapacidades de execução. 
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Gráfico 73: Capacidade de execução, por grupo 

 

Considerando ambos os grupos e observando as diferentes tarefas realizadas (excluindo 

as actividades) – Gráfico 74 –, verifica-se que as tarefas relativas à abertura de cenário e 

narrativa e de criação da narrativa não foram executadas em qualquer sessão. Observa-se 

ainda um grande número de tarefas nas quais se verificaram percentagens elevadas de ajudas 

físicas; já na tarefa de “login” destaca-se a percentagem de ajudas verbais. 
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Gráfico 74: Capacidade de execução (globais), por tarefa (excluindo as actividades) 

 

A análise da capacidade de execução destas tarefas em cada um dos grupos (Gráficos 

75 e 76) revela que a tarefa de criação de um novo cenário foi realizada apenas no grupo “i_1” 

e que, neste grupo, apenas na tarefa de “login” se verificou uma percentagem expressiva de 

tarefas realizadas com ajudas verbais. Já no grupo “i_2” observa-se que a execução com ajuda 

física ocorreu de forma maioritária nas diferentes tarefas. 
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Gráfico 75: Capacidade de execução (globais), por tarefa (excluindo as actividades), grupo i_1 
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Gráfico 76: Capacidade de execução (globais), por tarefa (excluindo as actividades), grupo i_2 

  
Considerando apenas as tarefas relativas às doze actividades189 e no que respeita aos 

resultados globais de ambos os grupos (Gráfico 77), verifica-se que as actividades 1, 3, 7 e 

12190 foram executadas com percentagens superiores de autonomia e inferiores de ajudas. As 

incapacidades de execução registaram-se apenas nas actividades 1, 4, 7, 8 e 12191.    
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Gráfico 77: Capacidade de execução (globais), por actividade 

 

                                                 
189 Importa sublinhar que o objectivo deste teste e avaliação do ANCORA não compreende a avaliação detalhada e compreensiva das 
competências das crianças para responder aos desafios das actividades prototipadas. 
190 Juntar itens por grupo, loto de letras, corresponder número à quantidade, identificar sons instrumentais. 
191 Juntar itens por grupo, seleccionar palavras, corresponder número à quantidade, grupo de cinco, identificar sons instrumentais. 
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A análise da capacidade de execução das actividades em cada um dos grupos (Gráficos 

78 e 79) revela que no grupo “i_1” apenas se verificaram incapacidades de execução nas 

actividades 7 e 12192, enquanto que no grupo “i_2” se registaram incapacidades de execução 

nas actividades 1, 4, 7, 8 e 12193. Observa-se ainda que no grupo “i_1” apenas nas actividades 

4, 5 e 8194 se verificam percentagens expressivas de ajudas; já no grupo “i_2” as ajudas 

assumem percentagens elevadas nas diferentes actividades (destacando-se a actividade 8195 

como aquela em que se verifica a percentagem mais elevada de autonomias). 
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Gráfico 78: Capacidade de execução, por actividade, grupo i_1 
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Gráfico 79: Capacidade de execução, por actividade, grupo i_2 

 

Analisando agora a forma como os diferentes comportamentos de execução, relativos às 

diferentes tarefas, foram evoluindo ao longo das dez sessões, e considerando ambos os grupo 

(Gráfico 80), verifica-se que as incapacidades de execução ocorreram maioritariamente nas 

primeiras sessões, descendo progressivamente da primeira para a décima sessão. A 

percentagem de ajudas físicas foi igualmente baixando ao longo das sessões (de forma mais 

expressiva a partir da oitava sessão) e, de forma concordante, a percentagem de tarefas 

realizadas com autonomia total e alguma autonomia subiu da primeira para a última sessão (de 

17% para 33% e de 8% para 18%, respectivamente). 

                                                 
192 Corresponder número à quantidade e identificar sons instrumentais. 
193 Juntar itens por grupo, seleccionar palavras, corresponder número à quantidade, grupo de cinco, identificar sons instrumentais. 
194 Seleccionar palavras, loto de palavras, grupos de cinco. 
195 Grupos de cinco. 
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Gráfico 80: Capacidade de execução, evolução (globais) 

 
Observando esta evolução apenas relativa ao grupo “i_1” (Gráfico 81), verifica-se uma 

descida acentuada das ajudas (de 26% nas ajudas verbais – sessão 1 – para 11% – sessão 

10; de 23% nas ajudas físicas – sessão 1 – para 11% – sessão 10). A percentagem de tarefas 

realizadas com autonomia sobe de forma expressiva da primeira para a última sessão: de 17% 

para 50% (autonomia total) e de 13% para 20 (alguma autonomia). Observa-se ainda que a 

parir da sessão oito, a percentagem de tarefas realizada com alguma autonomia desce, dando 

lugar a uma expressiva subida da percentagem de tarefas realizada com autonomia total. É a 

partir da sessão cinco que se verifica, cumulativamente, um decréscimo expressivo na 

percentagem de tarefas realizadas com incapacidade e uma subida expressiva das tarefas 

realizadas com alguma autonomia. 
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Gráfico 81: Capacidade de execução, evolução, grupo i_1 
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Considerando apenas o grupo “i_2” (Gráfico 82) verifica-se uma descida gradual da 

percentagem de tarefas realizadas com ajuda física e uma subida das tarefas realizadas com 

ajuda verbal e com alguma autonomia, de forma mais expressiva a partir da sessão sete. 
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Gráfico 82: Capacidade de execução, evolução, grupo i_2 

 
f) Motivação/satisfação, cansaço/distracção 

A análise da motivação/satisfação e do cansaço/distracção foi realizada pela observação 

dos seguintes eventos, ao longo das diferentes sessões: animação inicial, início da sessão, 

construção do cenário, visualização da narrativa, comunicações por voz, actividades 1 a 12, 

sorriso positivo, sorriso negativo, sair, e animação final. Para a análise dos níveis de motivação 

e satisfação foi utilizada uma escala com cinco categorias de registo: muita motivação, alguma 

motivação, pouca motivação, nenhuma motivação. Os níveis de cansaço e distracção foram 

analisados através da escala: nenhum cansaço, pouco cansaço, algum cansaço, muito 

cansaço.  

De notar que a análise cumulativa destes dois itens (motivação e cansaço), nos mesmos 

eventos, teve como principal objectivo o despiste de situações em que um défice de motivação 

não coincida directamente com um aumento do cansaço (e vice-versa). Considera-se pois que 

estes dois itens de análise são de controlo mútuo. 

Globalmente, pode verificar-se, no Gráfico 83, que na grande maioria dos eventos se 

registaram percentagens elevadas de motivação/satisfação e reduzidas de cansaço/distracção. 

Efectivamente, verificam-se percentagens muito baixas de eventos nos quais as crianças 

aparentaram pouca ou nenhuma motivação e satisfação, e algum ou pouco cansaço.  
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Gráfico 83: Motivação e cansaço, globais 

 

Comparando os dois grupos (Gráfico 84), observa-se ainda que os níveis mais elevados 

de motivação e satisfação foram ligeiramente superiores no grupo “i_2”.  
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Gráfico 84: Motivação e cansaço, por grupo 

 

Analisando a forma como estes níveis se distribuíram pelos diferentes eventos verifica-se 

(Gráfico 85) uma pequena quebra na motivação/satisfação no momento de visualização da 

narrativa e uma subida dos níveis de cansaço/distracção). Esta quebra é mais acentuada nas 

actividades 5 e 10196 no aparecimento do sorriso negativo. De notar que, nestes três últimos 

eventos, não se verifica uma relação coincidente entre a descida dos níveis mais elevados de 

motivação/satisfação e a subida dos níveis mais elevados de cansaço/distracção, sendo esta 

observação particularmente expressiva no evento do sorriso negativo.  

                                                 
196 Loto de palavras e somar com pintas do dado. 
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Gráfico 85: Motivação e cansaço (globais), por evento 

 
Observando estes níveis em cada um dos grupos (Gráfico 86 e Gráfico 87), verifica-se 

que no grupo “i_1” ocorreu uma pequena quebra na motivação durante a visualização da 

narrativa assim como durante as actividades 4, 5, 7, 9 e 10197. O aparecimento do sorriso 

negativo foi igualmente um momento no qual a motivação baixou. Este último e as actividades 

9 e 10198 foram os únicos momentos nos quais a quebra da motivação foi expressiva. Nestes 

três eventos não se verifica uma coincidência entre a descida dos níveis mais elevados de 

motivação/satisfação e a subida dos níveis mais elevados de cansaço/distracção.  
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Gráfico 86: Motivação e cansaço, por evento, grupo i_1 

 

Já no grupo “i_2”, as quebras na motivação ocorreram durante as actividades 3, 5, 7, 8 e 

12199 e durante o aparecimento do sorriso negativo. Verifica-se ainda que os níveis de 

distracção/cansaço são mais elevados durante as diferentes actividades. Mais uma vez, são 

                                                 
197 Seleccionar palavras, loto de palavras, corresponder número à quantidade, corresponder número às pintas do dado, somar com 
pintas do dado. 
198 Corresponder número às pintas do dado, somar com pintas do dado. 
199 Loto de letras, loto de palavras, corresponder número à quantidade, grupos de cinco, identificar sons instrumentais. 
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muito os eventos nos quais não se verifica uma relação directa entre a descida dos níveis de 

motivação/satisfação e a subida dos níveis de cansaço/distracção. Importa ainda referir que, ao 

contrário do que se verificou no grupo “i_1”, não se verificou, neste grupo, uma quebra na 

motivação/satisfação no momento da visualização da narrativa: nos Gráficos 88 e 89 é possível 

realizar uma análise comparativa dos níveis de motivação/satisfação e de cansaço/distracção 

nos momentos de construção do cenário, visualização da narrativa e comunicação por voz. 
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Gráfico 87: Motivação e cansaço, por evento, grupo i_2 

 

 Efectivamente, os Gráficos 88 e 89 permitem observar algumas diferenças entre os dois 

grupos, nos níveis de motivação/satisfação e de distracção/cansaço nos eventos de construção 

do cenário, visualização da narrativa e comunicações por voz: no grupo “i_2” verificam-se 

percentagens superiores de eventos de construção de cenário e visualização da narrativa com 

níveis elevados de satisfação/motivação. Apenas nos eventos de comunicações por voz se 

verificam percentagens superiores dos níveis de motivação/satisfação no grupo “i_1”. 
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Gráfico 88: Motivação e cansaço (cenário, narrativa, voz), grupo i_1 



 
Estudo de Caso  
Teste e Avaliação do Protótipo 

  pag. 384 
 

16%
22%

0% 6%0% 2% 2%

78% 72%

6%
18% 20%

4% 2% 6%0% 2% 2%

70%

92%
82%

6%2%

90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

construção do cenário visualiz. narrativa comunicação voz

muita motivação alguma motivação pouca motivação nenhuma motivação

nenhum cansaço pouco cansaço algum cansaço muito  cansaço
 

Gráfico 89: Motivação e cansaço (cenário, narrativa, voz), grupo i_2 

  
Analisando agora a forma como estes níveis evoluiriam ao longo das dez sessões e 

considerando a globalidade de eventos e ambos os grupos – Gráfico 90 –, verifica-se que foi 

nas sessões um, cinco, oito e dez que se registaram as maiores quebras de 

motivação/satisfação.  
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Gráfico 90: Motivação e cansaço (globais), evolução 

 

Observando os dois grupos, comparativamente, (Gráfico 91 e 92) verifica-se que no 

grupo “i_1” se observam quebras mais expressivas nas sessões 5, 8 e 10, enquanto que no 

grupo “i_2” as quebras mais expressivas são nas sessões 5 e 10, ainda que na oitava se 

verifique algum cansaço/distracção.  
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Gráfico 91: Motivação e cansaço, evolução, grupo i_1 
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Gráfico 92: Motivação e cansaço, evolução, grupo i_2 

 
g) Execução das actividades 

Apesar do teste do ANCORA não ter por objectivo proceder a uma avaliação dos 

conteúdos desenvolvidos, nomeadamente das actividades prototipadas (particularmente da 

competência de execução das mesmas por parte das crianças), foram recolhidos dados 

importantes acerca da execução das actividades, fornecidos pelo módulo de monitorização 

directa, que importa descrever. 

Começa por verificar-se que o número de actividades realizadas por cada grupo variou 

(de notar que cabe ao terapeuta on-line seleccionar quais e quantas actividades são lançadas 

em cada sessão): no grupo “i_1” foram realizadas 21 actividades no total das dez sessões, 

enquanto que no grupo “i_2” foram realizadas 30 (Gráfico 93). Analisando as dez sessões 

(Gráfico 94), verifica-se que no grupo “i_1” se realizaram duas actividades em todas as 

sessões, à excepção da sessão 4, na qual ocorreram três. No grupo “i_2” ocorreram mais 

variações: duas actividades nas sessões 1 a 3; três actividades nas sessões 4, 6, 7, 8 e 10; 

quatro actividades na sessão 5; e cinco actividades na sessão 9. 
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Gráfico 93: Nº total de actividades realizadas     Gráfico 94: Nº de actividades realizadas, por grupo e por 
sessão 

 
Na Tabela 36 indicam-se as actividades realizadas em cada sessão, por cada um dos 

grupos. 
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sessão 1       x x     
sessão 2 x           x 
sessão 3  x          x 
sessão 4    x  x x      
sessão 5     x    x    
sessão 6 x        x x   
sessão 7 x          x  
sessão 8 x           x 
sessão 9   x    x      
sessão 10    x        x 
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sessão 1       x x     
sessão 2 x           x 
sessão 3 x        x    
sessão 4  x     x    x  
sessão 5 x     x  x    x 
sessão 6    x  x    x   
sessão 7   x     x   x  
sessão 8     x    x x   
sessão 9 x x    x x     x 
sessão 10 x   x       x  
 

Tabela 36: Actividades realizadas, por grupo e por sessão 

 
 

Observando a forma como as diferentes crianças executaram as actividades, verifica-se 

(Gráfico 95) que no grupo “i_1” todas as actividades foram terminadas com sucesso por todas 

as crianças, enquanto que no grupo “i_2” apenas 95% das actividades lançadas foram 

terminadas com sucesso. Estas actividades não terminadas pelo grupo “i_2” ocorreram 

(Gráfico 96) nas sessões 1, 4, 5, 6 e 10, e nas actividades 1, 4, 6, 7 e 8 (Gráfico 97). 
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Gráfico 95: Execução das actividades, por grupo   Gráfico 96: Execução das actividades (g. i_2), por sessão 
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Gráfico 97: Execução das actividades (grupo i_2), por actividade 

 

No que respeita à execução dos itens das diferentes actividades (igualmente 

contabilizados pelo módulo de monitorização do ANCORA), verifica-se (Gráfico 98) que no 

grupo “i_1”, 96% dos itens foram executados com sucesso, enquanto que no grupo “i_2” esta 

percentagem foi de 94%. De notar que o número de itens executados com insucesso inclui os 

itens não realizados, ou realizados com insucesso, das actividades não terminadas ou 

terminadas com insucesso patentes nos gráficos acima apresentados. 
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Gráfico 98: Execução de itens das actividades, por grupo 

 
As sessões em que ocorreram estas execuções de itens com insucesso foram, no caso 

do grupo “i_1” as 3, 5 e 8 e, no caso do grupo “i_2”, as 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 (Gráficos 99 e 100). 

As actividades nas quais se verificaram as execuções de itens com insucesso foram, no caso 

do grupo “i_1” as 1, 5, 9 e 12 e, no caso do grupo “i_2”, as 1, 4, 6, 7, 8, 10 e 11 – Gráficos 101 

e 102. Verifica-se, portanto, comparando os dados dos Gráficos 97 e 102, que no grupo “i_2” 

as actividades 10 e 11 correspondem às actividades terminadas (executadas globalmente com 

sucesso), mas nas quais ocorreram insucessos nos itens. 
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Gráfico 99: Execução de itens das actividades, por sessão, grupo i_1 
Gráfico 100: Execução de itens das actividades, por sessão, grupo i_2 
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Gráfico 101: Execução de itens das actividades, por actividade, grupo i_1 
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Gráfico 102: Execução de itens das actividades, por actividade, grupo i_2 

 

 Foram ainda recolhidos dados relativos ao tempo médio de execução das actividades 

(Gráfico 103) – igualmente através do módulo de monitorização do sistema – (de notar que os 

valores globais apresentados foram calculados considerando apenas o número de actividades 

terminadas com sucesso): no grupo “i_1” o tempo médio de execução das actividades foi de 

194,8 segundos (3:2 minutos) e, no grupo “i_2”, foi de 190,8 segundos (3:18 minutos). 

Observando o tempo médio de execução de cada uma das actividades (Gráfico 104), verifica-
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se que no grupo “i_1” a actividade 10 foi a que registou o tempo mais elevado (500:4 

segundos), seguida da 5, da 4 e da 1; já no grupo “i_2” as actividades cujo tempo médio de 

execução foi mais longo foram a 10, a 3 e a 5. Comparando os dois grupos, verifica-se que é 

na actividade 10 que se observa a maior discrepância no tempo médio de execução (500 

segundos no grupo “i_1” e 324 segundos no grupo “i_2”); de notar que apenas nas actividades 

3, 8, 9, 11 e 12, o tempo médio de execução foi superior no grupo “i_2”, por comparação com o 

grupo “i_1”. 
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Gráfico 103: Tempo médio de execução das actividades, por grupo 
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Gráfico 104: Tempo médio total de execução das actividades, por actividade e por grupo 

 
Por fim, observando os dados inseridos (pelos terapeutas on-line) nos campos abertos 

dos ecrãs de recolha de dados do módulo de monitorização, e no que respeita à execução das 

actividades, verifica-se que estes assumem uma função importante na contextualização dos 

sucessos e insucessos das crianças on-line favorecendo a compreensão de eventos e 

comportamentos relevantes200. Na Tabela 37 apresentam-se os textos que foram inseridos 

nestes campos, durante as sessões, pelos terapeutas on-line, bem como alguns comentários 

recolhidos durante a observação participante. 

 

                                                 
200 Conforme adiante descrito, a informação relativa a eventos e comportamentos que ocorreram nas salas das crianças (CClient) foi 
fornecida ao terapeuta on-line através dos mecanismos de comunicação síncrona do ANCORA (comunicação por voz e por texto). 
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Comentários relativos à execução das actividades 
 
i_1 

 
 

sessão 1  
c2_1 “Levou muito tempo na contagem de 2 itens (act. 7), ainda que tivesse contado imediatamente o nº de objectos 

presentes – insistiu no erro sabendo a resposta” 
sessão 3  
c2_i1 “não terminou a 12 (faltava identificar 2) porque descobriu o botão de repetição do som e errava 

propositadamente para voltar a ouvir o som” 
sessão 5  
c5_i1 “Não terminou a 5 (faltaram 4 itens)” 
c3_i1 “Não terminou a actividade 9 (faltaram 4 itens)” 
sessão 8  
c5_i1 “Não terminou a actividade 1 (ficou no início da 3ª) porque estava muito impaciente e com sono” 
c3_i1 “Não terminou a actividade 1 (faltou 1) devido a um erro de sistema” 
c2_i1 “Não terminou a actividade 1 (faltou 1), porque carregou na seta de avanço de categoria” 

 
 
i_2 

 
 

 

sessão 1  
c1_i2 “Foi incapaz de executar as actividades” 
sessão 3  
c1_i2 “Tem dificuldade em compreender o objectivo das tarefas; progressos na interacção e satisfação” 
sessão 4  
c1_i2 “Teve muitas ajudas na actividade nº 2; não realizou a actividade nº 7; mais progressos na interacção e 

satisfação” 
sessão 5  
c5_i2 “Não realizou a actividade nº 6 devido a uma interrupção” 
sessão 6  
c1_i2 “Não realizou a actividade nº 4” 
c3_i2 “Não terminou a actividade nº 10 (faltavam 5 itens)” 
sessão 7  
c1_i2 “Não terminou as actividades 8 e 11. A 8 pq foi ao WC” 
sessão 9  
c5_i2 “Ficou a meio da actividade 1 (fez apenas a 1ª categoria, pq carregou na seta)” 
sessão 10  
c1_i2 “Não realizou a actividade 1 (interrupção)” 
c5_i2 “Não realizou a actividade 1, pq carregou na seta” 
 

Tabela 37: Comentários relativos à execução das actividades 

 
h) Periféricos (interacção com dispositivos de input) 

No sentido de avaliar a forma como as diferentes crianças interagiram com o rato e com 

o teclado, foram recolhidos dados, através de observação, relativamente às seguintes tarefas: 

seleccionar itens com o rato, arrastar itens com o rato, inserir letras com o teclado e inserir 

números com o teclado. O registo foi realizado por recurso a uma escala de comportamentos 

de execução: autonomia total (at), alguma autonomia (aa), ajuda verbal (av), ajuda física (af), 

incapacidade de execução (ie). 

Considerando globalmente as funções do rato nas diferentes sessões realizadas, 

verifica-se (Gráfico 105) que este dispositivo foi utilizado com mais autonomia no grupo “i_1” do 
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que no grupo “i_2” (que necessitou de mais ajudas), ainda que se tenha verificado uma 

percentagem ligeiramente superior de incapacidades de execução no grupo “i_1”. 

20,0%

6,0%

27,0%

2,0%

35,0% 32,0%

5,0%

25,0%

45,0%

3,0%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

i_1 i_2

autonomia total alguma autonomia ajuda verbal ajuda física incapacidade

 
Gráfico 105: Capacidade de execução das funções do rato, por grupo 

 

A análise das duas funções analisadas (seleccionar e arrastar) – Gráficos 106 e 107 – 

não revela diferenças expressivas relativamente aos valores globais do dispositivo, ainda que 

se observe uma autonomia ligeiramente superior na função de “arrastar”, por comparação com 

a de “seleccionar”, em ambos os grupos.  

20,0%

2,0%

24,0%
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34,0% 32,0%

10,0%

52,0%
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0,0%

20,0%

40,0%

60,0%
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Gráfico 106: Capacidade de execução das funções do rato (seleccionar), por grupo 
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Gráfico 107: Capacidade de execução das funções do rato (arrastar), por grupo 
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Analisando a forma como os comportamentos de execução das funções do rato 

evoluíram ao longo das dez sessões verifica-se, no grupo “i_1” (Gráfico 108), uma subida 

progressiva da percentagem de execuções com autonomia e uma descida da percentagem de 

execuções com ajuda; para além da sessão 1, verificaram-se incapacidades apenas na sessão 

5 , sendo que foi a partir desta sessão que a percentagem execuções com ajuda física desceu 

e estabilizou. No grupo “i_2” (Gráfico 109) verifica-se, a partir da sessão 7 uma descida da 

percentagem de execuções com ajuda física e uma subida das execuções com ajuda verbal, 

assim como uma subida das execuções com alguma autonomia. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

at 50% 20% 20% 20% 20% 20% 40% 40% 60% 60%

aa 10% 40% 40% 50% 30% 50% 30% 30% 20% 20%

av 0% 0% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 0% 0%

af 20% 40% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20%

inc 20% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0%

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10

 
Gráfico 108: Capacidade de execução das funções do rato, evolução, grupo i_1 
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at 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

aa 0% 0% 0% 0% 10% 0% 10% 10% 10% 20%

av 30% 20% 20% 20% 20% 20% 30% 30% 40% 40%

af 30% 60% 60% 60% 50% 60% 40% 40% 30% 20%

inc 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10

 
Gráfico 109: Capacidade de execução das funções do rato, evolução, grupo i_2 

 

Considerando agora as funções do teclado nas diferentes sessões realizadas, verifica-se 

(Gráfico 110) que a maioria das tarefas foi executada com ajuda em ambos os grupos, ainda 

que no grupo “i_1” se verifiquem percentagens mais elevadas de execuções com autonomia. A 

percentagem de execuções com ajuda física verificou-se com grande expressividade no grupo 

“i_2”.  
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Gráfico 110: Capacidade de execução das funções do teclado, por grupo 

 

Observando comparativamente as função de inserção de letras (Gráfico 111) e inserção 

de números (Gráfico 112) verifica-se que, em ambos os grupos, não se regista qualquer 

incapacidade de execução na inserção de números. 
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Gráfico 111: Capacidade de execução das funções do teclado (inserir letras), por grupo 
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Gráfico 112: Capacidade de execução das funções do teclado (inserir números), por grupo 

 

Analisando a forma como os comportamentos de execução das funções do teclado 

evoluíram ao longo das dez sessões verifica-se, no grupo “i_1” (Gráfico 113), uma subida 

progressiva da percentagem de execuções com autonomia e uma descida da percentagem de 
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execuções realizadas com ajuda verbal (com maior expressividade depois da sessão 7). No 

grupo “i_2” (Gráfico 114), verifica-se que as incapacidades de execução ocorrem apenas nas 

primeiras cinco sessões; é exactamente a partir da sessão 5 que se verifica a subida 

progressiva da percentagem de execuções com ajuda. De notar ainda que da sessão oitava 

para a décima se verifica a descida mais acentuada da percentagem de execuções com ajuda 

física e a subida da percentagem de execuções com ajuda verbal.  
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20%

40%

60%

80%

100%

at 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20%

aa 0% 20% 0% 20% 40% 30% 20% 20% 60% 60%

av 20% 80% 100% 80% 60% 70% 80% 60% 20% 20%

af 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

inc 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10

 
Gráfico 113: Capacidade de execução das funções do teclado, por sessão, grupo i_1 
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s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10

 
Gráfico 114: Capacidade de execução das funções do teclado, por sessão, grupo i_2 

 
i) Comunicações por voz 

No que respeita às comunicações por voz (que podem apenas ser iniciadas e finalizadas 

pelo terapeuta on-line), verifica-se (Gráfico 115) que estas ocorreram em maior número no 

grupo “i_2”. Analisando os eventos nos quais ocorreram as comunicações por voz, observa-se 

(Gráficos 116 e 117) que em ambos os grupos se verifica que as comunicações por voz 

ocorreram em maior número na entrada e na saída, ainda que se verifiquem ocorrências 

noutros eventos das sessões. 
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Gráfico 115: Número total de comunicações por voz, por grupo 
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Gráfico 116: Número total de comunicações por voz, por evento, grupo i_1 
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Gráfico 117: Número total de comunicações por voz, por evento, grupo i_2 
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Considerando as diferentes sessões realizadas (Gráfico 118), observa-se que no grupo 

“i_1” se verificou uma tendência de descida do número de comunicações por voz da sessão 1 

para a sessão 5, e uma manutenção no número de ocorrências a partir desta sessão; já no 

grupo “i_2” destaca-se o número de ocorrências das sessões 1, 2, 5 e 9. 

0
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40

i_1 34 36 29 25 19 20 20 17 20 20

i_2 32 33 21 25 29 24 24 26 34 24

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10

 
Gráfico 118: Número de comunicações por voz, por grupo (evolução) 

 

No que respeita à percentagem de respostas às comunicações por voz (número de 

vezes que as crianças responderam ao terapeuta on-line), observa-se (Gráfico 119) que em 

ambos os grupos se verificou uma percentagem muito elevada de respostas às comunicações, 

ainda que de forma ligeiramente mais expressiva no grupo “i_1”. A análise de cada um dos 

eventos (Gráficos 120 e 121) permite observar que no grupo “i_1” apenas nos eventos de 

“construção do cenário 1”, “visualização da narrativa 1”, “sair” e em algumas actividades não 

ocorreram respostas às comunicações por voz; já no grupo “i_2” o número de eventos nos 

quais se registaram 100% de respostas às comunicações por voz é inferior.  
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Gráfico 119: Respostas às comunicações por voz, por grupo 
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Gráfico 120: Respostas às comunicações por voz, por evento, grupo i_1 
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Gráfico 121: Respostas às comunicações por voz, por evento, grupo i_2 

 

Analisando as 10 sessões (Gráfico 122), observa-se que a percentagem de respostas às 

comunicações apresenta, no grupo “i_1”, uma tendência de descida a partir da sessão 4 (que 

se acentua nas sessões 7, 8 e 9); no grupo “i_2”, observa-se uma tendência de subida com 

picos acentuados nas sessões 5 e 6, e com descidas igualmente acentuadas nas sessões 7 e 

9.  
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Gráfico 122: Respostas às comunicações por voz, por grupo (evolução) 
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i1) Comunicações por voz, análise de conteúdo das respostas das crianças 
Conforme já descrito, a grelha de observação utilizada integra um campo de registo das 

descrições das respostas que cada criança produziu em cada uma das comunicações por voz. 

Com vista ao tratamento sistemático desta tipologia de dados foi efectuada uma análise de 

conteúdo desses registos (os observadores realizaram um registo livre das respostas das 

crianças). Esta análise de conteúdo foi realizada com vista à identificação de padrões de 

resposta (segmentos de conteúdo) e unidades de análise. De notar que a definição das 

categorias de classificação destes segmentos de resposta, nas quais se procedeu ao registo 

das ocorrências das unidades de análise, foi realizada a posteriori, numa lógica exploratória de 

descoberta de indicadores e elementos significativos para o estudo realizado. Importa ainda 

referir que a análise realizada integrou o registo de unidades de conteúdo explícito e de 

unidades de conteúdo implícito. Tal como propõem Fraenkel e Wallen (2003) procedeu-se ao 

registo de ocorrências tanto de natureza explícita como de natureza implícita, correspondendo 

esta última a informação não expressamente verbalizada, mas que se encontra subentendida 

no registo. Por último, e face às já apresentadas especificidades do desenvolvimento da 

linguagem expressiva das crianças portadoras de Trissomia 21 (Cf. Secção 4.2.4.), procedeu-

se à análise não apenas de verbalizações, mas também dos registos dos gestos produzidos 

como resposta às intervenções do terapeuta on-line. 

Na tabela 38 apresentam-se as seis categorias identificadas, assim como exemplos de 

unidades de análise registadas para cada uma das categorias. De notar que, nos textos 

descritivos das respostas das crianças, os nomes de todas as crianças que participaram no 

estudo foram substituídos pelos respectivos códigos201). 
 
Comunicações por voz: categorias de análise de conteúdo e respectivos exemplos de segmentos de conteúdo 
 
categoria 
 

 
exemplos de segmento de conteúdo 
 

 
Saudações e 
Cumprimentos 
 

 
“Olá!”  
 
“Beijinhos!”  

 
“Até segunda!”  
 
“Xau!”  

 
“Até já”  
 
“Olá! Estás boa?”  

 
“Bom fim-de-semana!”  
 
“Boa tarde” 

 
Referências à 
construção do 
cenário 
 

 
“Só fazemos desenhos 
no fim de contar até três” 
 
 “É este. O jardineiro”  

 
“Não quero esperar” 
 
 
 “Vi o desenho” 

 
“Escolho o cão. Não 
é a minha vez.”  
 
“É a minha vez!” 

 
“Vou mexer, yes!” 
 
 
 “Eu gosto de coca-cola”

 
Referências à 
Narrativa 
 

 
“Não é a tua história”  
 
“Quero a história”  

 
“Já sei qual é: é o 
capuchinho vermelho.”  
 
 

 
“A história é 
surpresa.”  
 
 
 
“Menina. Carro. 
Flauta.” 

 
“Jardineiro, menina e 
mãe. Dia vinte e quatro. 
Estava sol! Ó T_i1... De 
comboio!” 

                                                 
201 O registo integral dos textos relativos a estes registos encontra-se, tal como todos os restantes dados relativos ao teste do protótipo, 
no Anexo 30. 
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Referências aos 
pares (outras 
crianças on-line) 
 

 
“Vou ter com a malta202!” 

 
“Olá malta! Olá malta!”  
 
 
“Quem está a mexer ali?” 

 
“Olha, beijinhos para 
todos!” 

 
“A malta. Isto é a malta!”

 
Referências ao 
terapeuta on-line 
 

 
“Quem és tu?”  
 
 
“És minha namorada” 
 
 
 “Quem és? És tu?”  

 
“Olá T_i1! A T_i1 está lá 
dentro?”  
 
“Estou a dar beijinhos à 
T_i1.”  
 

 
“Tu, T_i2?” 
 
 
“Onde estás?”  
 
 
“T_i2. Onde está?” 

 
“Ó T_i2, estás aqui!!! Ó 
T_i2!”  
 
“És a T_i1?” 

 
Utilização de gestos 
 

 
“(adeus com as mãos)”  
 
“(beijos para o 
microfone).”  

 
“(bateu palmas)”  
 
“(acenou 
afirmativamente)” 

 
“(disse que sim com 
a cabeça)” 

 
“(mandou beijinhos)” 

 

Tabela 38: Comunicações por voz: categorias de análise de conteúdo e respectivos exemplos de segmentos de 
conteúdo 

 
A análise de conteúdo realizada, considerando o universo das ocorrências relativas às 

seis categorias definidas, permitiu verificar que, na globalidade dos dois grupos (Gráfico 122), 

grande parte das respostas das crianças foram relativas a cumprimentos e saudações (47,8%); 

as referências ao terapeuta on-line constituem 24,2% das ocorrências e 16,6% à utilização de 

gestos. Apenas 7,8% das ocorrências são relativas à construção do cenário e dinâmica da vez, 

2,1% aos pares (restantes crianças on-line), e 1,6% à narrativa. 
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Gráfico 123: Categorias de resposta às comunicações por voz 

 

Observando comparativamente os dois grupos (Gráfico 124), verifica-se que foi no grupo 

“i_2” que ocorreu a percentagem mais elevada de ocorrências de utilização de gestos; no 

grupo “i_1” verificaram-se as percentagens mais elevadas de referências ao cenário, narrativa 

e pares. Importa ainda sublinhar que no grupo “i_2” se verificaram percentagens muito baixas 

de ocorrências relativas à narrativa e aos pares (0,4% em ambos os casos). 

                                                 
202 A expressão “malta” foi “adoptada” pelo grupo “i_1” para designar o grupo de crianças on-line, na sequência das interacções do pré 
e pós sessão que aconteceram com a equipa de observadores, tendo inclusivamente sido necessário alterar uma das passwords de 
uma das crianças para “malta” durante as sessões. 
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Gráfico 124: Categorias de resposta às comunicações por voz, por grupo 

 
No que respeita à forma como as ocorrências evoluíram ao longo das dez sessões 

(Gráficos 125 e 126) é possível observar que, no grupo “i_1”, é na sétima sessão que se 

verifica a descida mais acentuada das percentagens de ocorrências relativas às referências ao 

terapeuta on-line, pares e narrativa, e uma subida igualmente acentuada da percentagem de 

ocorrências de utilização de gestos. Já no grupo “i_2” verifica-se que as ocorrências relativas à 

narrativa se verificaram apenas na sessão 1, e que as ocorrências relativas aos pares se 

verificaram apenas na sessão 8. 
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narrativa 6,7% 20,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

pares 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 7,7% 12,5% 0,0% 10,0% 0,0% 16,7%

T o-l 20,0% 13,3% 43,8% 27,3% 30,8% 25,0% 0,0% 10,0% 22,2% 25,0%
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Gráfico 125: Categorias de resposta às comunicações por voz, grupo i_1 (evolução) 
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Gráfico 126: Categorias de resposta às comunicações por voz, grupo i_2 (evolução) 

 
j) Comunicações por texto (chat) 

Considerando o cenário de simulação da dispersão geográfica no qual decorreram as 

sessões de teste do ANCORA, a utilização da ferramenta de comunicação síncrona por texto 

foi utilizada de forma apenas experimental e pouco expressiva: efectivamente, o objectivo da 

disponibilização desta ferramenta (estabelecimento de contactos entre o terapeuta on-line e os 

adultos acompanhantes) foi operacionalizado em contactos presenciais que decorreram nos 

momentos de pré e pós sessão. Por outro lado, verificaram-se situações nas quais os adultos 

acompanhantes e os terapeutas comunicaram através da ferramenta de comunicação por voz 

acima descrita. Neste contexto, esta funcionalidade não se revelou pertinente, não tendo 

também sido possível recolher dados consistentes para realizar uma análise e avaliação 

cuidada da mesma. 

Foram lançadas apenas duas comunicações por texto nas sessões do grupo “i_2”, com 

os adultos acompanhantes aa_c2_i2 e aa_c5_i2, e uma nas sessões do grupo “i_1”, com o 

adulto acompanhante aa_c2_i1, transcritas abaixo, na Tabela 39. 
 
Comunicações por texto: transcrição das ocorrências durante as sessões 
 
i_1 
 
t_i1: Então, está a gostar? 
aa_c2_i1: Então, não havia de estar! 
 
i_2 
 
t_i2: Olá! 
aa_c5_i2: Estamos cansados. Não tens fome? É por uma boa causa! 
 
t_i2: Olá! 
aa_c2_i2: João. Adeus! 
 

Tabela 39: Comunicações por texto: transcrição das ocorrências durante as sessões 
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k) Interrupções 
Considerando as diferentes sessões realizadas, ocorreu um número muito reduzido de 

interrupções: apenas quatro no grupo “i_1” e dez no grupo “i_2” (Gráfico 127). De notar que 

nem todas as interrupções ocorridas foram provocadas pelas crianças, já que em alguns casos 

foram decorrentes de falhas na corrente, que aconteceram apenas nas sessões do grupo “i_2”. 

Efectivamente, grande parte das interrupções deveu-se a pedidos das crianças para ir à casa 

de banho. Os distúrbios comportamentais, como causa das interrupções, verificaram-se 

apenas no grupo “i_2”, enquanto que no grupo “i_1” se observa uma percentagem expressiva 

de interrupções devidas a pedidos para beber água (Gráficos 128 e 129). 
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Gráfico 127: Número de interrupções, por grupo          Gráfico 128: Interrupções provocadas pelas crianças, por 
                  grupo 
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Gráfico 129: Causas das Interrupções, por grupo 

 

O tempo médio das interrupções foi ligeiramente superior no grupo “i_2” (Gráfico 130) e 

nem todas as interrupções resultaram na necessidade de reiniciar a sessão, voltando a fazer 

login: apenas as ocorridas no grupo “i_2”, decorrentes das falhas de corrente referidas (Gráfico 

131).  
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Gráfico 130: Tempo médio das interrupções, por grupo       Gráfico 131: Interrupções, necessidade de reiniciar 
      a sessão, por grupo 
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Nem todas as interrupções foram comunicadas ao terapeuta on-line, sendo que no grupo 

“i_2” se verificou uma percentagem superior de interrupções comunicadas (Gráfico 132). A 

comunicação das interrupções foi efectuada por contacto directo ou através da ferramenta de 

comunicação por voz incorporada no ambiente. Conforme se verifica no Gráfico 133, o 

contacto directo foi o meio privilegiado para comunicar as interrupções, ainda que a 

comunicação por voz tenha sido igualmente utilizada em 33,3% das interrupções ocorridas no 

grupo “i_1”, e em 11,1% das interrupções ocorridas no grupo “i_2”. De notar que estes 

contactos directos e presencias, só possíveis dado o cenário de simulação da dispersão 

geográfica no qual decorreram as sessões, não implicaram a deslocação do adulto 

acompanhante nem do terapeuta on-line: foram efectuados pela investigadora que, durante as 

sessões, se encontrava maioritariamente na sala do terapeuta on-line mas que, em situações 

críticas como as interrupções, se deslocava às salas das crianças para recolher informação e 

apoiar na resolução de problemas.  
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Gráfico 132: Interrupções comunicadas ao terapeuta on-line, por grupo  
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Gráfico 133: Formas de comunicação das interrupções ao terapeuta on-line 

 

Observando os eventos/tarefas nos quais ocorreram as interrupções (Gráfico 134), 

verifica-se que no grupo “i_1” estas ocorreram durante a construção do cenário, visualização 

da narrativa e durante as actividades 1 e 5, enquanto que no grupo “i_2” ocorreram apenas 

durante as actividades.  



 
Estudo de Caso  
Teste e Avaliação do Protótipo 

  pag. 405 
 

0

1

2

3

i_1 i_2  
Gráfico 134: Interrupções, por tarefa/evento, por grupo 

 
Analisando as sessões em que estas interrupções ocorreram (Gráfico 135), verifica-se 

que no grupo “i_1” as interrupções se verificaram nas sessões 1, 5, 6 e 7 (uma por sessão), e 

que no grupo “i_2” ocorreram em todas as sessões, à excepção da 3 e da 4, sendo que nas 

sessões 6 e 8 se verificaram 2 interrupções.  
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Gráfico 135: Número de interrupções, por sessão e por grupo 

 
l) Desistências 

Ao longo das diferentes sessões ocorreu apenas uma desistência. Na décima sessão do 

grupo “i_2” a criança c5_i2 seleccionou o botão de sair antes de terminada a sessão. Em todas 

as sessões, o terapeuta on-line comunicava a cada uma das crianças a finalização da sessão, 

e só depois desse diálogo é que as crianças seleccionavam a opção de sair, sendo que no 

caso aqui descrito a criança c5_i2 seleccionou o botão de sair no final da sessão, mas antes da 

terapeuta on-line ter estabelecido o referido diálogo.  

 

j) Erros de sistema 
Para além das interrupções descritas na alínea k), ocorreram interrupções nas sessões 

decorrentes de erros de sistema, em número superior nas sessões do grupo “i_2” – Gráfico 

136. De notar que alguns destes erros foram provocados pelas crianças, pela selecção da tecla 
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“escape” do teclado: 33,3% nas sessões do grupo “i_1”, e 37,5% nas sessões do grupo “i_2” 

(Gráfico 137).   
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Gráfico 136: Nº de erros de sistema, por grupo        Gráfico 137: Erros de sistema provocados pelas crianças, 

        por grupo 

 
As diferentes crianças reagiram de forma diferenciada à ocorrência de erros de sistema. 

A análise das notas dos registos de observação permitiu identificar quatro categorias principais 

de reacção e quantificar a ocorrência das mesmas (Gráfico 138). A reacção observada com 

maior prevalência, em ambos os grupos, foi a “indiferença”, sendo ainda de destacar que a 

“impaciência” foi observada de forma mais expressiva no grupo “i_1”, e o “espanto” no grupo 

“i_2”. 
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Gráfico 138: Reacção aos erros de sistema, por grupo 

 

No que respeita às tarefas/eventos nos quais os erros de sistema ocorreram, verifica-se 

(Gráfico 139) que a maioria dos erros foram registados, tanto no grupo “i_1”, como no grupo 

“i_2”, na entrada, login e construção do cenário. 
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Gráfico 139: Erros de sistema, por tarefa/evento e por grupo 



 
Estudo de Caso  
Teste e Avaliação do Protótipo 

  pag. 407 
 

 

Relativamente às sessões nas quais os erros de sistema ocorreram (Gráfico 140), 

verifica-se, no grupo “i_1”, que não foram registados erros nas sessões 5, 6 e 10 e, no grupo 

“i_2”, nas sessões 1, 3, 6, 7, 8 e 10. 
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Gráfico 140: Erros de sistema, por sessão e por grupo 

 
k) Registos complementares 

A grelha de observação utilizada inclui campos abertos finais, de registo complementar, 

com vista à recolha adicional de dados relativos à sessão observada, nomeadamente no que 

respeita ao comportamento das crianças na entrada e saída das sessões e ao registo de 

eventos relevantes que tenham ocorrido durante a sessão. 

A estratégia de análise de conteúdo das notas dos utilizadores inseridas nos referidos 

campos foi similar à descrita na alínea i1 (comunicações por voz): os registos foram analisados 

de forma exploratória com vista à selecção de segmentos de conteúdo implícito e explícito e à 

identificação de categorias emergentes de classificação. No que respeita ao registo dos 

comportamentos das crianças na entrada e saída na sessão, foram identificadas quatro 

categorias: motivação e satisfação; cansaço; desinteresse; referências à experiência de 

utilização do ANCORA. Esta última categoria inclui referencias a eventos das sessões, aos 

pares – outras crianças on-line e ao terapeuta on-line.  

Tanto na entrada como na saída das sessões (Gráficos 141 e 142) observa-se uma 

percentagem expressiva de registos de satisfação e motivação; a percentagem de ocorrências 

relativas ao cansaço é, comparando os comportamentos da entrada na sessão com os da 

saída, superior na saída das sessões, em ambos os grupos. De notar que a percentagem de 

ocorrências relativas a referências à experiência de utilização do ANCORA é superior no grupo 

“i_1”, por comparação com o grupo “i_2”, tanto na entrada como na saída das sessões. 
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Gráfico 141: Comportamentos registados na entrada das sessões, por grupo 
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Gráfico 142: Comportamentos registados na saída das sessões, por grupo 
 

Observado a forma como os registos relativos aos comportamentos de entrada nas 

sessões evoluíram ao longo das dez sessões, verifica-se que no grupo “i_1” (Gráfico 143) foi 

nas sessões 6, 7 e 8 que se verificaram as percentagens mais elevadas de cansaço e 

desinteresse, e que apenas na sessão 8 não se registou qualquer ocorrência relativa a 

referências à experiência de utilização do ANCORA. Já no grupo “i_2” (Gráfico 144), apenas 

nas sessões 2, 4, 6 e 7 não se observa qualquer ocorrência relativa a cansaço e desinteresse.  
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Gráfico 143: Comportamentos à entrada das sessões, por sessão, grupo i_1 
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Gráfico 144: Comportamentos à entrada das sessões, por sessão, grupo i_2 

 
No que respeita aos comportamentos registados à saída, ao longo das dez sessões, 

destaca-se, no grupo “i_1” (Gráfico 145) a percentagem de ocorrências relativas ao cansaço 

das crianças na sessão 8. No grupo “i_2” (Gráfico 146) destacam-se as sessões 5 e 10, 

igualmente pelas elevadas percentagens de ocorrências relativas ao registo do cansaço das 

crianças. 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

s/m 42,9% 50,0% 55,6% 62,5% 36,4% 37,5% 66,7% 33,3% 100,0% 40,0%

can 14,3% 10,0% 0,0% 0,0% 18,2% 25,0% 16,7% 33,3% 0,0% 30,0%

desi 28,6% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 12,5% 16,7% 11,1% 0,0% 0,0%

ref anc 14,3% 40,0% 33,3% 37,5% 45,5% 25,0% 0,0% 22,2% 0,0% 30,0%

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10

 
Gráfico 145: Comportamentos à saída das sessões, por sessão, grupo i_1 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

s/m 83,3% 80,0% 71,4% 50,0% 44,4% 71,4% 62,5% 66,7% 71,4% 37,5%

can 0,0% 20,0% 0,0% 10,0% 33,3% 14,3% 12,5% 16,7% 14,3% 37,5%

desi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5%

ref anc 16,7% 0,0% 28,6% 40,0% 11,1% 14,3% 25,0% 16,7% 14,3% 12,5%

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10

 
Gráfico 146: Comportamentos à saída das sessões, por sessão, grupo i_2 
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Para além do registo relativo ao comportamento na entrada e saída das sessões, os 

observadores procederam ainda ao registo complementar de dados relativos às sessões 

observadas. A análise exploratória de conteúdo realizada a estas notas complementares dos 

observadores permitiu identificar treze categorias: foco de atenção com a animação inicial 

(registo de reacções positivas ocorridas durante a animação inicial); relato de dificuldades de 

inserção da password, decorrentes da visualização dos caracteres inseridos em forma de 

asterisco; distracção nos momentos de espera (registo de ocorrências de distracção durante a 

construção do cenário – quando a “vez” não está a atribuída à criança – e nos intervalos das 

actividades); reconhecimento dos "sorrisos" das crianças on-line; reconhecimento do "sorriso" 

do terapeuta on-line; demonstração de iniciativa para comunicar por voz (relatos de situações 

nas quais as crianças se dirigem ao terapeuta on-line, falando para o microfone, sem que tenha 

sido iniciado um diálogo pelo terapeuta on-line); compreensão da dinâmica da vez; dificuldades 

na execução das tarefas face à escala reduzida dos elementos; dificuldades na execução das 

tarefas face ao tempo limitado da "vez"; motivação no momento da narrativa; identificação das 

imagens do cenário no momento de leitura da narrativa; compreensão da dinâmica da 

construção colaborativa do cenário; e dificuldade em terminar tarefas em curso, face ao 

surgimento de actividades. Na Tabela 40 apresentam-se alguns exemplos de segmentos de 

conteúdo associados a cada uma destas categorias. 
 
Registos complementares:  
categorias de análise de conteúdo e respectivos exemplos de segmentos de conteúdo 
 
categoria 
 

 
exemplos de segmento de conteúdo 
 

foco de atenção com a animação 
inicial 

“Dançou na animação inicial” 
“…manifestando muita satisfação e motivação na animação inicial” 
 

dificuldades de inserção da 
password 
 

“Teve dificuldades em escrever a password por causa dos asteriscos” 

distracção nos momentos de 
espera 

“Como foi sempre a primeira a terminar as actividades, distraía-se nos tempos de 
espera entre estas”  
“…tenha demonstrando alguma impaciência quando a sua vez demorava chegar” 
 

reconhecimento dos "sorrisos" 
das crianças on-line 

“decorou as posições das crianças na barra dos "sorrisos" e identificava em quem 
estava a vez pela visualização do “sorriso” branco: "não é a minha vez, é o 
c3_i1!"” 
 

reconhecimento do "sorriso" do 
terapeuta on-line 

“Identificou o “sorriso” da terapeuta” 
” Identificou o “sorriso” da terapeuta, apontado para o microfone” 
“Tentou chamar pela terapeuta clicando no seu “sorriso”” 
 

demonstração de iniciativa para 
comunicar por voz 

“Dirigia-se muitas vezes ao microfone tentando iniciar comunicações e dizendo: 
"Ó T_i1, acorda!"”  
“Chamou várias vezes pela terapeuta on-line ao microfone, enviando-lhe beijos” 
 

compreensão da dinâmica da 
vez 

“apontou para o seu “sorriso” e  disse "é a minha vez aqui, quando for a minha 
vez, ele avisa!"” 
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dificuldades face à escala 
reduzida dos elementos 

“tem alguma dificuldade em ver a seta (do rato) no ecrã”  
“Teve muitas dificuldades na actividade 4 devido ao tamanho reduzindo das 
letras” 
 

dificuldades face ao tempo 
limitado da "vez" 

“Continua a ter dificuldade em posicionar imagens no cenário porque é muito 
lenta e deixa passar a sua vez” 
 

motivação no momento da 
narrativa 

“gostou muito da narrativa, lendo-a”   
“Ficou muito entusiasmada com a narrativa” 
 

identificação das imagens no 
momento da narrativa 

“Apontou para as imagens durante a leitura da narrativa”  
“apontando para as imagens enquanto se efectuava a leitura da mesma” 
 

compreensão da dinâmica da 
construção colaborativa do 
cenário 

“Interessou-se mais pela presença dos outros meninos na sessão tendo estado 
mais motivado para ver o que cada um estava a fazer” 
 “Consegue identificar quem é que se encontra a jogar tendo demonstrado 
compreensão pela dinâmica da vez: apontava para o “sorriso” no qual se 
encontrava a vez” 
 

dificuldade em terminar tarefas 
em curso face ao surgimento de 
actividades 

“Desdobrou o menu e tentou guardar a narrativa com ajuda verbal; como surgiu 
entretanto uma actividade, não terminou a tarefa” 

 

Tabela 40: Registos complementares: categorias de análise de conteúdo e respectivos exemplos de segmentos 
de conteúdo 

 

A contabilização das ocorrências de registo destas categorias permitiu realizar uma 

análise da distribuição relativa das mesmas, considerando os dois grupos e a totalidade das 

sessões (Gráfico 147): destacam-se os valores das categorias relativas ao foco de atenção 

com a animação inicial, ao reconhecimento dos “sorrisos” das crianças on-line, à demonstração 

de iniciativa para estabelecer comunicações por voz, e à motivação no momento da narrativa.  
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Gráfico 147: Registos complementares, categorias de análise de conteúdo (globais) 

 
 

A análise comparativa da distribuição da percentagem das ocorrências destas categorias 

pelos dois grupos (Gráfico 148) permite verificar que tanto as dificuldades de inserção da 

password em função da visualização dos asteriscos, como as dificuldades em terminar tarefas 
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em curso, face ao surgimento de actividades, foram registadas apenas no grupo “i_1”203. 

Destacam-se ainda as percentagens elevadas do grupo “i_2” (por comparação com o grupo 

“i_1”) no que respeita ao registo de ocorrências relativas ao reconhecimento do “sorriso” do 

terapeuta on-line”, à demonstração de iniciativa para estabelecer comunicações por voz, à 

motivação no momento da narrativa, e à identificação de imagens durante a visualização da 

narrativa. De notar ainda que a ocorrência de registos relativos à compreensão da dinâmica de 

construção colaborativa dos cenários foi superior no grupo “i_1”. 
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Gráfico 148: Registos complementares, categorias de análise de conteúdo, por grupo 

 
 
l1) Entrevistas finais aos técnicos que participaram nas sessões 

Conforme anteriormente descrito na alínea d) da secção 4.5.3.2., foram conduzidas 

entrevistas finais a todos os técnicos que participaram nas sessões de teste do protótipo, com 

o objectivo de recolher dados descritivos e complementares referentes à análise retrospectiva 

que estes elementos efectuaram relativamente à experiência de utilização do ANCORA (quer 

como adultos acompanhantes, quer como terapeutas on-line). As entrevistas, de tipo semi-

estruturado, foram gravadas na íntegra e foi realizada uma transcrição livre das mesmas (as 

transcrições encontram-se disponíveis no Anexo_32_TAP_TET, Teste e Avaliação do 

Protótipo, Transcrições das Entrevistas dos Técnicos). Todas as entrevistas foram realizadas 

nas instalações das instituições “i_1” e “i_2”. 

Ainda que tenham sido definidas, a priori, categorias de análise de conteúdo (decorrentes 

da estrutura do guião de entrevista utilizado - disponível no Anexo_29_TAP_GO_GET, Teste e 

Avaliação do Protótipo, Guião de Entrevista, Técnicos) a natureza informal e aberta das 

entrevistas realizadas conduziu a uma reorganização e identificação mais detalhada destas 

categorias, realizada no decurso da análise exploratória do conteúdo das mesmas, conforme 

descrito abaixo. Apresentam-se, a título ilustrativo, alguns segmentos de conteúdo das 

transcrições realizadas. 

                                                 
203 De notar que as tarefas relativas a estas duas tipologias de registo foram executadas maioritariamente com autonomia ou ajuda 
verbal pelo grupo “i_1”, enquanto que no grupo “i_2” foram maioritariamente realizadas com ajuda física. 
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A totalidade dos entrevistados (nove técnicos no total, três do grupo “i_1” e seis do grupo 

“i_2”204) relatou a experiência de utilização do ANCORA como positiva, tendo sublinhado a 

relevância do sistema face às problemáticas da dispersão geográfica e à necessidade de 

promover estratégias de apoio à interacção e comunicação. A facilidade de utilização do 

sistema foi igualmente referida por todos os entrevistados (Tabela 41). 

 
“é importante pela questão da dispersão geográfica”, aa_c4_i1 
 

“globalmente o que eu acho mais interessante é poder trabalhar mesmo sabendo que as crianças 
estão longe e afastadas de mim... saber que posso trabalhar com elas em termos de intervenção. 
Que estão a receber um apoio mesmo estando afastadas de mim”, t_i2 
 

“O mais positivo realmente, é poderem estar várias pessoas a trabalhar ao mesmo tempo. Eu acho 
que aí, que, pronto, que é conseguido esse objectivo. E para mim eu acho o mais importante... Poder 
estar um em Faro, outro em Bragança... É uma coisa que nunca me passaria até pela cabeça! É 
verdade!”, aa_c4_i2 
 

“É importante porque nem todas as crianças têm a possibilidade de se deslocar aos meios e grandes 
centros onde estão os técnicos especializados… E com o apoio a distância poderão ter acesso, por 
exemplo, a estas novas formas de intervenção”, aa_c3_i2 

Tabela 41: Entrevistas finais aos técnicos, caracterização global da experiência 

 

O interesse e eficácia do modelo conceptual no qual o sistema se baseia foi referido pela 

totalidade dos técnicos do grupo “i_1” e por um técnico do grupo “i_2”. Ainda a este respeito, 

importa sublinhar dois comentários realizados a respeito do módulo da narrativa (referidos por 

dois técnicos do grupo “i_1” e por um técnico do grupo “i_2”): estes técnicos indicaram que, em 

alguns momentos, sentiram dificuldades na realização de exercícios de compreensão das 

narrativas e sugeriram que as mesmas fossem corrigidas, adaptadas e validadas, pelo 

terapeuta on-line, antes do lançamento para as interfaces das crianças (Tabela 42). 

 
“eu acho que isso está excelente! E funcionou muito bem!”, aa_c4_i1 
 

“E acho que o modelo resulta mesmo muito bem!”, aa_c2_i2 
 

“ na história... se fosse possível adaptar um pouco a história... do lado do terapeuta...(…) Porque ali 
na narrativa em termos de desenvolvimento da oralidade e da comunicação e mesmo em termos de 
enriquecimento do léxico e de correcção articulatória, pode ser um óptimo instrumento se o terapeuta 
poder melhorar...”, aa_c5_i2 
 

“T_I1: pois havia ali qualquer coisa na narrativa... (…) AA_C1_I1: sim talvez... que ela nunca saísse 
para os meninos sem um fio condutor... No caso da c1_i1.... às vezes eu acho que aquilo não fazia 
sentido... quando nós líamos a narrativa e tentávamos fazer um exercício de compreensão... não 
sei...  T_I1: talvez, o terapeuta... poder ver aquilo primeiro... e melhorar... antes de lançar... para 
todos... não sei.”, t_i1 e aa_c1_i1 

Tabela 42: Entrevistas finais aos técnicos, estrutura e modelo de sistema 

 

                                                 
204 Conforme já descrito, não foi possível, por razões logísticas, entrevistar os pais das crianças do grupo “i_1” que assumiram a função 
de adultos acompanhantes das crianças c2_i1, c3_i1 e c5_i1. Assim, do grupo “i_1” foram entrevistados os técnicos que acompanharam 
as crianças c1_i1 e c4_i1 e o técnico que assumiu a função de terapeuta on-line (T_i1). Do grupo “i_2” foram entrevistados todos os 
técnicos e adultos acompanhantes, já que este grupo não contou com a participação de pais como adultos acompanhantes, assim como 
o técnico que assumiu a função de terapeuta on-line (T_i2). 
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No que respeita à interface CClient e às tarefas que esta integra, a totalidade dos 

entrevistados referiu a adequação desta às especificidades da Trissomia 21, inclusive no que 

respeita à terminologia utilizada. A importância do adulto acompanhante foi igualmente referida 

como fundamental e de forma unânime. Dois entrevistados do grupo “i_1” e dois entrevistados 

do grupo “i_2” referiram ainda a rapidez do processo de aprendizagem no uso do sistema, por 

parte das crianças (Tabela 43). 

 
“Lá está, é mesmo importante estar ali alguém a acompanhar... por ser a distância... para explicar as 
coisas, não é? Porque se não eles não percebem à primeira o que é para fazer…”, aa_c3_i2 

Tabela 43: Entrevistas finais aos técnicos, CClient 

 

Ainda assim, foram referidas algumas fragilidades da interface CClient, listadas na 

Tabela 44: o número excessivo de imagens por biblioteca foi referido por um técnico do grupo 

“i_1”; as dificuldades de inserção da password (decorrentes da visualização dos asteriscos) 

foram referidas por quatro entrevistados (todos os do grupo “i_1” e um do grupo “i_2”); de notar 

que um entrevistado do grupo “i_2” sublinhou a adequação da utilização dos asteriscos no 

campo da password; registou-se uma referência à inadequação da imagem do botão do baú 

das acções (por integrar a imagem de um carro e indicar, erradamente, que o item carro 

pertence a este baú); o tempo atribuído a cada utilizador para a colocação de imagens no 

cenário (em função da dinâmica da vez) foi indicado por três entrevistados como sendo 

demasiado curto (um entrevistado do grupo “i_1” e dois do grupo “i_2”); um técnico do grupo 

“i_2” referiu que a escala reduzida de alguns elementos dificultou a selecção de itens com o 

rato; algumas imagens das bibliotecas foram criticadas pelos técnicos (pela difícil identificação 

ou pela representação menos correcta) – professor, bife, pássaro e cão; foi ainda referida a 

dificuldade de discriminação da cor amarela (no momento de escolha da cor) por um técnico do 

grupo “i_2”; um técnico do grupo “i_2” relatou um erro que ocorreu em algumas sessões, no 

módulo da narrativa, que resultava na continuidade do mecanismo de gestão da vez (durante a 

visualização da narrativa ouviu-se o som “é a tua vez” – que ocorre apenas durante o módulo 

de construção dos cenários); a velocidade da passagem dos itens nas actividades de loto de 

letras e loto de palavras foi identificada como excessiva por quatro técnicos do grupo “i_2”. 
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“a única coisa que eu acho que tem muita informação mas também eles não a usam e faz com que 
eles se percam muito são as caixas dos elementos... do baú.”, aa_c4_i1 
 

“a única coisa que eu acho que não faz tanto sentido é em relação ao login... à password... eles não 
a vêm lá”, aa_c4_i1 
 

“eu acho que o problema maior era na.. na palavra-chave... não sei... se calhar aquilo devia-se ver. 
Então a c1_i1! Queria ver... É muito complicado... os asteriscos…”, aa_c1_i1 
 

“Como já aparece o nome, não me parece nada descabido que apareça o asterisco. Acho que sim. 
Que eles também têm que se habituar a esse...a esse tipo de coisas”, aa_c1_i2 
 

“E os tempos de tarefa, os tempos de atenção são curtos... são muito curtos”, aa_c4_i2 
 

“o baú das acções ter um carro... porque muitos deles escolhem aquilo porque pensam que o carro 
está ali”, aa_c4_i1 
 

“no jogo dos números que tinha que pôr o número na caixinha... as caixinhas são pequeninas e era 
preciso muita precisão. Isso achei difícil”, aa_c3_i2 
 

“Às vezes até rápido de mais! Assim, mais nas actividades... Os lotos, por exemplo. De resto, estava 
muito bem”, aa_c3_i2 

Tabela 44: Entrevistas finais aos técnicos, CClient – dificuldades 

 

No decurso desta análise crítica à interface CClient, importa ainda registar três sugestões 

de alteração fornecidas pelos entrevistados: três técnicos do grupo “i_2” sugeriram que a 

escolha da cor para a diferenciação dos “sorrisos” de representação da identidade fosse válida 

para mais do que uma sessão, por forma a gerar consistência e continuidade na representação 

ao longo de várias sessões; um técnico do grupo “i_2” sugeriu que as instruções e objectivos 

das actividades fossem fornecidos em formato áudio e não apenas em texto; um técnico do 

grupo “i_2” sugeriu que, no tempo de espera entre actividades que ocorre quando um utilizador 

termina uma actividade antes dos restantes, fosse oferecida a possibilidade de realizar tarefas 

paralelas (Tabela 45).  

 
“outra questão que eu acho que se calhar se devia manter por uma questão de organização... era a 
mesma cor e a mesma posição... porque eles assim começavam também a perceber...”, aa_c5_i2 
 

“Acho que poderia ser mais vantajoso haver apenas a escolha da cor na primeira vez e a partir daí 
cada criança utilizaria sempre a mesma cor”, aa_c3_i2 
 

“se eles pudessem manter a mesma cor... pronto isso acho que era importante... para a 
identificação... para eles era bom”, aa_c2_i2 
 

“Acho que era muito importante! Se se ouvisse... Ou se se visse um pequeno pictograma.... um 
pequeno exemplo gráfico do objectivo da tarefa, nos sentido de eles serem mais autónomos…”, 
aa_c5_i2 

Tabela 45: Entrevistas finais aos técnicos, CClient – sugestões 
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A facilidade de utilização da interface TClient e a facilidade em estabelecer 

comunicações por voz foi sublinhada pelas duas técnicas que assumiram a função de 

terapeuta on-line em cada um dos grupos (Tabela 46). No que respeita especificamente às 

interfaces de recolha de dados, ambas as técnicas referiram a importância dos campos abertos 

de inserção de comentários assim como a relevância de integrar, futuramente, uma 

funcionalidade que permitisse a gestão assíncrona dos dados recolhidos, em momentos 

posteriores às sessões síncronas. A técnica do grupo “i_2” sugeriu ainda que o 

armazenamento de dados pudesse ser realizado de forma conjunta, evitando, assim, a criação 

de diferentes ficheiros de dados por sessão e a navegação entre ecrãs de recolha de dados 

para efeitos de gravação dos mesmos (Tabela 47). 

 
“Achei tudo fácil.... E funcional. Porque é assim, eu podia... ao mesmo tempo podia estar a ver o 
cada um estava a fazer, podia ao mesmo tempo... estava a supervisionar o trabalho, deles, não é? 
Podia gravar sessões... fazer isso tudo. Achei muito funcional. E nada complicado!”, t_i2 

Tabela 46: Entrevistas finais aos técnicos, TClient 

 

 
“Acho que naquela parte de gravar os detalhes... Se se pudesse gravar tudo, sem ter que ir escolher 
um a um.... Porque normalmente nós queremos gravar tudo, não é?”, t_i2 

Tabela 47: Entrevistas finais aos técnicos, TClient - interface de recolha de dados 

 
Considerando as dinâmicas de gestão das sessões colaborativas, foram registados 

comentários e apreciações por parte de diferentes técnicos, inclusive técnicos que não 

assumiram a função de terapeuta on-line, mas que se aperceberam da tipologia de tarefas 

envolvidas nesta função, quer durante a formação prévia recebida, quer durante as sessões de 

teste. Os principais desafios identificados pelos entrevistados relativamente à gestão e 

coordenação das sessões colaborativas, respeitam à motivação das crianças, à compreensão 

das necessidades de apoio de uma crianças, em específico, à distribuição equitativa de 

atenção e tempo por todas as crianças, à selecção de actividades adaptadas às 

especificidades do grupo e à criação de empatia com as crianças. Foi feita uma sugestão, por 

parte do terapeuta on-line do grupo “i_1”, no sentido de sinalizar dinamicamente, na interface 

TClient de construção do cenário, o nome das crianças que seleccionaram cada uma das 

imagens205 (Tabela 48).     

                                                 
205 O protótipo prevê o registo desta informação apenas no ecrã de recolha de dados e não no ecrã de construção do cenário. 
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“Seria tentar perceber qual seria a melhor forma de os motivar quando eles estão a desmotivar... 
Porque eu senti que houve momentos em que a T_i1 não reparou que a C4_i1 estava 
completamente distraída”, aa_c4_i1 
 

“O que era mais difícil... ma não era muito complicado também... mas quando eu estava a falar com 
um e o outro entretanto também a acabava a tarefa e também tinha que lhe falar. E tinha que 
apressar”, t_i2 

Tabela 48: Entrevistas finais aos técnicos, TClient – gestão e coordenação das sessões colaborativas 

 
Todos os entrevistados sublinharam a importância do sistema para o desenvolvimento da 

área da comunicação no contexto da intervenção em Trissomia 21 (Tabela 49). Foram ainda 

identificadas outras áreas, nomeadamente a da concentração e atenção, a da motivação, a da 

integração social e profissionalização, a da memória, a da linguagem e a da aprendizagem. 

 
“sentimos que há muitas vantagens na utilização do computador com estas crianças ao nível da 
motivação e da memória... da própria concentração”, aa_c4_i1 
 

“permite à crianças portadoras de Trissomia 21 o contacto com novas tecnologias, o que poderá ser 
muito útil em termos de futuro… E permite fomentar o conhecimento e a comunicação com o outro...”, 
aa_c3_i2 
 

“E quem sabe se isto também um dia possa ajudar para eles em termos de trabalho...para eles”, 
aa_c2_i2 
 

“Em termos até de integração e da passagem disto para.. para o mundo... em termos de 
futuro....nestas crianças, nestas crianças que estamos a formar, vamos lhe chamar assim, não 
perdermos o esforço grande que estamos a fazer agora... em termos de educação e um dia mais 
tarde em termos de uma pré profissionalização do mundo do trabalho”, t_i1 

Tabela 49: Entrevistas finais aos técnicos, Importância das ferramentas tecnológicas para a intervenção em 
Trissomia 21  
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No que respeita à funcionalidade de comunicação por voz, foram identificados três 

benefícios principais: ao nível da motivação, da interacção, socialização e comunicação e ao 

nível do desenvolvimento da linguagem expressiva (Tabela 50). 

 
“para eles é um fascino! Cada vez que se ouvia a voz, eles sabiam que era a T_i2, eles não estavam 
a ver a T_i2, como é que a T_i2 estava ali... acho que eles.. ele... estou a a falar pelo C5_i2... Acho 
que ele queria conversar mais...”, aa_c5_i2 

Tabela 50: Entrevistas finais aos técnicos, importância das comunicações por voz 

 
Considerando a natureza colaborativa do ANCORA, todos os entrevistados destacaram a 

sua importância e sublinharam os efeitos positivos que observaram nas crianças ao nível da 

interacção, socialização e comunicação (Tabela 51). O trabalho colaborativo desenvolvido ao 

longo das sessões foi identificado como muito importante e positivo pela maioria dos técnicos, 

tendo sido registada uma importante reflexão acerca da influência que os encontros 

presenciais, que ocorreram no pré e pós sessão, poderão ter tido nos ganhos observados nas 

dinâmicas de interacção, socialização e comunicação entre as crianças. Foram ainda referidos 

por quatro técnicos do grupo “i_2” benefícios quer ao nível da motivação e da interacção 

interinstitucional, quer ao nível da interacção entre as famílias das crianças e do aumento do 

envolvimento destas nas dinâmicas de intervenção e apoio. No contexto desta análise focada 

na natureza colaborativa do ANCORA, foram feitas sugestões no sentido de possibilitar a 

utilização de imagens fotográficas das crianças e de integrar um serviço de vídeo-conferência 

no sistema. 

 
“Em termos de interacção entre eles, penso que é importantíssimo”, aa_c4_i1 
 

“Eles aperceberam-se que estavam lá os cinco. E já sabiam quando era a vez deles. E... e o C4_i2, 
por exemplo, ficava zangado quando o c5_i2 ia buscar as batatas fritas”, aa_c4_i2 
 

“Foram muitos os ganhos... assim na interacção e socialização... Sem dúvida nenhuma”, aa_c4_i2  
 

“Eles ficaram mais unidos! Mas soltos... não sei”, t_i2 
 

“achei interessantíssimo! Achei. Achei. Porque eles eram capazes de passar aqui e nem olhar uns 
para os outros e agora!... Querem encontrar-se! (…) E esse aspecto foi o que eu achei mais notório. 
Aquilo que se notou assim mais. Foi o que teve mais impacto, foi a própria interacção entre eles!”, 
aa_c4_i1 
 

“T_I1: ... há o caso do c3_i1, por exemplo... Que praticamente não dialogava e depois!...; AA_C1_I1: 
sim, se calhar foi aquele em que se notou mais, não?; T_I1: sim, a c5_i1 ficou muito mais simpática... 
Sim... foi uma diferença!”, t_i1 e aa_c1_i1 
 

“isto implicou que eles estivessem muito tempo juntos... Antes e depois das sessões... mesmo na 
sessão (…) Acho que foram as duas coisas, não é? Mas se calhar mais por causa do que se passou 
aqui do que lá em baixo. Porque eles gostavam de vir e sabiam que vinham todos juntos e ao mesmo 
tempo”, t_i2 
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“não sei... não sei... eles lá em baixo sabiam que vinham os cinco para cima ... e quando iam 
embora.... o C5_i2... o C5_i2 até dizia sempre... eu sou o primeiro! ... quer dizer, ele sabia que os 
outros ainda estavam... isso não tenho dúvida nenhuma.... que ele sabia que estavam todos... 
agora... eu acho ... é que ele não percebeu... como é que eles podiam estar todos... era qualquer 
coisa mágico para ele”, aa_c5_i2 
 

“tem a ver com as duas coisas. Tem a ver com as duas coisas, como é óbvio. Foi importante eles 
estarem lá em baixo, conhecerem-se, aproximarem-se... penso que houve entre todos, uma 
aproximação muito grande, agora neste momento”, aa_c1_i2 
 

“Depois no fim daquilo poderem-se ver uns aos outros. Isso foi importante. Não sei se a receptividade 
seria a mesma se eles depois não se encontrassem.... Mas isso também era uma coisa que nós 
tínhamos que experimentar. Porque o facto de depois nos juntarmos todos.... a falar sobre o 
assunto... se gostaram, se fizeram... teve muita importância para as sessões seguintes. Aquelas 
pessoas tinham um rosto para eles. E isso é importante para eles. Não é o computador. É um pessoa 
que está por trás daquela cara”, t_i1 
 

“INV.: Voltando agora à questão da interacção e da colaboração entre eles. E às evoluções que nós 
notámos que ocorreram do ponto de vista da comunicação entre eles e connosco... Qual é que terá 
sido a alavanca aqui? Foi o trabalho colaborativo do ANCORA ou foi a “animação” da pré e pós 
sessão com as observadoras?;  T_I1: foi a sessão colaborativa, sem dúvida!, t_i1 
 

“... temos duas variáveis que não sei como é quer podemos separar... porque o facto de... porque se 
nós estivéssemos todos juntos dentro de uma  sala numa mesa todos juntos a fazer as mesmas 
actividades... eu não acredito que corresse tão bem... A máquina e a distância.. ali fazia a diferença 
toda. É que doutra forma eu não consigo vê-los a colaborar em termos construtivos... (…) pois o que 
eu acho que fez a diferença aqui foi a motivação eles têm para a máquina mas também o facto de 
conseguiram colaborar em algo construtivo”, t_i1 
 

“será uma maneira fácil até de sugerir aos pais e acompanhantes formas de as trabalhar e motivar”, 
aa c4_i1 
 

“Principalmente acho que pode facilitar a troca de informações e a descoberta de novas formas de 
trabalho para nós… E pode permitir uma articulação entre diferentes instituições e diferentes 
técnicos… E isso é muito importante”, aa_c3_i2 
 

“Isto também foi um momento muito especial mesmo a nível de pais, mesmo a nível desta 
instituição”, aa_c2_i2 
 

“Houve, houve. Houve! E tanto a nível de crianças como a nível de pais. foi... foi.. pronto, foi 
estupendo ver isso! Eles chegavam a determinadas alturas que saiam para tomar café enquanto nós 
estávamos aqui com os meninos. Em relação aos.. às crianças em si, houve ganhos também... (…)  
Penso que houve ganhos para ambas as situações. Mas, em relação às famílias foi também muito 
importante”, aa_c1_i2 

Tabela 51: Entrevistas finais aos técnicos, importância do trabalho colaborativo 

 
Questionados acerca das implicações desta experiência nas dinâmicas profissionais 

(Tabela 52), a totalidade dos entrevistados referiu que se tratou de uma experiência 

estimulante do ponto de vista profissional e que observava os benefícios de sistemas como o 

ANCORA de forma complementar aos que tipicamente são desenvolvidos por recurso a 

estratégias e materiais de natureza não tecnológica. Foram ainda registados comentários que 

sublinham a natureza positiva da reconfiguração dos papéis dos agentes envolvidos, 

decorrente da introdução de plataformas tecnológicas.  

 
“Reestrutura para melhor! (…)  Não substituiu... Não muda o meu papel... Não deixa de ser 
importante estar presente com eles.. Mas é mais uma oportunidade!”, aa_c4_i1 
 

“não me sinto nada ameaçada com estas coisas. Não. Para mim, isto é um ajuda! É mais uma 
ferramenta. O meu papel continua cá, não é? É um ganho para nós, sem dúvida nenhuma.... Não é 
nada uma ameaça... Claramente. E principalmente para as crianças. Elas é que ganham, não é?”, 
aa_c4_i2 
 

“é assim, nunca nos vamos poder demitir do nosso papel... Nunca. Porque eles precisam realmente 
de ser orientados. E a máquina ... Embora lhes dê também reforços... A máquina, a máquina não se 
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chateia com eles...!”, t_i1 
 

“fez-me pensar que ainda bem que alguém tem a iniciativa e começar a fazer coisas direccionadas 
para estes meninos. Especificamente para eles. Portanto, foi mais na base na reflexão em termos da 
deficiência, da maneira como os deficientes são tratados em Portugal, que normalmente andam 
sempre a reboque aquilo que é feito para os normais. Nós temos imensa dificuldade em encontrar 
material específico... E é sobretudo por aí. Porque o que eu acho que faz falta são espaços de 
convívio entre pessoas que se interessam por estas coisas... Umas numas áreas outras noutras, de 
forma a criar momentos para partilhar as nossas experiências e podermos trabalhar com objectivos 
específicos.. Seja para a paralisia cerebral, seja para a Trissomia 21... Seja para a deficiência de 
uma forma global, não é?”, aa_c5_i2 
 

“Acho isto tudo tão bem! E acho que estimula outras coisas... Há pessoas que se calhar não lidam 
bem com estas coisas... que acham que isto não é nada humano... Mas para mim, não! Acho que 
isto só ajuda! E muito! ... Eu acho que eu tenho um papel e o computador tem outro!”, t_i2 
 

“estas coisas não me fazem confusão nenhuma. Se eu usar a tecnologia como um instrumento para 
... uma via... para chegar ao outro lado. (…) Agora acho que isto é um meio óptimo! (…) não sinto 
que me faça sombra nenhuma! Muito pelo contrário, não é? É que ... é ... eu não acredito na 
compartimentação do saber.... e nós só temos a ganhar com estas coisas... Porque que não tenho 
dúvidas acerca da validade dos sistemas informáticos ao nível.. das várias áreas... seja da 
medicina... seja da educação. Mas então se for assim... como aqui aconteceu. A trabalharmos todo! 
Assim a meter a mão na massa, como fez, a trabalhar no contexto! Assim, acho que podemos, sem 
dúvida, construir algo... muito ... interessante!”, aa_c5_i2 

Tabela 52: Entrevistas finais aos técnicos, implicações na reconfiguração dos papéis 

 
Efectivamente, a totalidade dos entrevistados indicou que gostaria de utilizar o ANCORA 

no futuro e que, neste contexto, considerava como muito positiva a possibilidade de, num 

cenário real, comunicar com outros técnicos que utilizassem o sistema, trocando opiniões e 

partilhando experiências (Tabela 53). 

 
“Se tivesse essa oportunidade... Sim. Uma espécie de ANCORA para nós! Era interessante a partilha 
de experiências... E de sugestões... Era importante”, aa_c4_i1 
 

“sim, sim. Gostaria. Para me sentir... assim parte... parte de todos... não é?”, aa_c4_i2 
Tabela 53: Entrevistas finais aos técnicos, utilização futura 

 
Questionados acerca de outros públicos que, para além das crianças portadoras de 

Trissomia 21, poderiam, no futuro, beneficiar da utilização do ANCORA (Tabela 54), os 

entrevistados referiram maioritariamente que o ANCORA poderia ser utilizado para apoiar 

crianças geograficamente dispersas (e com dificuldades de deslocação periódica às 

instituições). Foram ainda referidas as crianças com défice cognitivo e com Trissomia 21 mas 

com idades superiores. Quatro entrevistados indicaram que o ANCORA poderia ser utilizado 

por todos os públicos. A totalidade dos técnicos do grupo “i_1” referiu que entendiam a 

utilização do ANCORA como benéfica, mesmo em cenários de simulação da dispersão 

geográfica, ou seja, dentro da instituição, com grupos de crianças locais. Importa ainda 

destacar que dois técnicos do grupo “i_2” sublinham a necessidade dos grupos de crianças que 

integram as sessões do ANCORA serem homogéneos em termos de desenvolvimento, sendo 

que um técnico do grupo “i_2” referiu o benefício dos grupos heterogéneos.  
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“Se tiver crianças que não estão perto e que até as vemos uma vez por mês ... e que nos conhecem 
e sabem quem nós somos... faz todo o sentido.. terem um feedback nosso, e nós termos um 
feedback deles. E mesmo por... sem ser a distância... só pela interacção... mesmo só aqui dentro, ou 
noutra instituição. Para a promoção da interacção e da linguagem e tudo isso. Só por isso! Já acho 
que sim!”, aa_c4_i1 
 

“podia vê-los uma vez por mês presencialmente e mais periodicamente a distância... Se tivesse 
acesso a isto! Utilizava, sim!”, t_i2 
 

“Acho que todos em geral! Mesmo os meninos ditos normais... desde os mais pequeninos. Porque lá 
está, até mesmo connosco! Eu adorei! Na formação...”, aa_c3_i2 
 

“em termos de apoiar miúdos que estejam longe e que a gente até... do ponto de vista prático... se 
calhar daqueles miúdos que a gente avalia anualmente...eu acho que desse ponto de vista era 
óptimo em termos do seguimento. Porque há miúdos que a gente lhe perde o rasto e que só os vê 
uma vez por ano... e isto ia-nos facilita a vida... ao longo do tempo”, aa_c1_i1 
 

“mas acho que tinha interesse utilizar isto com os mais velhos também, aumentar...”, t_i1 
 

“a nós também nos interessava em termos de cooperação entre eles, porque é raro eles poderem 
trabalhar uns com os outros... e mesmo sendo a distância! Mesmo sendo a distância… eles não têm 
oportunidade de trabalhar uns com o outros. Eu, às vezes quando conseguia... que ia lá bisbilhotar o 
que se passava... ouvia de vez em quando.. agora é o não sei quê, agora é o não sei quê. Isso para 
mim era... tinha interesse. Eles terem a noção das outras crianças que estão, que estão a brincar 
com eles”, t_i1 
 

“Eu gostaria de... eu não gostaria de ter grupos homogéneos, sabe? Eu... eu. Acredito de do ponto 
de vista da motivação.. é importante... as crianças que têm um desenvolvimento inferior sentem-se 
impelidas a imitar os outros... E em contrapartida os outros ficam reforçados... Eu acredito muito 
nisto”, aa_c5_i2 

Tabela 54: Entrevistas finais aos técnicos, utilização futura – outros públicos e cenários 

 
No que respeita às possibilidades de adaptação e personalização do sistema em função 

das especificidades dos grupos (Tabela 55) foi maioritariamente referida a possibilidade de 

adaptar as imagens das bibliotecas e o tipo e complexidade das actividades. Foi ainda sugerido 

que o sistema poderia permitir a activação de modalidades de comunicação por voz entre as 

crianças on-line, assim como a integração de imagens de tipo fotográfico nas bibliotecas, para 

crianças com idades superiores. Registaram-se ainda sugestões pontuais acerca das 

funcionalidades do sistema que poderiam ser activadas em função das particularidades das 

crianças on-line: possibilidade de manipular as imagens durante a visualização da narrativa, 

possibilidade de atribuir nomes próprios às imagens do baú dos amigos e possibilidade de 

sinalizar, previamente e na interface CClient, o início das comunicações por voz. 

 
“poderia haver um.. tipo um dicionário onde pudéssemos ir buscar o que quiséssemos e 
contextualizar para cada criança. Para uma criança que tinha um contexto de vida, assim... utilizar 
umas dadas imagens”, aa_c4_i1 
 

“o tipo de actividades, pronto, quer dizer, o que eu gostava de fazer era mais... era poder dizer... ai 
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para aquele dou 3, para aquele dou 5, para aquele dou 10, não é? Porque, por exemplo, o C4_i2 
com 3 demora tanto tempo como o c5_i2 a fazer com 10. E assim os objectivos estavam 
conseguidos para um e para outro, não é? Porque se não é um grupo homogéneo, tem que ser 
assim...”, aa_c4_i2 

Tabela 55: Entrevistas finais aos técnicos, utilização futura – possibilidades de adaptação e personalização 

 
 
l2) Entrevistas finais às crianças que participaram nas sessões 

Para além das entrevistas aos técnicos foram realizadas entrevistas às crianças que 

participaram nas sessões de teste. Conforme indicado na alínea d) da secção 4.5.3.2, estas 

entrevistas assumiram uma natureza informal, livre e exploratória, dadas as dificuldades de 

linguagem expressiva e análise retrospectiva que estes indivíduos apresentam. As entrevistas 

foram realizadas nas instalações das instituições, tendo-se utilizado uma estratégia de 

referência a eventos das sessões para apoiar o estabelecimento de diálogos, para a qual foi 

realizada uma impressão em papel dos cenários gerados em todas as sessões. Estas 

impressões foram utilizadas nas entrevistas como elo de ligação à experiência de utilização do 

ANCORA e as crianças foram convidados a relatar a narrativa de cada um dos cenários, ainda 

que a análise da capacidade para recordar as narrativas ou para estabelecer ligações 

temporais entre os itens visuais dos cenários não constituísse um objectivo destas entrevistas. 

Efectivamente, o seu objectivo principal relacionou-se com a recolha de indicadores relativos 

às dinâmicas de trabalho colaborativo, pelo que se pretendeu compreender se as crianças 

conseguiam referir-se aos pares que participaram com elas nas sessões e ao terapeuta on-line.   

As entrevistas foram gravadas na íntegra e foi realizada uma transcrição livre das 

mesmas (disponível no Anexo_33_TAP_TEC, Teste e Avaliação do Protótipo, Transcrições das 

Entrevistas das Crianças). A análise exploratória destas transcrições permitiu sistematizar 

alguns dados relativos a cinco aspectos principais: comportamento das crianças durante as 

entrevistas, capacidade para relatar as narrativas, referência aos pares, referência ao terapeuta 

on-line e outras referências registadas (Tabela 56). Apesar de alguns distúrbios 

comportamentais e distracções, todas as crianças colaboraram nas entrevistas, tendo sido 

registado apenas um caso de total ausência de expressão verbal (c1_i2). O relato das 

narrativas, realizado com apoio das imagens dos respectivos cenários em formato papel, foi 

igualmente realizado por todos, ainda que, em alguns casos, com maior facilidade de 

expressão e de estabelecimento de relações temporais e sequencialização de eventos206. A 

grande maioria das crianças referiu-se, quando questionadas, aos pares, indicando os nomes 

das crianças que com eles participaram nas sessões de teste do ANCORA, assim como ao 

terapeuta on-line. Foram ainda registadas outras referências realizadas pelas crianças, 

                                                 
206 Ainda que tenha sido realizada apenas uma transcrição livre destas entrevistas, entende-se que seria interessante realizar uma 
análise mais profunda das mesmas, nomeadamente no que respeita a aspectos relacionados com as competências de linguagem 
expressiva, sequencialização de eventos e construção narrativa. 
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nomeadamente ao login e password e cor utilizados, aos observadores, à dinâmica da vez, às 

imagens das bibliotecas e à imagem de marca do projecto (âncora). 

 
Tabela 56: Entrevistas finais às crianças, análise exploratória 

 

4.5.3.4. Discussão dos dados e sugestões para a evolução do modelo e do protótipo 

Os dados acima descritos, recolhidos ao longo das sessões de teste e avaliação do 

protótipo desenvolvido, forneceram importantes indicadores que poderão sugerir a validade do 

modelo conceptual especificado e a sua adequação ao público-alvo específico a que se 

destina, a usabilidade do protótipo implementado e a validade dos instrumentos de avaliação 
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produzidos, ainda que importe sublinhar a variabilidade e heterogeneidade que os sujeitos 

portadores de Trissomia 21 tipicamente manifestam. 

Os dados recolhidos poderão ainda fornecer pistas para uma mais profunda 

caracterização das especificidades do público-alvo, particularmente no que respeita à utilização 

de ferramentas tecnológicas e à participação em ambientes distribuídos de comunicação e 

aprendizagem, e para uma análise mais detalhada das forças e fragilidades quer do modelo 

conceptual, quer do protótipo, oferecendo uma plataforma de informação que se considera 

relevante para a continuidade deste trabalho. 

Nas alíneas abaixo apresentadas procede-se a uma discussão dos resultados mais 

expressivos, considerando, transversalmente, as diferentes metodologias utilizadas 

(monitorização, observação, registo audiovisual e entrevistas), que se revelaram fundamentais 

considerando a triangulação de dados que possibilitaram efectuar e a maximização da 

amplitude das leituras que favoreceram. 

 

a) Participação e entrada nas sessões 
Todas as sessões de teste agendadas foram realizadas e contaram com a participação 

efectiva de todas as crianças. A realização das duas sessões iniciais (de natureza não 

colaborativa) revelou-se fundamental para o treino e adaptação dos utilizadores ao sistema, 

tendo-se verificado das possibilidades da utilização do ANCORA em modalidades não 

colaborativas, ou seja, apenas com uma criança e um terapeuta on-line. 

A validação dos utilizadores no sistema por recurso a um login e password foi realizada 

com sucesso em todas as sessões, ainda que se tenham verificado algumas dificuldades com 

a introdução da password, decorrentes da não visualização dos caracteres inseridos que são 

automaticamente substituídos por asteriscos. Face a esta dificuldade registada e aos 

comentários realizados a este respeito, nas entrevistas finais, pelos técnicos que participaram 

nas sessões e, no campo de registos complementares, pelos observadores, considera-se que 

o sistema deveria integrar uma funcionalidade que permitisse a activação da visualização 

destes caracteres, para apoiar as crianças que demonstrem dificuldades específicas na 

introdução da password. 

A escolha da cor para a representação da identidade das crianças on-line revelou-se 

uma estratégia funcional para a distinção dos elementos visuais que representam os 

utilizadores. Os dados analisados relativos aos registos complementares dos utilizadores e aos 

comentários dos técnicos nas entrevistas finais indicam que as crianças manifestaram 

capacidade para reconhecer os “sorrisos” dos pares e do terapeuta, na barra de representação 

dos utilizadores on-line. Ainda assim, e face à tendência verificada de escolha da mesma cor 

ao longo das diferentes sessões e considerando os comentários realizados pelos técnicos 

entrevistados, sugere-se que a escolha da cor possa ser realizada no momento de registo de 
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utilizador, juntamente com a escolha do login e password, mediante validação posterior do 

gestor do sistema. Em função das particularidades dos utilizadores a integrar as sessões, 

poder-se-ia ainda equacionar a utilização de imagens fotográficas para a representação das 

crianças, conforme sugerido por alguns técnicos entrevistados. 

 

b) Módulo de construção colaborativa do cenário 
A construção colaborativa do cenário foi realizada com sucesso ao longo das diferentes 

sessões e em ambos os grupos, tendo-se verificado a eficácia da estratégia de alternância da 

vez implementada, conforme indicam os registos complementares dos observadores e os 

comentários dos técnicos entrevistados. Ainda assim, verificou-se, conforme relatado por 

alguns técnicos entrevistados e por alguns observadores, que o tempo atribuído a cada criança 

para colocação de imagens poderia ser mais alargado. Sugere-se a integração, na interface 

TClient, de uma funcionalidade que permita a alteração do tempo da vez e a consequente 

adaptação desta às especificidades do grupo on-line. Poder-se-ão ainda testar modalidades de 

atribuição da vez pelo terapeuta on-line. 

Considerando as imagens seleccionadas e observando comparativamente os dois 

grupos, poder-se-á especular acerca de uma tendência verificada para a selecção de algumas 

tipologias de imagens por parte de cada um dos grupos, relacionadas com os contexto de vida 

dos participantes207: as crianças do grupo “i_1” seleccionaram em maior número as imagens 

correspondentes aos instrumentos musicais e as crianças do grupo “i_2” seleccionaram em 

maior número as imagens correspondentes aos animais, à natureza (árvore e flor) e às 

actividades ao ar livre (andar de bicicleta, saltar à corda, correr). Estes dados, correlacionados 

com os comentários realizados pelos técnicos entrevistados relativamente à possibilidade de 

adaptar as imagens das bibliotecas, sugerem a importância de integrar no sistema uma 

funcionalidade que permita ao terapeuta on-line editar a natureza e quantidade de imagens de 

cada biblioteca. 

 

                                                 
207 Considerando o enquadramento geográfico/residencial dos dois grupos (as crianças do grupo “i_1” residem em Lisboa enquanto que 
as crianças do grupo “i_2” residem em Espinho): trata-se de localidades com dimensões bastante distintas e nas quais, provavelmente, 
será possível identificar estilos de vida diferenciados. 
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c) Módulo da narrativa 
A criação dinâmica das narrativas foi realizada com sucesso em todas as sessões, ainda 

que se tenham verificado algumas fragilidades nas funções de “ligação” e “formatação”. Foi 

ainda relatado um erro que provocava a audição do som de informação de atribuição de vez (“é 

a tua vez”) durante a visualização da narrativa. Ainda assim, importa referir as referências dos 

observadores relativas ao campo de registos complementares, que sublinham a motivação das 

crianças durante o momento de visualização da narrativa. 

De referir também a sugestão fornecida pelos técnicos entrevistados relativamente à 

possibilidade do terapeuta on-line efectuar alterações no texto da narrativa antes deste ser 

carregado nas interfaces CClient. Sugere-se ainda, e tal como proposto por um técnico 

entrevistado, que a interface TClient integre uma funcionalidade que permita activar a 

possibilidade de, na interface CClient, manipular as imagens que surgem sob o texto da 

narrativa. A pertinência desta sugestão é sublinhada pelas referências dos observadores – nos 

campos de registos complementares – à tendência que as crianças manifestaram para 

identificar as imagens do cenário durante o momento de leitura da narrativa. Considera-se 

também que poderia ser interessante relacionar o módulo da narrativa com a realização de 

uma actividade de promoção das competências de sequencialização. 

 

d) Módulo das actividades 
As diferentes actividades lançadas pelos terapeutas on-line, ao longo das sessões, foram 

correctamente criadas (com adaptação dinâmica ao cenário e narrativa), tendo-se constatado a 

robustez e eficácia do módulo de geração contextualizada das actividades. Ainda assim, 

verificou-se que o sistema responde de forma algo instável quando são lançadas duas 

actividades iguais, de forma consecutiva, e que a actividade 1 (juntar itens por grupo) necessita 

de ser revista no que respeita à modalidade de avanço entre categorias: conforme registado 

pelos terapeutas on-line nos campos abertos dos ecrãs de monitorização, e conforme descrito 

pelos observadores, algumas crianças manifestaram uma tendência para seleccionar a seta de 

avanço de categoria antes de completarem a tarefa de associação da categoria activa. 

Importa ainda sublinhar os comentários dos observadores que informam das dificuldades 

que algumas crianças manifestaram na execução das tarefas “guardar cenário” e “guardar 

narrativa”, decorrentes do lançamento “inesperado” de uma actividade: sugere-se que o 

sistema integre uma funcionalidade que permita, por um lado ao terapeuta on-line o envio de 

informação acerca do início previsto de uma actividade e, por outro, a visualização, na interface 

CCliente, de informação relativa ao início eminente de uma actividade. 

No que respeita à capacidade de execução das actividades, verificou-se que o grupo 

com o perfil de desenvolvimento mais avançado (“i_1”) demonstrou mais autonomia e 

facilidade para resolver, com sucesso, as actividades propostas: neste grupo, observa-se que 
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as percentagens de actividades terminadas com sucesso e de itens de actividade executados 

com sucesso são superiores. Ainda assim, importa sublinhar que globalmente a percentagem 

de sucessos nas actividades foi muito elevada em ambos os grupos. 

 
e) Execução das tarefas propostas 

Os dados analisados permitem verificar que as crianças demonstraram capacidade para 

executar as diferentes tarefas envolvidas no uso do sistema prototipado: globalmente, a 

percentagem de tarefas não executadas, por incapacidade dos utilizadores, foi muito baixa. 

Observa-se ainda que uma elevada percentagem das tarefas necessitou de ajuda para a 

execução, dado que revela a importância do adulto acompanhante, igualmente sublinhada 

pelos técnicos entrevistados.  

Comparando os dois grupos, verifica-se que o grupo “i_1” revelou mais autonomia na 

realização das tarefas, dado que poderá relacionar-se com o perfil deste grupo (Cf. Secção 

4.5.2.5, Tabela 30, Esquema 19), nomeadamente com os níveis superiores de experiência 

computacional e literacia tecnológica que este grupo apresenta, por comparação com o grupo 

“i_2”. Ainda assim, verifica-se uma interessante curva de aprendizagem, ao longo das dez 

sessões, e em ambos os grupos: da primeira para a décima sessão, observa-se uma tendência 

para a descida da percentagem de tarefas executas com ajuda e uma subida da percentagem 

de tarefas executadas com autonomia.  

A análise da capacidade de execução por tarefa não revela dados expressivos que 

permitam identificar tarefas nas quais as crianças tenham demonstrado especiais dificuldades 

de execução. 

 
f) Motivação / satisfação e cansaço / distracção 

Os dados recolhidos indicam que as crianças dos dois grupos apresentaram, ao longo 

das dez sessões, níveis bastante elevados de motivação e satisfação, ainda que ligeiramente 

superiores no grupo “i_2”, dado que poderá ser relacionado com o nível mais baixo de 

experiência computacional e literacia tecnológica que estas crianças apresentavam no início do 

estudo, por comparação com as do grupo “i_1”, e com um provável índice superior de 

“novidade” da experiência. Verifica-se ainda que, em ambos os grupos, as crianças 

apresentaram níveis muito baixos de cansaço e distracção. 

A análise dos níveis de motivação/satisfação e cansaço/distracção nas diferentes tarefas 

e eventos permite identificar, para além de algumas actividades específicas (como os lotos e a 

soma com os dados) dois eventos nos quais ocorreu, com maior expressividade, uma quebra 

na motivação: a visualização da narrativa (de forma mais destacada no grupo “i_1”) e o 

feedback negativo – que surgia no final das actividades não terminadas ou terminadas com 

insucesso –, sendo que neste último a descida dos níveis de motivação não correspondeu 

directamente a uma subida dos níveis de distracção e cansaço. Considerando apenas os 
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momentos de construção colaborativa do cenário, visualização da narrativa e comunicações 

por voz, verifica-se que no grupo “i_1” a motivação foi superior no momento das comunicações 

por voz, enquanto que no grupo “i_2” a motivação foi superior no momento de construção 

colaborativa do cenário. Poder-se-á especular acerca da influência do perfil do grupo “i_1”, 

nomeadamente do desenvolvimento mais avançado nas áreas de comportamento social e 

linguagem expressiva, nestes níveis superiores de motivação durante as comunicações por 

voz. 

 

g) Utilização do rato e teclado 
No que respeita à capacidade para utilizar o rato e o teclado, os dados analisados 

permitem verificar que as diferentes crianças revelaram, mais uma vez208, capacidade para 

utilizar estes dispositivos, ainda que em algumas situações tenham necessitado de ajudas, 

dado que comprova, mais uma vez, a importância da presença do adulto acompanhante. 

Comparando os dois grupos, verifica-se que as crianças do grupo “i_2” tiveram mais 

dificuldades, necessitando de ajudas com mais frequência.  

A análise da evolução da capacidade de utilização do rato e teclado ao longo das dez 

sessões permite observar uma curva positiva de aprendizagem bastante acentuada, nos dois 

dispositivos e considerando os dois grupos, dado que vem sublinhar a importância do treino e 

repetição na aprendizagem da utilização destes dispositivos anteriormente referida. 

 
h) Comunicações por voz 

As comunicações por voz revelaram-se um mecanismo eficaz de comunicação entre o 

terapeuta on-line e as crianças, tendo sido utilizadas de forma regular e sistemática em todas 

as sessões e de forma mais frequente nos momentos de entrada e saída. 

A percentagem de respostas das crianças às comunicações iniciadas pelo terapeuta on-

line foi muito elevada (ainda que ligeiramente superior no grupo “i_1” – dado que, mais uma 

vez, se poderá relacionar o nível mais elevado de desenvolvimento do comportamento social e 

da linguagem expressiva). De notar que no grupo “i_2” se verifica uma ligeira subida da 

percentagem de respostas às comunicações por voz, da primeira para a última sessão. Estes 

dados sugerem a capacidade destas crianças para utilizar ferramentas de comunicação por 

voz e a distância, apesar dos já discutidos défices na linguagem expressiva e no 

processamento auditivo209. 

                                                 
208 No estudo inicial de caracterização das competências de interacção com dispositivos de input, as crianças haviam já demonstrado 
capacidade para utilizar o rato e teclado. 
 
209 A este propósito importa considerar a sugestão fornecida nas entrevistas finais no sentido do sistema poder vir a integrar um serviço 
de vídeo-conferência que poderia, e tal como sugerem Lindström e Pereira (1995) e Johansson, Magnusson e Wallin (1997), optimizar 
os processos de interacção e diálogo entre sujeitos com défice cognitivo. 
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A análise de conteúdo das respostas produzidas pelas crianças às comunicações por voz 

permitiu verificar que grande parte destas foram relativas a saudações e cumprimentos e a 

referências ao terapeuta on-line; registaram-se ainda referências ao cenário, à narrativa e aos 

pares (restantes crianças on-line). Foram ainda registadas respostas nas quais as crianças 

utilizaram gestos. A análise comparativa da análise de conteúdo das respostas às 

comunicações por voz dos dois grupos permite verificar que as referências ao terapeuta on-line  

e aos pares foi superior no grupo “i_1” e que, no grupo “i_2”, foram utilizados mais 

frequentemente gestos (tal como já indicado acima, estes dados poderão estar relacionados 

com o perfil social e comunicacional dos grupos). Considera-se ainda que uma análise mais 

profunda da qualidade dos enunciados das respostas produzidas pelas crianças poderá 

fornecer pistas importantes no que respeita às competências de expressão e conversação. 

Importa ainda registar os comentários dos observadores relativos à frequência com a 

qual muitas das crianças demonstraram iniciativa para iniciar comunicações por voz, dirigindo-

se ao terapeuta on-line (falando para o microfone). Estes dados, aliados aos comentários 

realizados por alguns dos técnicos entrevistados, sugerem a necessidade de incluir, no módulo 

das comunicações por voz, estratégias de sinalização de “chamada” que permitam ao 

terapeuta on-line receber informação acerca das crianças que necessitam de estabelecer uma 

comunicação por voz. Poder-se-iam ainda investigar estratégias que permitissem a 

comunicação entre pares, em momentos específicos das sessões. 

 

i) Comunicação por chat 
A ferramenta de chat foi utilizada de forma apenas experimental (registaram-se apenas 

três ocorrências), face à natureza simulada do cenário de dispersão geográfica: as 

comunicações entre o terapeuta on-line e o adulto acompanhante foram maioritariamente 

realizadas em contactos presenciais e, em alguns casos, por recurso à comunicação por voz. 

Não foi, portanto, possível recolher dados relevantes que permitam validar esta funcionalidade, 

entendendo-se que deveria ter sido proposta uma actividade guionada em todas as sessões 

que implicasse a utilização sistemática desta ferramenta.  

 

j) Desistências, interrupções e erros de sistema 
Ao longo das dez sessões verificou-se apenas uma desistência (no final da décima 

sessão do grupo “i_2”). As interrupções ocorreram igualmente em número reduzido e a maioria 

foi despoletada por necessidades das crianças (idas à casa de banho e sede). Face a estas 

ocorrências entende-se que seria importante integrar, na interface CClient, uma funcionalidade 

que permitisse a sinalização do estado das crianças on-line (que fornecesse informação que 

permitisse quer ao terapeuta on-line, quer às restantes crianças on-line, saber que um 

determinado utilizador se tinha ausentado momentaneamente – utilizando, por exemplo, as 
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comuns designações “ausente” ou “volto já” que as actuais aplicações de mensagens 

instantâneas integram). 

De notar ainda que apenas no grupo com o perfil de comportamento social menos 

desenvolvido (o “i_2”) se verificaram interrupções devidas a distúrbios comportamentais. 

Importa também referir que a grande maioria das interrupções foi comunicada ao terapeuta on-

line e que a análise das tarefas e eventos nas quais as diferentes interrupções aconteceram 

não parece fornecer dados consistentes para que se possa correlacionar tarefas e eventos 

específicos com uma tendência para a ocorrência de interrupções. 

Para além das falhas de corrente que ocorreram no grupo “i_2” e que provocaram 

interrupções inevitáveis nas sessões, registaram-se alguns erros de sistema, ainda que em 

número reduzido, que indiciam a existência de algumas fragilidades na robustez do protótipo. 

De notar que alguns destes erros foram provocados pelas crianças (pela selecção da tecla 

“escape”), pelo que se sugere a integração, no sistema, de um mecanismo de protecção desta 

tecla. A análise das tarefas e eventos nos quais ocorreram os erros parece evidenciar que os 

momentos de entrada, login e construção colaborativa do cenário são os mais susceptíveis 

para a ocorrência de erros do sistema. 

 

k) Comportamento na entrada e saída das sessões  
De acordo com os dados analisados referentes aos registos dos observadores 

relativamente aos comportamentos de entrada e saída nas salas onde decorreram as sessões 

de teste, verificou-se que a maioria das crianças apresentava motivação e satisfação para 

iniciar as sessões. Destacam-se ainda as referências realizadas pelas crianças à experiência 

de utilização do ANCORA (referências a eventos das sessões, aos pares e ao terapeuta on-

line) que foram realizadas de forma mais expressiva pelas crianças do grupo “i_1”. Foi ainda 

registado, quer pela observação informal dos comportamentos das crianças à saída das 

sessões, quer através dos registos vídeo, que as crianças do grupo “i_1” demonstraram mais 

vezes curiosidade para visitar as salas dos pares e a sala do terapeuta on-line, no momento de 

pós sessão. 

 

l) Interface TClient 
Ainda que as actividades realizadas pelos terapeutas on-line não tenham sido 

formalmente observadas, foram recolhidos dados relevantes que informam da adequação das 

funcionalidades e interface desenvolvidos de apoio ao trabalho dos terapeutas on-line (quer 

através das entrevistas finais realizadas aos técnicos, quer pela observação informal que a 

investigadora realizou - já que durante as diferentes sessões de teste a investigadora esteve 

presente nas salas dos terapeutas on-line). 
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As diferentes funcionalidades da interface TClient foram correctamente utilizadas pelos 

terapeutas tendo sido observada uma facilidade de utilização e adaptação ao sistema bastante 

elevada. Os modelos de visualização dinâmica das actividades foram correctamente gerados e 

revelaram-se fundamentais para o acompanhamento e monitorização das actividades e 

performance das diferentes crianças. 

Os ecrãs de consulta de dados (por sessão, por criança e por actividade) foram utilizados 

de forma sistemática pelos terapeutas e em todas as sessões, tendo-se verificado a 

importância dos campos abertos de inserção de comentários. A funcionalidade de 

armazenamento de dados foi igualmente utilizada em todas as sessões. A este pretexto, 

importa sublinhar duas sugestões referidas pelos técnicos durante as entrevistas finais: uma 

relativa à possibilidade do sistema permitir o armazenamento conjunto das três tipologias de 

dados e outra relativa à possibilidade de consulta e gestão assíncrona dos dados (o protótipo 

permite apenas a consulta e gestão de dados no decurso das sessões). 

 

m) Colaboração, comunicação e socialização 
As sessões de teste realizadas permitiram verificar a adequação do sistema em cenários 

de dispersão geográfica, ou seja, para o acompanhamento efectivo de crianças que, na 

impossibilidade de se deslocarem com regularidade às instituições, possam interagir a 

distância com técnicos especializados e receber apoio em áreas específicas.  

Os dados analisados permitem ainda observar o contributo do protótipo para o 

estabelecimento de modalidades de trabalho colaborativo entre crianças portadoras de 

Trissomia 21, quer utilizando estratégias de “trabalho de grupo” (na construção colaborativa do 

cenário e nas actividades de tipo colaborativo – como os lotos), quer utilizando estratégias de 

trabalho individualizado, ainda que realizado de forma síncrona por um grupo de alunos 

(narrativa e actividades individualizadas). 

Foram ainda recolhidos dados que fornecem indicadores acerca dos contributos da 

utilização do protótipo para o estabelecimento efectivo de interacções entre crianças 

portadoras de Trissomia 21. De acordo com a análise das entrevistas finais realizadas aos 

técnicos, todos os entrevistados sublinharam a importância do sistema para a promoção da 

interacção e comunicação entre pares, tendo ainda sido referidas as vantagens do protótipo ao 

nível da promoção da motivação, atenção, memória, linguagem, aprendizagem, integração 

social e profissionalização futura. 

Em ambos os grupos foram registadas (quer pela equipa de observadores, quer pelos 

técnicos) alterações no comportamento social e comunicativo das crianças cuja análise se 

revela complexa, considerando os contactos presenciais que ocorreram nos momentos de pré 

e pós sessão. Efectivamente não é possível descurar a proximidade e empatia que foi sendo 

criada nestes contactos pelo que, em rigor, não se poderá afirmar a influência exclusiva do uso 
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do protótipo nestes ganhos registados. Com efeito, e apesar de alguns técnicos terem indicado 

que entendem que o elemento catalisador destes incrementos no comportamento social e 

comunicativo foi, efectivamente, o uso do protótipo, entende-se que estas afirmações devem 

ser analisadas com prudência e que importa realizar um estudo em ambiente de dispersão 

geográfica não simulada para que se possa investigar, com detalhe, as efectivas influências do 

uso do protótipo no desenvolvimento das competências de comunicação e socialização das 

crianças. Ainda assim, importa registar que nas entrevistas finais realizadas às crianças, a 

grande maioria destas fez referência aos pares que com eles integraram os grupos das 

sessões de teste. 

Interessa ainda destacar o impacto desta experiência no envolvimento e aproximação 

dos familiares das crianças: tal como foi referido nas entrevistas finais aos técnicos, observou-

se um interessante incremento dos níveis de proximidade entre os familiares das crianças, 

claramente decorrente da natureza síncrona das sessões que permitiu que os familiares se 

encontrassem nas instituições210. A presença dos familiares nas sessões (enquanto adultos 

acompanhantes – que ocorreu apenas no grupo “i_1”) foi igualmente referida como 

potenciadora de um incremento nos níveis de envolvimento dos familiares nos processos de 

acompanhamento e apoio das crianças.  
 

n) Resultados dos dois grupos de teste 
Conforme já descrito, o estudo realizado contemplava, inicialmente, a participação de um 

único grupo de utilizadores. A proposta de alargamento do estudo a um segundo grupo, que se 

veio a concretizar, contribuiu para o enriquecimento e aprofundamento do estudo, já que 

permitiu amplificar a variedade dos ambientes e sujeitos estudados. Efectivamente, e conforme 

se conclui do estudo de caracterização inicial, os dois grupos apresentam algumas diferenças 

que permitem identificar dois perfis distintos de utilizadores (Cf. Tabela 30 e Esquema 19).  

Apesar de não se ter realizado uma análise profunda e sistemática à influência da 

variável “perfil” na avaliação do protótipo desenvolvido, os dados recolhidos fornecem alguns 

indicadores que se poderão revelar pertinentes para uma abordagem à natureza comparativa 

do estudo realizado. Efectivamente, ambos os grupos participaram de forma efectiva nas 

sessões de teste, tendo demonstrado capacidade e motivação para utilizar o sistema. Os 

dados recolhidos revelam, maioritariamente, convergências entre os dois grupos, ainda que 

importe destacar alguns aspectos de diferenciação:  

 O grupo com o perfil A (“i_1”) revelou mais autonomia e facilidade na execução das 

tarefas e na interacção com os dispositivos de input; 

                                                 
210 De notar que face à natureza individualizada dos apoios que estas instituições tipicamente fornecem, não é comum que os 
familiares se encontrem com regularidade nas instituições. Importa ainda sublinhar que esta observação foi realizada de forma mais 
expressiva pelos técnicos do grupo “i_2” que pertencem a uma instituição que, de acordo com a caracterização institucional realizada, 
não fornece a valência de “grupo de pais de ajuda mútua”, ao contrário da instituição “i_1”. 
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 O grupo com o perfil B (“i_2”) revelou níveis de motivação ligeiramente mais 

elevados211; 

 A tipologia das imagens seleccionadas com maior frequência (para a construção do 

cenário) por cada um dos grupos parece poder associar-se aos contextos de vida de 

cada um dos grupos; 

 O grupo com o perfil A (“i_1”) revelou mais capacidade para responder às 

comunicações por voz iniciadas pelo terapeuta on-line; 

 O grupo com o perfil B (“i_2”) manifestou, em alguns momentos, distúrbios 

comportamentais que provocaram a ocorrência de interrupções nas sessões; 

 O grupo com o perfil A (“i_1”) manifestou, de forma mais expressiva, capacidade para 

compreender as dinâmicas colaborativas das sessões, tendo efectuado, com mais 

frequência, referências aos pares e ao terapeuta on-line. 

 

Em suma, e apesar da fragilidade desta análise comparativa, entende-se que se poderá 

supor que existe alguma influência entre as características dos perfis dos grupos (ao nível do 

Contexto institucional, Experiência Computacional, Competências de interacção com 

dispositivos de input, Contexto familiar e Nível de desenvolvimento) e a capacidade para utilizar 

o sistema prototipado. Ainda assim, importa destacar que esta abordagem comparativa 

forneceu, mais do que dados que revelam diferenças entre os dois grupos, dados que indicam 

que ambos os grupos beneficiaram da utilização do sistema e demonstraram capacidade e 

motivação para participar nas sessões. Considerando a já referida heterogeneidade típica dos 

sujeitos portadores de Trissomia 21, importa, fundamentalmente, sublinhar a relevância do 

alargamento do estudo a dois grupos de crianças que, apesar de apresentarem perfis distintos, 

demonstraram, ao longo das diferentes sessões, que o modelo conceptual especificado se 

adequa às particularidades das crianças portadoras de Trissomia 21 e que o protótipo 

implementado apresenta níveis satisfatórios de usabilidade, adequação, adaptação e 

flexibilidade. 

 

 

                                                 
211 Tal como já foi referido, este dado poderá ser relacionado com o nível mais baixo de experiência computacional e literacia 
tecnológica que estas crianças apresentavam no início do estudo, por comparação com as do grupo “i_1”, e com um provável índice 
superior de “novidade” da experiência. 
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5.1. Limitações do estudo, Continuidade do trabalho e Sugestões para 
investigação futura 

Apresentadas e discutidas as orientações teóricas deste trabalho e as etapas principais e 

conclusões do estudo desenvolvido, importa realizar uma reflexão crítica e identificar algumas 

limitações do estudo efectuado. Com efeito, ainda que este trabalho tenha procurado 

enquadrar uma amplitude alargada de questões e problemáticas que se consideram 

fundamentais para contextualizar o foco da investigação conduzida existem, com certeza, 

aspectos que poderiam ter ser sido abordados e elucidados mas que, face à natureza e 

contexto deste estudo, não foi possível explorar. Ainda assim, considera-se que o estudo 

realizado não se encerra em si mesmo, deixando pistas para a continuidade do trabalho e 

fornecendo dados que poderão apoiar a problematização de novas questões. 

Face à heterogeneidade que tipicamente se manifesta nas crianças portadoras de 

Trissomia 21 e às orientações metodológicas que nortearam o trabalho, considera-se que a 

generalização analítica dos resultados dos testes realizados com o protótipo e a leitura da 

validade externa dos mesmos deve ser observada com prudência: ainda que as sessões de 

teste do protótipo tenham contado com a participação de dois grupos de utilizadores, com 

perfis distintos, e que se tenha procurado, tal como propõe Yin (1994), desenvolver estratégias 

de replicação, pela realização de múltiplas sessões e com mais do que um grupo, importa 

sublinhar a especificidade do contexto no qual decorreram as sessões de teste. Destacam-se, 

fundamentalmente, três aspectos de maior fragilidade no estudo realizado, descritos abaixo. 

 A natureza simulada do cenário de dispersão geográfica, no qual decorreram as sessões 

de teste do protótipo, não permitiu realizar uma análise cuidada da influência dos 

contactos presenciais no impacto do uso do protótipo nos níveis de interacção, e 

comunicação das crianças. Sublinha-se, portanto, a relevância de estudar cenários reais 

de dispersão geográfica e acompanhamento a distância de crianças portadoras de 

Trissomia 21; 

 O recurso a múltiplos observadores introduziu inevitáveis dificuldades no nivelamento e 

normalização dos registos realizados, ainda que tenham sido utilizadas estratégias de 

controlo e confronto de dados – como as reuniões diárias de discussão das observações 

e a análise conjunta dos registo vídeo das sessões; 

 O ambiente natural no qual decorreram as sessões de teste, ainda que tenha permitido 

realizar um estudo situado nos contextos de vida das crianças, conduziu a uma 

amplificação dos efeitos da presença quer da investigadora, quer dos observadores, no 

comportamento dos indivíduos que participaram no estudo. Efectivamente, a presença da 

equipa de trabalho nas instituições foi bastante intensa e poderá ter contribuído para um 



 
Conclusões 

  pag. 438 
 

natural enviesamento dos dados, tendo-se inclusivamente desenvolvido laços pessoais e 

afectivos com as crinças, técnicos e familiares. 

 

Com efeito, os resultados obtidos neste estudo particular apresentam apenas pistas e 

desenham trilhos que importa explorar, no sentido de encontrar outros contextos de aplicação 

que se possam demonstrar como adequados e ajustados às questões, princípios orientadores 

e premissas que o modelo conceptual especificado apresenta e que o protótipo desenvolvido 

tentou demonstrar como válidas. Considerando a natureza do estudo realizado, entende-se 

que importa, fundamentalmente, sublinhar o enquadramento que este poderá fornecer para a 

realização de trabalhos futuros. 

A continuidade do trabalho realizado perspectiva-se, portanto, no sentido de permitir o 

alargamento do estudo realizado a outros contextos, e ainda no sentido de enquadrar o 

desenvolvimento de uma ferramenta de tipo final, partindo do protótipo testado. Para além das 

sugestões avançadas de alteração do protótipo, decorrentes da discussão dos dados 

recolhidos (Cf. Secção 4.5.3.4.), a implementação de um produto final, considerando o 

enquadramento temporal no qual o protótipo foi desenvolvido, deverá ainda prever a realização 

de um estudo de viabilidade técnica que permita identificar e avaliar um conjunto de 

tecnologias que poderão responder aos requisitos funcionais definidos, tendo em consideração 

os desenvolvimentos tecnológicos e os serviços e aplicações actualmente disponíveis. Por 

outro lado, entende-se que a evolução do protótipo deverá, para além das sugestões de 

alteração referidas, prever a integração de funcionalidades de apoio e suporte à interacção e 

comunicação entre terapeutas e entre familiares de crianças portadoras de Trissomia 21.  

Considerando os resultados obtidos no estudo realizado, sublinha-se ainda a importância 

de realizar, futuramente, estudos longitudinais que permitam o acompanhamento progressivo 

de indivíduos portadores de Trissomia 21 e o estudo da influência de soluções tecnológicas no 

seu desenvolvimento e na sua integração social e profissional. Entende-se ainda que o 

protótipo desenvolvido poderia ser testado no sentido de realizar um estudo mais aprofundado 

dos efeitos e implicações do uso do mesmo nos processos de aprendizagem de crianças 

portadoras de Trissomia 21. 

Pese embora a conclusão deste trabalho ser, necessariamente, contextualizada com o 

período actual, a continuidade do trabalho realizado foi já iniciada, nomeadamente no que 

respeita à proposta de desenvolvimento de soluções de apoio ao suporte à interacção e 

comunicação entre terapeutas e familiares. Com efeito, considerando a empatia criada com a 

instituição “i_1” e o facto de duas das observadoras que integraram a equipa serem alunas 

finalistas da licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de Aveiro, foi 

proposto e realizado um projecto curricular, no âmbito da disciplina de Projecto da referida 

licenciatura, no ano lectivo 2001-2002, que contou com a colaboração e orientação da 
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investigadora. O projecto Comum, Ambiente On-line de Apoio a uma Comunidade que partilha 

interesses em Trissomia 21212, teve por objectivo a especificação e desenvolvimento de um 

ambiente web de promoção da comunicação e partilha de informação entre pais e técnicos que 

acompanham crianças portadoras de Trissomia 21. Para além de informação diversificada 

acerca de eventos, instituições e projectos nacionais, o site disponibiliza ainda documentação 

especializada e uma listagem de médicos, organizada por região e por especialidade, que 

integra uma funcionalidade de marcação de consultas; o site integra ainda três fóruns de 

discussão (fórum geral, fórum pais e fórum técnicos) que visam promover a partilha de 

experiências e a troca de opiniões entre familiares e técnicos. O ambiente “Comum” prevê, 

portanto, o acesso por parte de diferentes perfis de utilizadores e permite a gestão quer da 

informação e documentação relativa aos eventos, instituições e projectos, quer a moderação 

dos fóruns de discussão (para além da gestão dos utilizadores registados). O ambiente foi 

testado de forma informal e experimental, tendo a gestão e moderação dos fóruns ficado a 

cargo de um funcionário da instituição “i_1”.  

Apesar da natureza curricular deste projecto, entende-se que este poderá ter fornecido 

indicadores acerca do papel dos ambientes distribuídos de colaboração no apoio à 

coordenação de recursos e à participação dos agentes tipicamente envolvidos nos processos 

de reabilitação. Por outro lado, este projecto permitiu iniciar uma abordagem aos processos de 

promoção do uso das tecnologias da informação e da comunicação por parte destes agentes, 

conforme sugerido no relatório de 2001, da Agência Europeia para o Desenvolvimento em 

Necessidades Educativas Especiais (AEDNEE, 2001) (Cf. Secção 3.5.3.). O projecto veio ainda 

sublinhar a importância do estudo das dinâmicas das comunidades e grupos de partilha e do 

papel das tecnologias no enriquecimento e favorecimento da participação activa e das 

interacções entre os membros dessas comunidades, tal como propõem Schuler (1996)213 e 

Shneiderman (2003)214. 

A experiência deste projecto veio ainda aprofundar a proximidade da investigadora com a 

instituição “i_1” tendo favorecido o desenvolvimento de um outro projecto, desta feita na área 

da promoção do envolvimento dos familiares das crianças nas estratégias de apoio e 

reabilitação de crianças com défice cognitivo – em Junho de 2002, a Unidade de Investigação 

em Comunicação e Arte, da Universidade de Aveiro, e a APPT21 (“i_1”) apresentaram um 

pedido de financiamento à Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do programa de apoio a 

                                                 
212 Disponível em: http://www.ca.ua.pt/comum 
 
213 “New computer-based «community–networks» are a recent innovation that are intended to help revitalize, strengthen, and expand 
existing people-based community networks.” (Schuler, 1996: 25). 
 

214 “Other potent forms of communication are the tens of thousands of health support groups in which millions of patients participate. (…) 
The participants exchange information about physicians, hospitals, treatments, and outcomes. The information interchange is substantial, 
but the larger payoff seems to be the emotional or emphatic support that participants receive from peers.” (Shneiderman, 2003:168). 
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projectos de pesquisa no domínio educativo. O Projecto “Down’s Comm”215 – Desenvolvimento 

de software educativo para a promoção das competências comunicativas precoces das 

crianças com défice cognitivo, no âmbito da intervenção precoce – que decorreu entre Janeiro 

de 2003 e Março de 2005, teve por principal objectivo o desenvolvimento de uma aplicação 

multimédia de apoio a pais e técnicos que trabalham com crianças com défice cognitivo, 

especificamente com crianças com perturbações na linguagem expressiva (Almeida et al, 

2005). Considerando a importância referida dos sistemas temporários de comunicação 

alternativa para a promoção do desenvolvimento da fala (Cf. Secção 4.2.4.), e considerando as 

capacidades do processamento visuo-motor que as crianças portadoras de Trissomia 21 

tipicamente apresentam, o projecto, coordenado por uma técnica da APPT21 e pela 

investigadora, enquadrou uma investigação alargada aos gestos funcionais, vulgarmente 

utilizados no quotidiano cultural português, e a produção de uma aplicação multimédia que 

permite a consulta e visualização desses gestos e a aprendizagem formal dos mesmos, por 

parte de pais e técnicos (e a consequente promoção das interacções e competências 

comunicativas com crianças com perturbações na linguagem expressiva). A aplicação 

multimédia produzida (“Oficina dos Gestos”) integra um conjunto de 184 gestos padronizados, 

em formato texto, áudio, vídeo e representação gráfica, oferecendo metodologias diversificadas 

de pesquisa de gestos e ainda uma funcionalidade de criação de perfis e armazenamento de 

gestos “favoritos”.  

Este projecto veio, portanto, criar uma base de trabalho que enquadra e sublinha a 

importância do desenvolvimento de soluções de apoio ao envolvimento de diferentes agentes 

nos processos de reabilitação e ainda de promoção do uso das tecnologias da informação e da 

comunicação. Os importantes resultados obtidos com o projecto “Down’s Comm” e a amplitude 

da divulgação do Cd-rom produzido potenciaram o desenvolvimento de um outro projecto, 

também em colaboração com a APPT21 e igualmente com o intuito de promover o 

envolvimento dos pais nos processos de reabilitação das crianças. O projecto “Aprender os 

Movimentos”, actualmente em desenvolvimento, foi iniciado no âmbito das disciplinas de 

Projecto 1 e Projecto 2 da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação, da 

Universidade de Aveiro (no ano lectivo 2004-2005), e tem por objectivo desenvolver um DVD-

Rom que integre, para além de um conjunto de informação técnica na área da motricidade, um 

conjunto de estratégias motoras organizadas por objectivos descritas em formato texto e vídeo. 

O DVD permitirá, portanto, a pais e técnicos que acompanhem crianças com problemas de 

motricidade, procurar informação específica e aprender a desenvolver estratégias de apoio à 

promoção de áreas particulares do desenvolvimento motor. Para além da pesquisa de 

estratégias, a aplicação integrará ainda, de entre outras funcionalidades, um módulo de criação 

                                                 
215 O site de divulgação do projecto encontra-se disponível em: http://www.ca.ua.pt/dc  
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de perfis que permitem a geração dinâmica de um conjunto de estratégias adaptadas às 

especificidades de cada criança. 

Estes projectos, entendidos como extensões do trabalho realizado têm, 

fundamentalmente, fornecido bases para um mais profundo entendimento das metodologias e 

estratégias envolvidas na conceptualização e produção de soluções de base tecnológica para 

públicos específicos, para além de terem permitido explorar metodologias de trabalho em 

equipa e de convergência interinstitucional. Por outro lado, estas experiências de trabalho têm 

permitido aprofundar uma abordagem à reabilitação, com o foco na importância da família 

como pólo privilegiado de intervenção, tal como é proposto por Fonseca (1997): “Há que 

envolver os pais no processo de integração, visto que são os primeiros agentes da intervenção 

educacional. É recomendável que os pais sejam vistos como co-terapeutas, como primeiros 

educadores por excelência. A sua acção, obviamente coadjuvada por educadores e por 

especialistas, em equipas multidisciplinares, deve constituir um dos primeiros objectivos de um 

programa de intervenção.” (Fonseca, 1997: 64).  

Neste contexto, sublinha-se a necessidade de observar o papel das modalidades de 

formação, asseguradas pelas ferramentas de ensino à distancia, na promoção do incremento 

do envolvimento das famílias nos processos de formação das crianças, no sentido de, e tal 

como propõe Collis (1996) contribuir para um efectivo aumento da flexibilização do acesso aos 

recursos e para uma extensão dos ambientes de formação para além do contexto físico das 

instituições. No campo específico dos técnicos que trabalham com crianças portadoras de 

deficiência, e no que respeita à formação para o uso de tecnologias, tem sido discutido e 

aconselhado o recurso aos ambientes distribuídos de colaboração e aprendizagem on-line 

(Blackhurst, 1997; Gay e Harrison, 1999; Seale e Turner-Smith, 2001). Efectivamente, 

considera-se fundamental investigar estratégias e metodologias que promovam o 

desenvolvimento de modalidades de formação flexíveis e adaptadas a técnicos e professores 

do ensino especial, na área específica da utilização das TIC no apoio aos processos de 

intervenção e educação de indivíduos com necessidades especiais, na procura de promover a 

aprendizagem efectiva dos processos de uso das ferramentas e de fomentar a prática e 

flexibilização de rotinas de utilização216, tal como propõe Lewis (1993) (Cf. Secção 3.5.3.). 

                                                 
216 A este pretexto importa referir a recente criação do cargo de coordenador das TIC nas escolas (pelo Despacho nº 26 691/2005) que, 
entre outras funções, deverá assegurar a coordenação técnica e pedagógica dos planos de utilização das TICs, e dos planos de 
formação em TIC dos docentes (ME, 2005). 
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5.2. Conclusões do estudo 

Ainda que ao longo deste documento se tenha feito um esforço no sentido de apresentar, 

de forma progressiva e acompanhando a descrição do estudo realizado, sínteses e discussões 

dos assuntos que foram explorados (Cf. Secções 2.6., 3.7., 4.5.3.4. e 5.1.), importa realizar 

uma reflexão conclusiva final. Retomando as questões de investigação que orientaram o 

trabalho (Cf. Secção 1.3.1) e considerando os objectivos definidos para o mesmo (Cf. Tabela 

1), apresenta-se, nesta secção, uma síntese das principais conclusões do trabalho realizado, 

por relação com cada uma dessas questões: 

 

Qual a importância do estudo da heterogeneidade e especificidade dos públicos, no processo 
de desenvolvimento de soluções tecnológicas de apoio à comunicação e aprendizagem?  

Como especificar e desenvolver modelos de ambientes distribuídos de aprendizagem para 
públicos específicos e quais as principais estratégias e metodologias de apoio à flexibilização e 
adaptação das soluções tecnológicas às especificidades e necessidades de grupos particulares 
de utilizadores? 

Quais as implicações da utilização de ambientes distribuídos, de colaboração e construção 
partilhada, na optimização dos processos de comunicação, colaboração e aprendizagem de 
sujeitos com défice cognitivo, em particular de crianças portadoras de Trissomia 21? 

 

Dado que, ao tentarmos dar-lhes resposta de modo isolado, nos deparamos com a 

dificuldade de criar cisões artificiais entre vertentes que são indissociáveis, tomamos a 

liberdade de as apresentar como um todo, remetendo o leitor para as secções que abordam, 

de modo mais situado, as conclusões “sectoriais” a que fomos chegando no decorrer do 

estudo. 

 

Observando o actual cenário de alargamento do acesso às tecnologias da informação e 

comunicação e a forma assimétrica como este alargamento tem atingindo as diferentes fatias 

populacionais, o estudo da heterogeneidade e especificidade dos públicos revela-se 

fundamental para apoiar os processos de desenvolvimento de soluções tecnológicas de apoio 

à comunicação e à aprendizagem que promovem lógicas de uso autónomo, participação e 

construção activa. Para tal, importa, por um lado, realizar estudos que permitam investigar as 

especificidades de grupos particulares de utilizadores e, por outro, enquadrar o processo de 

conceptualização e desenvolvimento de modelos para ambientes de aprendizagem distribuída 

com esses estudos, por forma a desenhar soluções dotadas de flexibilidade e adaptabilidade.  
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Efectivamente, o trabalho realizado permitiu compreender com mais profundidade a 

importância de enquadrar os processos de desenvolvimento de ambientes distribuídos de 

comunicação e aprendizagem com o estudo das especificidades dos utilizadores e dos 

contextos de uso: a validação do protótipo desenvolvido sugere que o estudo de abordagens 

focadas no utilizador poderá apoiar o desenvolvimento de lógicas de uso transversal e inclusivo 

das TIC e sustentar a implementação de estratégias de adaptação dinâmica das soluções 

tecnológicas aos quadros de heterogeneidade. Considerando as lógicas do Design Universal e 

os actuais cenários de diversidade (no acesso, uso e contexto de uso), o trabalho aqui 

apresentado poderá ainda contribuir para um mais claro entendimento dos benefícios do 

estudo das especificidades dos utilizadores para um espectro alargado de tipologias e grupos 

de utilizadores.  

O estudo conduzido perspectiva, portanto, uma leitura positiva acerca dos benefícios das 

TIC na inclusão dos sujeitos portadores de deficiência e poderá fornecer indicadores acerca do 

papel das tecnologias de comunicação a distância e da literacia tecnológica para a criação de 

estruturas e oportunidades efectivas para o incremento dos níveis de acesso, uso autónomo, 

participação e construção activa. Considera-se, portanto, e observando os dados já referidos 

relativamente a estudos estatísticos caracterizadores da população portadora de deficiência, 

nomeadamente no que respeita aos baixos níveis de alfabetização, integração escolar e 

emprego, que as TIC poderão assumir uma importante função na melhoria da qualidade de 

vida desta população, sendo consequentemente determinante desenvolver estratégias e 

práticas que permitam combater os riscos da info-exclusão. Neste contexto, o trabalho 

realizado permitiu verificar que a promoção da utilização de ambientes flexíveis de colaboração 

e construção partilhada poderá potenciar o estabelecimento de interacções alargadas e, 

eventualmente, catalisar o desenvolvimento das competências comunicativas de crianças com 

défice cognitivo, apoiando e fornecendo bases importantes para a inclusão social e 

participação activa destas crianças, para além de poder promover a inclusão digital e a 

utilização transversal e adaptada das tecnologias da informação e da comunicação. Por seu 

lado, o desenvolvimento das competências computacionais e o aumento da literacia 

tecnológica que o uso destes ambientes poderão catalisar, poder-se-á revelar igualmente 

potenciador do desenvolvimento de quadros de inclusão e participação. 

No que respeita, particularmente, ao actual cenário de inclusão escolar desta população, 

caracterizado por uma distribuição e dispersão geográfica dos alunos e recursos pelas 

instituições escolares do ensino regular, o estudo permitiu observar que as tecnologias de 

comunicação a distância poderão catalisar o desenvolvimento de estratégias de partilha, 

colaboração e comunicação. No caso concreto das crianças que necessitam de apoio 

especializado, tipicamente centralizado em instituições e centros de recursos, estas tecnologias 

poderão apoiar a operacionalização de modalidades de apoio remoto e catalisar a partilha 
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alargada e flexível de informação entre diferentes agentes. Com efeito, o estudo realizado 

conduziu à especificação de um modelo conceptual, adaptado às particularidades das crianças 

portadoras de Trissomia 21, que foi operacionalizado num protótipo cujos resultados do teste e 

avaliação poderão sugerir a relevância dos ambientes distribuídos em rede na optimização dos 

processos de comunicação, aprendizagem, colaboração e reabilitação deste público específico. 

Este modelo poderá, portanto, sustentar a configuração de um novo paradigma de intervenção, 

apoio, reabilitação e inclusão destas crianças, baseado nas lógicas de interacção e 

colaboração, em grupo e a distância, e suportado por ambientes distribuídos e síncronos.  

O processo de especificação, prototipagem e teste do modelo conceptual desenvolvido 

permitiu validar os princípios orientadores definidos para o modelo e verificar a importância da 

especificação e desenvolvimento de ambientes de colaboração on-line, flexíveis e adaptados 

às especificidades das crianças portadoras de Trissomia 21. Os resultados obtidos durante a 

fase de teste do protótipo, nomedamente no que respeita à capacidade de execução das 

tarefas e à motivação e satisfação durante o uso do sistema, permitiram verificar que os 

ambientes síncronos de colaboração a distância poderão constituir um importante instrumento 

de apoio remoto para crianças portadoras de Trissomia 21, geograficamente dispersas, e 

apoiar a promoção dos processos de partilha e comunicação entre pares. Com efeito, os dados 

recolhidos durante as sessões de teste indicam que o protótipo desenvolvido apoiou o 

estabelecimento de modalidades de trabalho colaborativo entre crianças portadoras de 

Trissomia 21, quer utilizando estratégias de “trabalho de grupo”, quer utilizando estratégias de 

trabalho individualizado. 

De acordo com os técnicos que participaram nas sessões de teste, o protótipo 

desenvolvido poderá promover não apenas interacção e comunicação entre pares, mas 

também a motivação, atenção, memória, linguagem, aprendizagem, integração social e 

profissionalização futura. Em síntese, o estudo realizado permitiu observar que o uso de 

ambientes distribuídos, flexíveis e adaptados, de apoio à colaboração e reabilitação de 

crianças portadoras de Trissomia 21 poderá contribuir para a maximização do potencial 

comunicativo das crianças e para o aumento da predisposição destas para a cooperação, 

interacção social, participação e construção activa. Os dados recolhidos indicam ainda que o 

uso destes ambientes poderá favorecer o incremento da motivação, atenção e concentração e, 

potencialmente, contribuir para uma minimização dos fenómenos de evitamento cognitivo 

durante situações de aprendizagem que, muitas vezes, estas crianças apresentam. 

Este estudo permitiu ainda constatar a importância de observar algumas recomendações 

no processo de especificação e construção de soluções de natureza tecnológica para apoiar a 

reabilitação de crianças portadoras de Trissomia 21, nomeadamente: oferecer mecanismos de 

reforço e feedback visual e auditivo adaptados (preferencialmente por recurso a estratégias de 

comunicação síncrona por voz); integrar modalidades de ajuste e contextualização das tarefas 
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às particularidades dos utilizadores; promover estratégias de maximização da atenção pela 

integração de elementos animados e sonorizados; assegurar modalidades de uso 

acompanhado e modelagem e promover o fornecimento de guias, modelos e pistas; favorecer 

a interacção entre pares e o treino das competências cooperativas; ajustar as tarefas ao perfil 

computacional dos utilizadores; promover estratégias que favoreçam o processamento visuo-

motor e o estímulo da função simbólica (nomeadamente pelo recurso a interfaces de 

manipulação directa que integrem ilustrações e símbolos e pela promoção do uso do rato); 

introduzir, precocemente, o uso de ferramentas tecnológicas nos processos de apoio e 

reabilitação; valorizar a influência das dinâmicas familiares e da formação e colaboração entre 

os diferentes agentes envolvidos nos processos de reabilitação. 

O trabalho permitiu ainda observar a importância do estudo e caracterização detalhados 

dos contextos particulares dos indivíduos e do diagnóstico das competências de utilização de 

sistemas computacionais, no contexto do processo de desenho e implementação de soluções 

centradas nas especificidades dos utilizadores que visem desenvolver estratégias e 

metodologias adaptadas aos ambientes e quadros singulares de acesso, uso e participação. 

Neste sentido, os resultados deste estudo vêm ainda sublinhar a importância quer da 

investigação de modelos adaptados a esses contextos específicos, quer da operacionalização 

desses modelos em soluções que permitam o teste e avaliação efectivos, no terreno e com 

utilizadores finais. 

O processo de desenvolvimento e avaliação do protótipo permitiu investigar e explorar 

metodologias de trabalho projectual multidisciplinares e interinstitucionais, nas quais a 

valorização dos contactos com o público-alvo se revelou fundamental para a compreensão, 

com mais profundidade, da importância de conduzir abordagens metodológicas situadas na 

realidade em análise. Este processo de prototipagem e teste do protótipo favoreceu ainda uma 

leitura mais alargada dos processos de intervenção e reabilitação, nomeadamente no que 

respeita à importância da promoção das interacções entre os diferentes agentes envolvidos 

(técnicos e familiares das crianças). 

Poder-se-á sugerir, portanto, que alguns dos princípios orientadores do modelo 

conceptual especificado, operacionalizados no protótipo e decorrentes do estudo do público-

alvo poderão configurar uma matriz que poderá ser utilizada para enquadrar outros estudos e 

para problematizar novas linhas de investigação217. O estudo realizado não se configura, 

portanto, como fechado, sendo fundamental sublinhar a importante afirmação de Wolton de 

que importa distinguir “eficácia técnica e eficácias humanas e sociais” (Wolton, 1999: 261).  

                                                 
217 A este pretexto importa fazer referência, a título ilustrativo, a dois projectos que sendo posteriores ao ANCORA, apresentam 
interessantes pontes conceptuais: o projecto ABRAZO, de 2004, que teve por objectivo o desenvolvimento de uma plataforma de 
comunicação e integração para sujeitos com défice cognitivo que oferece facilidades de comunicação síncronas e assíncronas e 
favorece a integração dos indivíduos em comunidades de partilha (Aliana, Ceccaroni e Quílez, 2004), e a proposta de Tretiakov, Kinshuk 
e Tretiakov (2003) de desenho de aplicações multimédia para o suporte de aprendizagens situadas, na qual a estrutura narrativa 
assume um núcleo importante de favorecimento de contextos de partilha.  
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Os cruzamentos disciplinares que enquadraram este estudo contribuíram para uma 

amplificação do foco da investigação e favoreceram uma leitura na qual se valorizou o papel 

das tecnologias da comunicação como agentes de mudança e como potenciais ancoradouros 

dos processos de inclusão e participação. Particularmente, tentou-se discutir, ao longo deste 

trabalho, a importância do estudo de modalidades de flexibilização e adaptação de ambientes 

distribuídos de comunicação e aprendizagem e sublinhar a importância dos processos de 

diálogo, partilha e construção situada e das estratégias de valorização dos processos de 

modularização e adaptação dinâmica dos sistemas às necessidades específicas dos 

utilizadores.  
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Anexo_1_EP_LCDA  
Estudo Preliminar, Levantamento de Casos do Distrito de Aveiro 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_2_EP_EOSDC 
Estudo Preliminar, Experiência de Observação de Crianças com Défice Cognitivo 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_3_DI_PD 
Desenho de Interfaces, Proposta de Design 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_4_DI_ER 
Desenho de Interfaces, Exemplo de Rollover 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_5_DI_SAI 
Desenho de Interfaces, Sinalização da Alternância da Interacção 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_6_DI_EFB 
Desenho de Interfaces, Exemplo de Feedback dos Botões 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_7_DI_ABM 
Desenho de Interfaces, Ajuste da Barra de Menu 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_8_DI_IA 
Desenho de Interfaces, Imagens dos Arquivos 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_9_P_AI 
Protótipo, Animação Inicial 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_10_P_AF 
Protótipo, Animação Final 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_11_P_AFA 
Protótipo, Animações de Feedback das Actividades 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_12_DI_MSTIG 
Desenho de Interfaces, Módulo de Software de Teste das Interfaces Gráficas 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_13_DI_GRTIG 
Desenho de Interfaces, Grelha de Registo do Teste das Interfaces Gráficas 
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Anexo_14_DI_DTIG 
Desenho de Interfaces, Dados do Teste das Interfaces Gráficas 

 

Face à natureza e extensão do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em 

formato digital (directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_15_DTI_LCV 
Desenho Técnico e Implementação, Listagem de Correspondentes Verbais 
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Anexo_16_PP_P 
Processo de Prototipagem, Protótipo 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_17_TAP_EI_CIG  
Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Caracterização das Instituições, Grelha 
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Anexo_18_TAP_EI_CID 
Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Caracterização das Instituições, Dados 

 

Face à natureza e extensão do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em 

formato digital (directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_19_TAP_EI_ECI 
Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Experiência Computacional, Inquérito 
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Anexo_20_TAP_EI_ECD 
Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Experiência Computacional, Dados 

 

Face à natureza e extensão do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em 

formato digital (directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_21_ TAP_EI_CIDIG 
Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Competências de Interacção com Dispositivos 

de Input, Grelhas 
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Anexo_22_TAP_EI_CIDIA 
Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Competências de Interacção com Dispositivos 

de Input, Aplicação 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_23_TAP_EI_CIDID 
Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Competências de Interacção com Dispositivos 

de Input, Dados 

 

Face à natureza e extensão do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em 

formato digital (directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_24_TAP_EI_CIDIAT 
Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Competências de Interacção com Dispositivos 

de Input, Aplicação de Treino 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_25_TAP_EI_CFI 
Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Contexto Familiar, Inquérito 

 



 
Anexos 

  pag. 533 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo_26_TAP_EI_CFD 
Teste e Avaliação do Protótipo, Estudo Inicial, Contexto Familiar, Dados 

 

Face à natureza e extensão do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em 

formato digital (directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_27_TAP_GO 
Teste e Avaliação do Protótipo, Grelha de Observação 
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Anexo_28_TAP_GO_ERO 
Teste e Avaliação do Protótipo, Grelha de Observação, Exemplo de Registo de Observação 

 

Face à natureza do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em formato digital 

(directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_29_TAP_GO_GET 
Teste e Avaliação do Protótipo, Guião de Entrevista, Técnicos 
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Anexo_30_TAP_GO_DAEC 
Teste e Avaliação do Protótipo, Documento de Apoio às Entrevistas das Crianças 
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Anexo_31_TAP_AD 
Teste e Avaliação do Protótipo, Análise dos Dados 

 

Face à natureza e extensão do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em 

formato digital (directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_32_TAP_TET 
Teste e Avaliação do Protótipo, Transcrições das Entrevistas dos Técnicos 

 

Face à natureza e extensão do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em 

formato digital (directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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Anexo_33_TAP_TEC 
Teste e Avaliação do Protótipo, Transcrições das Entrevistas das Crianças 

 

Face à natureza e extensão do documento, este anexo encontra-se apenas disponível em 

formato digital (directório “anexos” do CD que acompanha este trabalho). 
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